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Priatelia Zeme-CEPA  
 
Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorého poslaním je 
chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú 
spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť 
občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Ich aktivity sú 
rozdelené do dvoch programov: 

• Verejný záujem a verejné financie (aktivity zamerané na občiansku kontrolu a monitorovanie 
medzinárodných finančných inštitúcií, fondov EÚ a korporácií) 

• Smerom k udržateľnému rozvoju (aktivity zamerané na podporu vidieckych regiónov, rozvoja 
udržateľnej energetiky, ochranu klímy a hľadania alternatív vo vybraných sektoroch) 

• Smerom k spoločenskej spravodlivosti (aktivity zaoberajúce sa chudobou na Slovensku, 
podporou rómskej mládeže a žien na vidieku a posilňovaním sociálnej solidarity) 

 
Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú 
a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručnosti a schopnosti svojich členov, pomáhajú 
vidieckym samosprávam formulovať a realizovať projekty, ktoré napomáhajú trvalo udržateľnému 
rozvoju a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť. 
 
Priatelia Zeme-CEPA sa aktívne  angažujú v domácich a zahraničných sieťach. Pôsobia v rámci 
Friends of the Earth International, najväčšej medzinárodnej federácie environmentálnych MVO na 
svete a v jej regionálnom zoskupení Friends of the Earth Europe. Sú členom sietí CEE Bankwatch 
Network, SF Team for Sustainable Future, IFIwatchnet a OECD Watch.  
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Úvod 

Efektívne a udržateľné hospodárenie s miestnymi zdrojmi má veľký význam pre rozvoj vidieckych 
regiónov a pre zvyšovanie ich sebestačnosti a ekonomickej stability. Hospodárenie so zdrojmi môže 
byť a je dôležitou ekonomickou činnosťou, ktorá môže vytvárať príjmy pre obecné rozpočty, znižovať 
ich náklady, vytvárať pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. Zvyšovanie energetickej 
efektívnosti, výroba energie a tepla z miestnych zdrojov či spracovanie odpadov má pre ekonomiku 
regiónov veľký ekonomický potenciál a preto je potrebné mu venovať značnú pozornosť. Efektívne 
hospodárenie so zdrojmi a využívanie miestnych udržateľných zdrojov energie tiež výrazne prispieva 
k ochrane životného prostredia regiónov, k znižovaniu emisií skleníkových plynov a iných 
znečisťujúcich látok, ktoré znižujú kvalitu vzduchu, vody a pôdy. V tejto oblasti sa tak spájajú 
pozitívne vplyvy na životné prostredie s ekonomickým potenciálom a preto by mali byť v centre 
pozornosti samospráv. 
 
Obce majú na rozvoj spomínaných aktivít k dispozícii viaceré verejné zdroje, či už na národnej (napr. 
Environmentálny fond) alebo na európskej úrovni (štrukturálne fondy EÚ, Program rozvoja vidieka). 
Projekty musia spĺňať kritériá stanovené jednotlivými výzvami, no pri ich výbere sa nedostatočne 
hodnotí inovatívnosť projektov, miera spolupráce a koordinácie či význam projektu pre rozvoj 
regiónu. Vzniká tak veľké množstvo projektov, ktoré reagujú len na aktuálne zverejnené výzvy, no sú 
izolované od problémov širšieho regiónu. Pre malé vidiecke samosprávy je problémom vybudovať si 
dostatok vlastných kapacít na prípravu a a administráciu projektov, musia preto vynakladať nemalé 
prostriedky na zabezpečenie týchto služieb externe, konzultačnými firmami. Prípravu rozvojových 
a investičných projektov obce málokedy koordinujú na úrovni regiónu. Pri žiadostiach o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) si teda konkurujú a vzájomne tak znižujú šancu uspieť a získať potrebné 
financie.  
 
Koordinácia rozvojových projektov na úrovni regiónu a spoločná príprava projektov môže byť pre 
obce prínosom hneď z niekoľkých dôvodov. Môžu tým ušetriť financie potrebné na prípravu a 
administráciu projektov. Najmä v oblastiach ako je energetika či odpadové hospodárstvo, je často 
nevyhnutné spájať svoje kapacity a spoločne uvažovať nad tým, ako najlepšie využiť zdroje, ktoré 
má región k dispozícii. Práve vtedy môžu mať takéto projekty pre región veľký význam.  
 
Práve preto sa v publikácii zameriavame na opísanie konkrétnych príkladov koordinovaného prístupu 
z praxe, ktorými sa samosprávy na Slovensku môžu inšpirovať. Chceme ukázať význam koordinácie 
samospráv, opísať rôzne možnosti, akým spôsobom možno k spoločným regionálnym projektom 
pristupovať, ale aj poukázať na riziká  či problémy, ktoré môžu projekty realizované v rámci 
regionálneho partnerstva so sebou priniesť. Dôležitým aspektom pri výbere jednotlivých príkladov 
bola aj udržateľnosť celého projektu, a to z environmentálneho, ale aj ekonomického hľadiska. 
Nazreli sme pri tom aj do okolitých krajín a v publikácii predstavujeme aj príklady projektov z 
Rakúska a Česka. 
 
 Naša publikácia je určená predovšetkým aktívnym občanom, zástupcom samospráv a 
mikroregiónov. Dúfame, že bude slúžiť ako inšpirácia pre regióny, ktoré najlepšie poznajú svoje 
nedostatky a problémy a môžu si vziať z príkladov práve to užitočné. Budeme radi, ak Vás naše 
príklady oslovia a inšpirujete sa nimi pri práci v obci či regiónu, v ktorom pôsobíte.  
            Autori 
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1. Regionálna spolupráca a  partnerstvá pri využívaní fondov 

EÚ na Slovensku 

 
Úspešné získavanie zdrojov je predovšetkým v prípade fondov EÚ spojené s veľmi zložitým 
procesom prípravy a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Počas procesu od 
prípravy žiadosti po ukončenie projektu musia žiadatelia čeliť mnohým problémom (pozri aj 
Rámček 1 na ďalšej strane). Ich zvládanie je obzvlášť náročné pre samosprávy, ktoré sa často 
musia boriť s nedostatkom kapacít. Obciam chýbajú odborné kapacity na prípravu 
a administráciu projektov, a tak sú zväčša odkázané na konzultačné firmy, ktoré im pripravujú 
nekvalitné alebo málo kvalitné projekty za nevýhodných podmienok. Medzi tieto kapacity možno 
zaradiť kvalifikovaných a skúsených pracovníkov a financie na ich odmenu a na odborné služby, 
ako napríklad spracovanie stavebnej dokumentácie, ako aj zdroje na spolufinancovanie a pod.  
 
Príklady zo zahraničia ukazujú, že koordinovaný prístup samospráv k využívaniu verejných 
financií môže mať veľmi pozitívny dopad na rozvoj regiónu. U nás je však takýto prístup 
pomerne zriedkavý. Samosprávam chýbajú kapacity i financie na to, aby sa rozvoju venovali 
systematicky, s presahom za horizont volebného obdobia. Rozvojové plány obcí a regiónov 
(napr. plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ktoré pripravovanú samosprávy či 
konzultačné firmy bez účasti občanov, tak odrážajú často skôr ciele sformulované na národnej 
úrovni, než potreby konkrétneho regiónu. 
 
Projekty v obciach teda vznikajú často izolovane a nezohľadňujú situáciu v regióne. Malé obce 
si navyše pri podávaní žiadostí o granty a dotácie konkurujú a vzájomne tak znižujú šancu 
uspieť vo výberovom procese a získať financie. 
 
Kapacity  samospráv rozhodujú aj o tom, ako kvalitne bude schválený projekt zrealizovaný a aký 
bude jeho reálny prínos pre obec či región. Pri projektoch financovaných z fondov EÚ je 
potrebné kvalitne zvládnuť administratívnu stránku projektu – vedenie účtovníctva projektu, 
verejné obstarávanie, prípravu výkazov a žiadostí o platbu, písanie správ a pod. V mnohých 
príkladoch žiadatelia zlyhávajú práve v tejto fáze a hrozí im, že stratia prostriedky, ktoré do 
prípravy a realizácie projektu vložili, v horšom prípade čelia problémom pri splácaní úverov, 
ktoré si vzali na zabezpečenie spolufinancovania. 
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Odvetvia, ako je energetika alebo odpadové hospodárstvo sú špecifické tým, že často vyžadujú 
systémové riešenia, ktoré presahujú hranice záujmov jednotlivých obcí. Projekty na výrobu 
a rozvod elektriny a tepla či odvoz a spracovanie odpadu vyžadujú spoločné plánovanie na 
úrovni mikroregiónu či regiónu.  Ich úspešnosť závisí od schopnosti obcí a iných subjektov, ako 
sú miestni podnikatelia, občania, neziskové organizácie a pod., spolupracovať pri vypracovaní 
plánov a konkrétnych projektov. Práve preto je vytváranie lokálnych a regionálnych partnerstiev 
nevyhnutnosťou pre úspech projektových zámerov. 
Hlavným predpokladom efektívnej spolupráce je spoločné strategické plánovanie, ktoré by malo 
presahovať individuálne záujmy a priority obcí zakotvené napríklad v Plánoch hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja a reagovať na potreby celého regiónu. Príkladom takéhoto postupu je 
tvorba regionálnych energetických koncepcií, na základe ktorých môžu mikroregióny 

 
Rámček 1: Problémy spojené s využívaním príspevkov zo š trukturálnych fondov EÚ  
 
Financovanie projektov prostredníctvom štrukturálnych fondov prináša aj problémy, ktoré vyplývajú 
predovšetkým z nastavenia administratívnych a finančných podmienok, ale aj z nedostatočných 
kapacít samospráv, ktoré sa o financovanie uchádzajú. Najčastejšie sa opakujúce chyby a nedostatky 
sú predovšetkým v nasledujúcich oblastiach: 
 
A. Administratívna náro čnos ť prípravy žiadostí  

Samotná príprava dokumentácie k žiadosti o finančný príspevok z fondov EÚ je veľmi náročná 
a zo strany samospráv – žiadateľov vyžaduje značné úsilie. Nemenej náročné sú aj 
administratívne procesy pri realizácii projektov, preto by samosprávy mali byť na túto záťaž dobre 
pripravené.  

 
B. Neporozumenie podmienkam výzvy na predkladanie ž iadostí o finan čný príspevok 

Stáva sa, že žiadatelia sa neoboznámia dôkladne s podmienkami výzvy a predkladajú žiadosti na 
financovanie aktivít, ktoré vôbec nie sú v konkrétnej výzve podporované, a ktoré preto musia byť 
vyradené z procesu schvaľovania. 

 
C. Zdĺhavé schva ľovanie žiadostí o platby 

Schvaľovanie žiadostí o platbu je zo strany riadiacich orgánov často komplikované a zdĺhavé. 
Vedie to k veľkým problémom, ktoré v prípade financovania formou refundácie môžu ohroziť 
nielen projekt, ale aj samotného prijímateľa.  

 
D. Verejné obstarávanie 

Pre samosprávy býva problémom dodržiavanie zákonných požiadaviek na procesy verejného 
obstarávania služieb a tovarov spojených s projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov. 
Niekedy to vedie až k predlžovaniu alebo niekoľkonásobnému opakovaniu obstarávania. Tu sa 
prejavuje nedostatočná podpora zo strany štátu (RO) vo forme poradenských a konzultačných 
služieb pre oblasť verejného obstarávania.  

 
E. Neodôvodnené preferovanie niektorých žiadostí  

Pri priebežných výzvach došlo v minulosti zo strany riadiaceho orgánu k neodôvodnenému 
preferovaniu viacerých projektov pred iným a to napriek tomu, že pravidlá posudzovania 
projektov pri priebežných výzvach určujú, že projekty sú posudzované v tom poradí, ako boli 
žiadosti zaevidované. Proti takémuto nekorektnému postupu zároveň neexistujú žiadne účinné 
nápravné mechanizmy. 
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koordinovane vytvárať spoločný systém výroby a spotreby energie a tým sa zbavovať závislosti 
na dovoze drahej energie od dodávateľov mimo regiónu, ktorá znamená pre región len výdavky, 
no neprináša žiadne príležitosti na rozvoj.  
 
V dobe, kedy rozpočty obcí klesajú až na kritickú hranicu, je dôležitým prínosom regionálnych 
projektov aj zníženie nákladov na vypracovanie  a podanie žiadostí o príspevok a možnosť 
spájania zdrojov určených na spolufinancovanie. V neposlednom rade môže spolupráca 
a spájanie kapacít viesť k zníženiu závislosti obcí na komerčných poradenských firmách, ktoré 
z nedostatočných kapacít obcí výrazne profitujú a často krát predstavujú veľmi nákladnú cestu 
k finančným zdrojom. 
 
Spájaním kapacít, koordináciou a spoluprácou je možné predísť viacerým problémom a úspešne 
prekonať bariéry, ktoré na Slovensku ešte stále brzdia prístup obcí a regiónov k verejným 
financiám určeným práve na ich rozvoj. Na Slovensku majú obce niekoľko možností, ktoré môžu 
využiť na zlepšenie koordinácie na úrovni regiónu, predovšetkým združenia obcí či 
mikroregióny, regionálne rozvojové agentúry a miestne akčné skupiny. 
 

 
Združenia obcí a mikroregióny 
 
V priebehu posledných pätnástich rokov vzniklo v regiónoch množstvo partnerstiev samospráv – 
mikroregiónov či združení obcí. Mikroregionálne združenia obcí1 sú u nás najčastejšie 
využívaným spôsobom, akým môžu samosprávy rozvíjať partnerstvo. Nemusí byť spojené len 
s konkrétnym územím, ale môže mať aj tematické zameranie (často je ním napr. kultúra 
a cestovný ruch). Mikroregióny sú registrované buď na Ministerstve vnútra SR ako združenia 
obcí alebo na obvodnom úradoch ako záujmové združenia právnických osôb. Hoci je na 
Slovensku v súčasnosti veľké množstvo mikroregionálnych združení2, spolupráca obcí v nich je 
často málo efektívna. Mnohé mikroregióny vznikli bez zámeru efektívne koordinovať rozvoj 
regiónu – dôvodom pre ich vytvorenie bolo skôr naplnenie formálnych požiadaviek pre prístup 
k štrukturálnym fondom EÚ (ilustruje to aj fakt, že množstvo mikroregiónov vzniklo práve 
v rokoch 1999 – 2003, kedy na Slovensko začala prúdiť predvstupová pomoc EÚ). 
 
Veľkú úlohu pri fungovaní mikroregiónu hrá iniciatíva starostov a ďalších zástupcov obcí a ich 
ochota spoločne pracovať na rozvoji celého regiónu. Ich možnosti výrazne ovplyvňujú aj 
finančné možnosti samospráv a ich nedostatočné odborné kapacity. Regionálne rozvojové 
priority3 často nie sú založené na dôkladnej analýze problémov a potenciálu mikroregiónu, ale 
sú určované na základe strategických dokumentov na národnej úrovni (Národný strategický 

                                                 
1 V rámci spolupráce samospráv sa pod mikroregionálnym združením chápe „dobrovoľné združenie obcí a miest za 
účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia“. Zdroj: 
http://www.sazp.sk/mikroregiony/  
2 SaŽP evidovala k roku 2008 245 mikroregionálnych združení, v ktorých bolo členmi 1880 obcí Slovenska (65% 
všetkých obcí). 
3 O možných metodikách tvorby Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a ich vzťahu k 
rozvojovým stratégiám mikroregiónov nájdete viac v publikácii Priateľov Zeme-CEPA PROGRAM 
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE. Význam, štruktúra a základné metodické tézy ( 
http://www.priateliazeme.sk/cepa/pdf/rozvoj_obce.pdf) 



 

7 
 

referenčný rámec, jednotlivé operačné programy). Definovanie a napĺňanie rozvojových cieľov 
málokedy sprevádza diskusia a spolupráca s miestnymi partnermi, ktorí by mohli byť 
„spúšťačom“ a dôležitým partnerom v regionálnych projektoch –  s mimovládnymi organizáciami, 
aktívnymi občanmi či s miestnymi podnikateľmi. 
 
Regionálne rozvojové agentúry 
 
Samosprávy na Slovensku využívajú pri hľadaní financií na svoje projektové zámery pomoc 
poradenských subjektov v jednotlivých regiónoch. Regionálne rozvojové agentúry (RRA), sieť 
ktorých v roku 2010 tvorilo 40 subjektov, poskytujú informačný servis a  odbornú pomoc pri 
tvorbe plánov, stratégií a projektov. Ich práca je zameraná predovšetkým na konzultačné služby 
pri príprave a implementácii projektov. Zároveň slúžia ako sprostredkovateľ medzi príjemcom 
pomoci a riadiacimi orgánmi programov. Kapacity regionálnych rozvojových agentúr sú však 
obmedzené a tak ich činnosť zostáva často na úrovni individuálnych, izolovaných projektov obcí. 
Niektoré RRA (napr. RRA Trnavského kraja) však realizovali aj projekty, ktorých cieľom bolo 
práve zlepšenie spolupráce medzi obcami a miestnymi organizáciami a stanovenie spoločných 
rozvojových priorít. 
 
Miestne ak čné skupiny 
 
V  programovacom období pre roky 2007 – 2013 sú financie na rozvoj vidieckych regiónov 
vyčlenené v Regionálnom operačnom programe a Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. 
Súčasťou Programu rozvoja vidieka je aj tzv. Program LEADER, ktorý je definovaný ako 
samostatná os politiky rozvoja vidieka. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života vidieckeho 
obyvateľstva, pričom pri rozhodovaní o cieľoch a podpore projektov by sa mal uplatňovať princíp 
„zdola-nahor“, prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS).  
 
MAS s právnou formou občianskeho združenia združujú  zástupcov rôznych typov subjektov od 
obcí, cez poľnohospodárov a podnikateľov po miestne združenia občanov, ktorí spoločne 
definujú miestne rozvojové priority a v závislosti od nich rozdeľujú finančné príspevky. Na 
Slovensku zatiaľ vzniklo 29 miestnych akčných skupín4.  
 
Každá MAS má vytvorenú vlastnú webovú stránku, na ktorej by mala pravidelne aktualizovať 
informácie, zverejňovať výzvy a podporené projekty. Väčšina z nich však na webe zverejňuje len 
neúplné alebo neaktuálne informácie – napríklad zo spomínaných MAS iba 7 zverejnilo zoznam 
podporených projektov.  
 
Medzi prioritami jednotlivých MAS úplne dominujú aktivity zamerané na obnovyu obcí a rozvoj 
cestovného ruchu. Poukazuje to na jednosmerné zameranie aj tých najmenších vidieckych obcí 
rozvíjať cestovný ruch. Naproti tomu strategická oblasť, akou je diverzifikácia podnikateľskej 
činnosti a energetická sebestačnosť zostávajú nepovšimnuté. Stratégie všetkých  MAS 
spomínajú využívanie obnoviteľných zdrojov v analýze SWOT, no iba v 14 stratégiách sa 
obnoviteľné zdroje energií dostali aj do konkrétnych cieľov, priorít a opatrení, pričom dominuje 

                                                 
4Zoznam na: http://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=18&article=34  
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orientácia na využívanie biomasy. Ostatné obnoviteľné zdroje sú vo väčšine prípadov zaradené 
do neoprávnených výdavkov. Od roku 2007 MAS nevyhlásili ani jednu výzvu zameranú na 
aktivity v oblasti energetiky a odpadového hospodárstva a nepodporili ani jeden projekt v oblasti 
využívania obnoviteľných zdrojov energie. 
 
MAS okrem implementácie Národnej stratégie rozvoja vidieka môžu mať významnú úlohu 
v spájaní a koordinácii jednotlivých vidieckych obcí, pri príprave spoločných stratégií, spoločných 
žiadostí o NFP a implementácii projektov. Tento potenciál zatiaľ zostáva nevyužitý. 
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2. Príklady regionálnej spolupráce na Slovensku a v 

zahraničí 
 
Cieľom našej publikácie je predovšetkým predstaviť konkrétne príklady projektov, pri ktorých bol 
využitý princíp regionálnej spolupráce. Zamerali sme sa najmä na projekty, ktoré riešia 
energetickú otázku alebo odpadové hospodárstvo v konkrétnom regióne. Rozvoj udržateľnej 
energetiky je jedinečnou možnosťou, ako posilňovať vidiecke regióny, predovšetkým tie, ktoré 
sú, čo sa týka investícií, pracovných príležitostí a pozornosti verejnosti a politikov na okraji. 
Miestne zdroje energie, ako je drevo, slama, slnečná či veterná energia, sú vo regiónoch 
prirodzene dostupné a sú obrovským kapitálom.  Môžu nielen pomôcť zmenšiť dopady našej 
činnosti na prostredie okolo nás, výrazný je aj ich dopad na ekonomiku. Pomáhajú znížiť 
náklady na spotrebu energie a umožňujú tak, aby obce a regióny využívali väčšiu časť rozpočtov 
na vlastný rozvoj. Financie, ktoré by inak z regiónu odchádzali v podobe poplatkov za dodávky 
energie, zostávajú vďaka rozumnému a koordinovanému využívaniu miestnych zdrojov v 
regióne a prinášajú nové príjmy a pracovné miesta.  
 
Okrem rozmeru spolupráce na úrovni mikroregiónu či regiónu a tematického zamerania 
projektov nás pri výbere príkladov zaujímala aj dlhodobá udržateľnosť jednotlivých projektov. 
Skúmali sme, akým spôsobom projekty prispievajú k rozvoju regiónu a aký je ich dopad na 
životné prostredie. Kritériá, ktoré pre nás boli pri výbere projektov dôležité, sme zhrnuli 
v Rámčeku 25. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Pri výbere kritérií pre projekty z oblasti energetiky sme vychádzali z kritérií zverejnených v pozičnom 
dokumente Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku (Priatelia Zeme-CEPA, 2007). 

 
Rámček 2: Kritériá pre výber príkladov z praxe  
 
A. Spolupráca obcí a regionálny rozvoj  

- spolupráca viacerých obcí alebo sektorov  - projekty sú založené na spolupráci viacerých 
samospráv, samospráv a miestnych firiem alebo organizácií, ktoré všetky pochádzajú 
z jedného regiónu. 

- rozvoj miestneho podnikate ľského prostredia, vytváranie udržate ľných pracovných 
miest  - projekty pomáhajú vytvoriť udržateľné pracovné miesta v konkrétnom regióne a to 
nielen počas stavebných prác na investícii, ale počas celej prevádzkovej životnosti projektu. 
Prispievajú tak k znižovaniu nezamestnanosti a rozvoju regiónu. 

- kvalita života a rozvoj komunít  – projekt podporuje rozvoj miestnych komunít a pomáha 
zvyšovať kvalitu života obyvateľov regiónu. 
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Pri analýze jednotlivých príkladov je pre nás dôležité nielen zdôrazniť výhody partnerstva 
a popísať jeho fungovanie, ale aj poukázať na problémy a riziká, ktorým by sa samosprávy pri 
spoločných projektoch mali vyvarovať. Snažili sme sa preto k jednotlivým projektom uviesť aj 
komplikácie, ktoré sa vyskytli pri ich realizácii a medzi vybrané projekty sme zaradili aj príklad zo 
Slovenska, ktorý bol pre zúčastnené samosprávy skôr negatívnou skúsenosťou. 

 
B. Energetika a využívanie zdrojov (obnovite ľné zdroje energií a odpadové hospodárstvo) 

- využívanie lokálnych energetických zdrojov pre loká lnu spotrebu - v prípade biomasy by 
mal projekt mať zabezpečený zdroj paliva vo vzdialenosti do 40 km. V opačnom prípade sa 
efekt zníženia spotreby fosílnych palív stráca zvýšenou spotrebou nafty pri doprave, čím sa 
zvyšujú aj emisie CO2. 

- palivo pre projekty založené na spa ľovaní biomasy musí by ť získavané udržate ľným 
spôsobom – získavanie biomasy, ktorá by inak bola iba ťažko využiteľná (napr. odrezky zo 
spracovaná dreva na pílach alebo nevyužiteľná slama).  

- projekt znižuje spotrebu fosílnych palív  - projekty, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje 
energie prispievajú k znižovaniu produkcie oxidu uhličitého a znižujú závislosť na dovoze 
fosílnych palív. 

- projekt prispieva k zníženiu emisií zne čisťujúcich látok  - projekt by mal znižovať emisie 
škodlivín vznikajúcich pri spaľovaní (napr. tuhých znečisťujúcich látok, oxidov síry a dusíka, 
ťažkých kovov aromatických cyklických zlúčenín a podobne) . 

 
C. Udržate ľné odpadové hospodárstvo 

- projekt pristupuje k manažmentu odpadov udržate ľným spôsobom  – projekt by sa mal 
snažiť znižovať produkciu odpadu, mal by podporovať znovupoužívanie a recykláciu a nemal 
by zvyšovať stupeň znečistenia prostredia. 
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2.1  Príklady zo Slovenska 
 

2.1.1 Využívanie biomasy na vykurovanie v oblasti N árodného parku Poloniny  
 
Názov projektu: Zmena palivovej základne v obciach národného parku POLONINY zavedením 
obnoviteľného zdroja energie - biomasy 
Realizátor projektu:  Združenie obcí POLONINY (ZOP) 
Dátum schválenia NFP:  13.03.2006 
Výška schválenej pomoci: 65 391 299,65 Sk 
 
O projekte 
Cieľom projektu bolo zaviesť vykurovanie obecných objektov biomasou (drevnou štiepkou) v 6 
obciach: Hrabová Roztoka, Kalná Roztoka, Klenová, Stakčínska Roztoka, Ubľa, Ulič. Projekt 
zabezpečil výmenu vykurovacieho systému 21 objektov z pôvodných 17 kotlov na tuhé palivo na 
10 teplovodných kotlov na biomasu s prípravou tepla a teplej úžitkovej vody. Inštalovaný výkon 
sa znížil z 3812kW na 2850 kW. 
 
Projekt zmeny palivovej základne nadviazal na prvý projekt s názvom „Vybudovanie prevádzky 
na výrobu biomasy ako obnoviteľného zdroja energie pre vykurovanie obecných objektov 
v poľsko–ukrajinsko–maďarsko–slovenskom území“, v r ktorý bol orientovaný na vybudovanie 
prevádzky na výrobu drevnej štiepky. Pri príprave žiadosti sa vychádzalo z programu iniciatívy 
spoločenstva INTERREG IIIA Program susedstva Maďarsko – Slovensko - Ukrajina 2004 – 
2006 v rámci  priority č.2 – Životné prostredie a doprava v programovom území. Združenie obcí 
Poloniny, ktoré je realizátorom projektu pripravovalo projekt v spolupráci s Centrom prvého 
kontaktu Snina. Obce pri plánovaní projektu vyhodnotili, že zrealizovať zmenu palivovej 
základne prostredníctvom 6 individuálnych projektov by bolo neefektívne a preto sa rozhodli 
požiadať o NFP  ako združenie obcí.  
 
Obce vďaka realizácii projektu zefektívnili vykurovanie objektov v ich vlastníctve. Výrobu drevnej 
štiepky aj prevádzku kotolní zabezpečuje miestna firma Energobyt s.r.o. Humenné. Výroba 
prebieha v hlavnej štiepkarni a tiež priamo pri drevospracujúcich prevádzkach, lesných skladoch 
a v jednotlivých obciach pri spracovávaní drevného odpadu pri čistení lúk, záhrad, brehov 
vodných tokov a pod. Celková spotreba drevnej štiepky za jednu vykurovaciu sezónu sa 
pohybuje okolo 2500 m3. Ročne sa vďaka projektu ušetrí približne 46% nákladov na 
vykurovanie. Pozitívom projektov výroby drevnej štiepky a vykurovania verejných objektov je aj 
to, že vzniklo 20 nových pracovných miest pri výrobe a doprave biomasy a pri obsluhe 
technologického zariadenia v kotolniach. 
 
Financovanie projektu 
Projekt bol schválený v programovom období 2004 – 2006 zo zdrojov operačného programu 
Základná infraštruktúra, opatrenie 2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia. 
Pôvodná schválená suma predstavovala 65 391 299,65 Sk (2 170 593,49 €), pričom Združenie 
obcí Poloniny (ZOP) sa podieľalo na financovaní 5%. Počas realizácie projektu však vznikli 
problémy a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) neuznalo časť oprávnených výdavkov pre 
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údajné porušenie zákona o verejnom obstarávaní. NFP teda nakoniec predstavoval sumu vo 
výške 52 836 416 Sk (1 753 847,70 €). 

 
Problémy spojené s projektom 
Problémovou stránkou projektu sa ukázala byť komunikácia žiadateľa s Riadiacim orgánom 
(Ministerstvo Životného prostredia SR), ktorá v kombinácii so  zmluvnými podmienkami, ktoré 
znevýhodňujú prijímateľa NFP a náročným procesom verejného obstarávania vyústila do 
vážnych komplikácií.  
 
Projekt zmeny palivovej základne bol zrealizovaný v druhej polovici roku 2006. Kolaudačné 
rozhodnutia boli vydané v decembri 2006. Pred začatím implementácie projektu vykonalo MŽP 
kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu a nezistilo vo verejnom obstarávaní žiadne 
nezrovnalosti a nedostatky. Po kolaudácii podalo ZOP žiadosť o platbu, ktorá bola v júni 2007 
schválená, ale o mesiac neskôr Ministerstvo financií (MF) pri certifikačnom overovaní žiadosti 
platbu zastavilo. Na jeseň 2007 vykonal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) kontrolu 
verejného obstarávania a rozhodol, že ZPO porušilo zákon o verejnom obstarávaní tým, že 
zaradilo dodávku strojných zariadení a mechanizmov do verejného obstarávania na stavebné 
práce a tým sa vyhlo zadávaniu nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru. ÚVO sa pri kontrole  
riadil metodickým usmernením schváleným v auguste 2007, teda viac ako pol roka po ukončení 
projektu. S týmto stanoviskom súhlasilo aj MŽP napriek tomu, že pri kontrole v roku 2006 žiadne 
nedostatky vo verejnom obstarávaní nezistilo. 
 
Napriek tomu, že ZOP podalo voči výsledkom kontroly námietky, MF neuznalo výdavky na 
nákup strojných zariadení a mechanizmov a združenie získalo NFP o približne 15 miliónov Sk 
(497 908 €) nižší, ako bol pôvodne schválený. Táto vážna zmena spôsobila, že ZPO nie je 
schopné splácať úver, ktorý si na financovanie projektu zobralo, čo pre združenie znamená 
existenčné ohrozenie. Keďže obecné zastupiteľstvá nesúhlasia so splátkami úveru banke 
z rozpočtov obcí, v roku 2010 pripravovalo  ZOP predaj majetku založeného banke.  
 
Problém, ktorý v tomto prípade vážne ohrozil činnosť a existenciu združenia, teda spôsobili 
komplikácie vo verejnom obstarávaní. PhDr. Dušan Hirjak, predseda ZOP poukazuje na 
problémy na strane riadiaceho orgánu (RO). ZOP považovalo informácie, ktoré  mu v roku 2006 
poskytol Odbor implementácie projektov MŽP za záväzné a postupoval podľa nich. Keď žiadal, 
aby štátne orgány rešpektovali pôvodne vydané stanovisko, MŽP sa vyjadrilo, že odbornú 
spôsobilosť pre posúdenie správnosti verejného obstarávania má iba ÚVO. Ak ale MŽP pri 
kontrole verejného obstarávania pochybilo, nemal by byť za to sankcionovaný prijímateľ, ktorý 
postupoval v súlade s jeho pokynmi.  
 
Regionálna spolupráca 
Združenie obcí Poloniny vzniklo v roku 2004 a v súčasnosti ho tvorí 31 obcí. Za predsedu 
združenia bol zvolený pán PhDr. Dušan Hirjak, ktorý je starostom Stakčínskej Roztoky. 
Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Štatutárom je predseda združenia 
a výkonným orgánom je rada združenia. Členovia rady sa stretávajú najmenej raz za dva 
mesiace, prípadne podľa potreby.  
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Členské obce sa nedohodli na pravidelných členských príspevkoch, združenie teda nemá 
k dispozícii vlastné finančné zdroje. Zároveň nemá ani platený personál, jeho činnosť 
zabezpečujú pracovníci obcí, ktoré sú členmi. 
 
Cieľom združenia je podporovať regionálny rozvoj, zlepšovať kvalitu života miestneho 
obyvateľstva, zabezpečovať environmentálnu a lokálnu infraštruktúru, rozvíjať cezhraničnú 
spoluprácu s partnermi v Poľsku a na Ukrajine. Hlavné priority a aktivity na obdobie rokov 2008 
– 2010 sú obsiahnuté v materiáli Obsahová orientácia činnosti ZOP. Ide o päť hlavných okruhov: 
1. rozvoj informovanosti, aktivizácie a celoživotného vzdelávania občanov, 
2. účasť na rozvoji územia, podnikania a služieb s využitím miestnych zdrojov a dostupných 

investícií, 
3. účasť na realizácii základnej infraštruktúry v regióne, 
4. účasť na rozvoji cezhraničnej spolupráce a utváraní cezhraničného územia, 
5. kultúrny rozvoj a šport v regióne. 
 
Združenie je zároveň členom Partnerstva sociálnej inklúzie okresov Humenné – Snina a snažilo 
sa aj o účasť v programe Leader financovanom z Programu rozvoja vidieka (PRV). Združenie sa 
síce stalo zakladajúcim členom Miestnej akčnej skupiny Poloniny, prípravu na program Leader 
však nezvládlo. Integrovaný plán rozvoja územia nebol spracovaný podľa kritérií stanovených 
v PRV a MAS nemala dostatok partnerov. Ako sa zdá, spolupráca samospráv funguje 
v združení pomerne dobre, nedarí sa však rozvíjať spoluprácu s inými partnermi, ako sú 
mimovládne organizácie či aktívni občania.  
 
Starostovia a samosprávy z oblasti Polonín majú veľký záujem rozvíjať potenciál regiónu, a to aj 
lepším využívaním miestnych zdrojov. Vidno však, že aj napriek kvalitne fungujúcej regionálnej 
spolupráci môžu projekty zamerané na rozvoj regiónov naraziť na veľké prekážky, ktoré 
vyplývajú z pochybení štátnych orgánov a z nevýhodného postavenia prijímateľov finančnej 
pomoci voči nim.  
 
Kontakt 
Združenia obcí Poloniny 
Obecný úrad Stakčín 
067 61 
Kontaktná osoba: PhDr. Dušan Hirjak 
Tel.: +421 (0)57 767 41 14 
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2.1.2 Regionálny jednotný systém nakladania s biood padmi“ v Ľubovnianskom regióne 

Názov iniciatívy: Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 
Nositeľ iniciatívy: Mesto Stará Ľubovňa, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (okresná 
organizácia) (ďalej SZOPK) 
Vznik iniciatívy: 1996 

 

O iniciatíve 

Jedným z prvotných cieľov iniciatívy bolo aj získavanie zdrojov na rozvoj Ľubovnianskeho 
regiónu. Impulzom pre jej vznik bolo schválenie zákona 238/1992 Zb. o odpadoch, ktorý 
uzákonil povinnosť vypracovať prvé Programy odpadového hospodárstva. Tieto programy 
stanovili prvé regionálne ciele v oblasti separovaného zberu odpadov. Pri zrode iniciatívy stál 
okrem mesta Stará Ľubovňa aj vtedajší Úrad životného prostredia  a Slovenský zväz ochrancov 
prírody a krajiny (SZOPK). Združenie obcí vzniklo v roku 1996 a medzi prvými zrealizovalo 
projekt Regionálny separovaný zber odpadov TRIZUS (triedený zber u spotrebiteľa). Okrem 
triedeného zberu odpadu začalo postupne v regióne vytvárať systém spracovania biologicky 
rozložiteľného odpadu. 

V rámci prvej fázy zavádzania separovaného zberu a zhodnocovania bioodpadov vybudovalo 
združenie 30 obecných kompostovísk v okrese Stará Ľubovňa, na ktorých sa pracuje s 
bioodpadom do rozsahu 10 ton ročne na každom obecnom kompostovisku. Kompostoviská 
spracúvajú bioodpad z rodinných domov, predajní ovocia a zeleniny, cintorínov a z údržby 
zelene na území obce. 

Prevádzku kompostovísk zabezpečujú obce, prípadne mestská firma EKOS, spol. s r. o. Stará 
Ľubovňa, ktorá nakladá s odpadmi. EKOS na základe požiadaviek obcí zabezpečuje prekopanie 
a podrvenie zakládky v obciach. Pokiaľ sa obce rozhodnú, že nevyužijú platenú službu 
spoločnosti EKOS, zabezpečujú si zvážanie a spracovanie bioodpadu vlastnými silami. 

Kompost sa využíva v danej obci či meste. Využívajú ho samosprávy na úpravu verejnej zelene. 
Občania majú právo bezplatne si hotový kompost odobrať. Spravidla na odber kompostu nie sú 
stanovené limity, jeho spotreba zatiaľ nebola taká vysoká. 

V druhej fáze sa v meste Stará Ľubovňa buduje kompostáreň s kapacitou 2000 ton bioodpadov 
ročne, ktorá bude slúžiť celému regiónu. Fungovať by mala začať do konca roku 2011. 

Okrem odpadového hospodárstva sa iniciatíva snaží rozvíjať aj iné oblasti. Druhou témou, ktorú 
začína koncepčne riešiť je cestovný ruch. Združenie v súčasnosti pracuje na pravidlách 
spolupráce regiónu v rozvoji cestovného ruchu a obec Nová Ľubovňa získala na vypracovanie 
marketingového plánu rozvoja cestovného ruchu pre celý región príspevok z Regionálneho 
operačného programu. 

 

Financovanie projektov a iniciatívy 

Od začiatku koordinovaných aktivít v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva pre biologicky 
rozložiteľné odpady sa združeniu a jednotlivým subjektom podarilo získať viacero grantov 
a príspevkov. SZOPK sa stalo zakladateľom Združenia ochranárov severovýchodného 
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Slovenska PČOLA, ktorej sa už v rokoch 1995 podarilo získať grant na propagáciu  
separovaného zberu odpadov od Nadácie na podporu občianskych aktivít a od Ambasády USA 
na Slovensku. 

Mesto Stará Ľubovňa v roku 1993 po konzultáciách so  SZOPK  a s Obvodným úradom 
životného prostredia vypísalo súťaž na spracovanie projektu separovaného zberu odpadov a v 
roku 1994 podalo na Štátny fond životného prostredia žiadosť o dotáciu na projekt „TRIZUS“ – 
triedený zber u spotrebiteľa. Projekt bol schválený, v roku 1995 sa prostredníctvom mestskej 
rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby začala jeho realizácia a mesto vytvorilo 
pracovné miesto „referent separovaného zberu“. 

Ďalšie financie na projekty v oblasti triedeného zberu financovala iniciatíva väčšinou z verejných 
zdrojov: od Štátneho fondu životného prostredia cez Recyklačný fond až po fondy EÚ. 
Žiadateľom o príspevky je vo väčšine projektov mesto Stará Ľubovňa, ktoré dokáže v projektoch 
podporených z fondov EÚ preklenúť dočasný nedostatok financií. 

Ďalšie financie, ktoré sa v rámci systému odpadového hospodárstva generujú pochádzajú 
z činnosti firmy EKOS, ktorej 100% vlastníkom je mesto Stará Ľubovňa. Vzťahy medzi firmou 
a obcami fungujú na obchodnom princípe, t. j. firma EKOS si prenajíma techniku, ktorú nevlastní 
(od mesta či od združenia) a na druhej strane tí, ktorí systém využívajú platia za poskytované 
služby firme EKOS na základe schváleného cenníka služieb. Takýmto spôsobom peniaze, ktoré 
obce vynakladajú na odpadové hospodárstvo zostávajú v regióne, čo znižuje celkové náklady 
a zlepšuje vyhliadky pre dlhodobé fungovanie združenia aj obecnej spoločnosti. 

 
Problémy spojené s projektmi a iniciatívou 
Tak ako pri každej dlhodobej iniciatíve, tak aj v tomto prípade je komplikáciou akákoľvek zmena 
vo vedení samospráv, pretože je nevyhnutné nových starostov zaškoliť do systému. Vďaka 
systematickej práci a dlhodobému budovaniu vzťahov je však riziko rozpadu iniciatívy kvôli 
zmene obsadenia vedúcich postov v regióne výrazne menšie. 

V regióne, tak ako aj v iných regiónoch Slovenska pôsobia firmy, ktoré ponúkajú vypracovanie 
projektov na získanie NFP za „provízie“. Ich presvedčovacie metódy predstavujú tlak na 
súdržnosť iniciatívy a v niektorých prípadoch vedú aj k tomu, že starostovia zrealizujú určité 
aktivity alebo projekty individuálne. Tento stav je na Slovensku pomerne častý a využívajú ho 
firmy, ktoré ťažia z roztrieštenosti a konkurenčných vzťahov medzi obcami. Napriek občasným 
problémom však v Ľubovnianskom regióne vždy prevládla ochota spolupracovať. 

 

Regionálna spolupráca 

Spolupráca samospráv je realizovaná prostredníctvom regionálneho združenia miest a obcí. Do 
projektov sa od vzniku iniciatívy zapájali aj iné organizácie (úrad životného prostredia 
a mimovládne organizácie). V roku 1997 vznikla mestská firma EKOS, ktorá prevzala časť úloh 
v oblasti nakladania s odpadmi. 

Po jej založení sa začala príprava nových Programov odpadového hospodárstva (ďalej POH) na 
obdobie rokov 1997 - 2000. Firma ponúkla všetkým obciam v regióne vypracovanie jedného 
spoločného POH pre 45 miest a obcí regiónu. Obce prijali túto ponuka – vznikol prvý Spoločný 
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POH, v ktorom firma EKOS zapracovala aj spoločný postup na realizácii systému separovaného 
zberu odpadov v regióne. Firma okrem poskytovania služieb spojených so spracovaním odpadu 
zabezpečuje prípravu a podávanie projektov v oblasti manažmentu odpadov pre celý región. 

Naštartovanie systému v minulosti vytvorilo v regióne dobré podmienky na spoluprácu. Obce si 
uvedomujú, že potrebujú systém na úrovni regiónu – nie je efektívne riešiť odpady na úrovni 
jednej obce, resp. niekoľkých malých obcí (ak sa tak deje, tak na to vždy doplatia ostatné obce v 
regióne alebo firma, ktorá nakladá s odpadmi). Systém manažmentu odpadov je technicky 
náročný a efektívne môže fungovať iba v regióne s minimálne 50 tis. obyvateľmi. Práve 
komplexnosť a technická náročnosť systému, ako aj skutočnosť že najlepšie prínosy má systém 
iba pri dostatočne veľkom počte obsluhovaných obyvateľov ukazujú, že odpadové hospodárstvo 
má zmysel riešiť iba koordinovane. 

V Ľubovnianskom okrese sa podarilo vytvoriť stabilnú a dlho trvajúcu spoluprácu, ktorá je 
organizovaná tak, že využíva a pracuje s miestnymi zdrojmi a výnosy z jej činnosti zostávajú 
v regióne. Od zrodu iniciatívy zohráva dôležitú úlohu mesto Stará Ľubovňa, ktoré je nositeľom 
väčšiny projektov a zabezpečuje ich plynulé financovanie. 

 

Kontakt 

Mestský úrad Stará Ľubovňa 
Oddelenie regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
Kontaktná osoba: Eulália Štefanová 
Tel.: +421 (0)52 43 15 228 
E-mail: stefanova@staralubovna.sk  
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2.2 Príklady zo zahraničia 
 

Partnerstvá na úrovni regiónov pomáhajú rozvíjať regióny aj za hranicami Slovenska. 
V niektorých štátoch, podobne ako u nás, sa spolupráca obmedzuje iba na určité typy 
projektov a len málo partnerstiev sa systematicky venuje energetickej oblasti (napr. Maďarsko, 
Poľsko). Naopak v iných krajinách, ako napríklad v Rakúsku, je partnerský princíp veľmi 
rozšírený. Existuje množstvo projektov, v ktorých sa v rámci projektu spájajú nielen samosprávy, 
ale aj iní partneri z rôznych odvetví. Ide o spoluprácu obcí s univerzitami, firmami alebo aj 
jednotlivými občanmi. Po právnej stránke funguje spolupráca najmä vo forme spoločností s 
ručením obmedzeným alebo tzv. registrovaných družstiev, ktoré sú založené na princípe 
členstva právnických, ale aj fyzických osôb a je veľmi jednoduché stať sa ich členom, ale aj 
z nich vystúpiť. Projekty sú financované z rôznych zdrojov, od vlastných zdrojov cez dotácie 
rakúskeho Ministerstva životného prostredia až po komerčné úvery bánk. Na podporu 
regionálnych partnerstiev je aj v Rakúsku už niekoľko rokov rozbehnutý program Leader 
financovaný zo zdrojov Európskej únie. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť 
poľnohospodárstva a lesníctva, zlepšiť životné prostredie a kvalitu života na vidieku 
a podporovať diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva. V októbri 2008 bolo v Rakúsku 
vytvorených 86 regiónov typu Leader. 

V zahraničí existujú aj ďalšie inšpiratívne príklady koordinovaného prístupu k využívaniu 
verejných financií na podporu regionálneho rozvoja. Jedným z nich je model, ktorý funguje v 
Západnom Walese. V regióne vznikli podporné servisné inštitúcie, ktoré poskytujú bezplatný 
informačný servis, konzultácie a poradenstvo všetkým trom sektorom: súkromnému, verejnému 
aj neziskovému. Venujú sa nielen  príprave projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, 
servis poskytujú  aj v ďalších fázach pri samotnej realizácii projektov, ich monitoringu a 
hodnotení. Tieto servisné inštitúcie medzi sebou dobre komunikujú. Dbajú na to, aby boli 
pripravované projekty v súlade s regionálnymi rozvojovými prioritami a aby sa ich výsledky 
navzájom podporovali. Vďaka tomu sú takmer všetky žiadosti o dotácie sú podporené a šetrí sa 
tým veľký objem financií vynaložených na prípravu projektov.  

Na podporu regionálneho rozvoja vznikajú vo Walese aj medzisektorové partnerstvá združujúce 
všetky tri sektory, pričom každý sektor má vo všetkých partnerstvách rovnocenné postavenie. 
Zabezpečujú, aby jednotlivé projekty a iniciatívy boli v súlade so  strategickými dokumentmi 
regiónu. Okrem dlhodobej stratégie majú vypracovaný akčný plán na obdobie 1-2 rokov. Ten 
pravidelne aktualizujú a tak zohľadňujú potreby regiónu. Využívanie štrukturálnych fondov je 
dobre koordinované a výsledky ukazujú, že tento model koordinácie môže byť veľmi prínosný 
najmä v zaostávajúcich regiónoch.6  

 

                                                 
6 Viac informácií o tomto modeli a možnostiach jeho použitia v slovenských podmienkach možno nájsť v publikácii 
Koordinácia štrukturálnej pomoci v mikroregióne Podpoľanie: možnosti využitia príkladu dobrej praxe zo Západného 
Walesu (Priatelia Zeme-CEPA, 2007) 
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2.2.1 Vykurovanie slamou v obci Dobersberg (Rakúsko ) 
 
Realizátor projektu: Dobersberg, registrované družstvo 
Realizácia projektu: 1991 – 1996 
Celkový rozpočet: približne 3 mil. eur 
 
O projekte 

Za vznikom projektu treba hľadať v prvom rade dve pohnútky. Približne v roku 1991 boli v meste 
Dobersberg naplánované práce na odvádzanie odpadovej vody a prebiehali diskusie 
o technickej časti celého plánu. Zároveň v tom čase vstúpil do platnosti zákon zakazujúci 
pálenie slamy a mnohí poľnohospodári premýšľali nad využitím slamy, ktorá sa nedá použiť ako 
krmivo pre zvieratá. Tak vznikla myšlienka vybudovať vykurovacie zariadenie na slamu. Pri 
zakladaní, plánovaní a koordinácii sa zúčastnila spoločnosť Energiewerkstätte a tiež 
predstavitelia viacerých obcí, ktoré sa zaoberali témou obnoviteľných zdrojov energie 
a možnosťami šetrenia energie. V roku 1991 preto vznikla skupinka nadšencov okolo starostu 
z Dobersbergu. Do skupiny patril aj učiteľ, ktorý zároveň bol aj predstaviteľom obecnej rady, 
bankový úradník a niekoľko poľnohospodárov. V novembri 1992 založili družstvo a o dva roky 
neskôr sa začal budovať celý systém. Zariadenie sa podarilo dokončiť a otvoriť v roku 1996. 
 
V rámci projektu bola vybudovaná mestská tepláreň s troma kotlami. Kotol spaľujúci slamu 
s výkonom 2,5 MW sa využíva na vykurovanie v zimnom období (zvyčajne od novembra do 
marca). Druhý kotol využívajúci štiepku s výkonom 0,8 MW slúži najmä na ohrev teplej vody 
počas slabej prevádzky v lete. Ako rezerva slúži olejový kotol s výkonom 2,2 MW. Tepláreň 
ročne sa spotrebuje priemerne 800 až 900 ton slamy a 3000 m³ štiepky a vyrobí  4 milióny kWh 
tepelnej energie. Biomasou sa vykuruje nielen približne 150 domácností Dobersbergu, ale aj 
všetky verejné budovy – budova obecného úradu, škola, škôlka, poliklinika a ďalšie.  
 
Systém vybudovaný v Dobersbergu zabezpečuje vykurovanie miestnych energiou z biomasy, 
ktorá pochádza priamo z regiónu. Slamu dodáva približne 25 poľnohospodárov, pričom 
maximálna vzdialenosť k teplárni je 15 km a dodávatelia pochádzajú z piatich rôznych obcí. 
Keďže píla je od teplárne vzdialená iba niekoľko stoviek metrov, väčšina štiepky pochádza práve 
z tejto miestnej píly. Zvyšok pochádza z malých píl z okolia. V zime z roku 2009 na 2010 bola 
taktiež prvý krát využitá štiepka z Českej republiky z píly, ktorá je vzdialená 10 km. Vzniknutý 
popol sa využíva ako hnojivo.  

 
Financovanie projektu 

Celkové náklady na projekt dosiahli výšku asi 3 mil. eur. Rakúsko v čase plánovania projektu 
ešte nebolo členom Európskej únie, preto projekt nebol financovaný zo zdrojov EÚ. Získal však 
štátnu dotáciu. Nenávratné príspevky tvorili približne 40% z celkového rozpočtu. Ďalších 
približne 40% stavebných nákladov sa družstvu podarilo pokryť výhodným úverom.. Zostatok 
potrebných financií tvorili najmä  vklady družstva a poplatky za pripojenie na sieť. 
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Problémy spojené s projektom 

Podľa slov pána Edmunda Ringla je spolupráca medzi obcou a ostatnými partnermi v družstve 
výborná. Obec dala ako vklad do družstva k dispozícii stavebný pozemok a  bola veľmi 
nápomocná pri prácach súvisiacich s pokladaním vedenia, ktoré sa podarilo časovo zladiť s 
budovaním kanalizácie. 

 

Regionálna spolupráca 

Projekt družstva Dobersberg sa od ostatných projektov v tejto publikácii líši v dvoch aspektoch. 
V prvom rade, družstvo nie je založené na spolupráci viacerých obcí alebo samospráv, ale na 
medzisektorovej spolupráci samosprávy, miestnych firiem a aktívnych občanov. Druhým 
rozdielom je, že projekt nebol financovaný z prostriedkov Európskej únie, časť jeho rozpočtu 
však bol pokrytá z iných verejných zdrojov, predovšetkým zo štátnych dotácií. Napriek týmto 
rozdielom sme ho zaradili medzi vybrané projekty, pretože poukazuje na iný typ spolupráce, 
ktorý je u nás zatiaľ pomerne málo rozvinutý. Má právnu formu tzv. registrovaného družstvo, 
ktoré je v Rakúsku rozšírenou formou partnerstva, kde spolupracujúci partneri pochádzajú 
z rôznych sektorov. Družstvo má spolu 23 členov. Pochádzajú zo štyroch rôznych obcí, avšak 
len jedným z nich je samotná samospráva. Viac ako polovica členov sú miestni poľnohospodári. 

 
Chod družstva zabezpečujú dva orgány – správna rada a dozorná rada. V správnej rade sú 
zastúpení predseda, pokladník, sekretár, ich zástupcovia a  ďalší traja členovia družstva. 
Dozornú radu  tvoria predseda, zástupca predsedu a ďalší člena dozornej rady. Tieto funkcie sú 
čestné a bez nároku na honorár. Okrem ich práce družstvo zamestnáva na znížený úväzok7 
ľudí, ktorí zabezpečujú prevádzku zariadenia, starostlivosť o zákazníkov, celkovú koordináciu 
a účtovníctvo – celkom je na tieto úlohy potrebných ročne 1200 pracovných hodín.  
 
Kontakty: 
Sídlo družstva: Heizwerkstraße 1,A-3843 Dobersberg, Rakúsko 
Kontaktná osoba:  Edmund Ringl 
E-mail: e.ringl@aon.at  
Tel.: +43 (0)2843 26058; +43 (0)664 2860128 
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2.2.2 Podpora využívania biomasy v mikroregióne Tel čsko (Česká republika)  
 
Názov projektu: Podpora rozvoja využitia biomasy na Telčsku 
Realizátor projektu: Mikroregión Telčsko 
Realizácia projektu: 2004 – 2006 
Celkový rozpočet: 6 454 555 (cca 264 823 eur) 
 
O projekte 

Projekt bol pripravovaný spolu s Energetickou agentúrou Vysočina7, s ktorou mal mikroregión už 
predtým pozitívne skúsenosti. Cieľom projektuje zlepšiť informovanosť obyvateľov mikroregiónu 
o možnostiach vykurovania a výroby teplej vody s využitím biomasy a solárnej energie snaží sa 
napĺňať víziu energeticky sebestačného regiónu. V rámci projektu sa zrealizovali tieto aktivity:  
1. inštalácia 48 kotlov a krbov v 41 objektoch, spolu 19 rôznych typov spaľovacích zariadení 

na biomasu v 27 obciach (25 obecných budov – obecný úrad, kultúrny dom, škola, 
klubovňa; 6 súkromných, ale verejne prístupných objektov  - firma, poľnohospodárska 
usadlosť, penzión a 10 rodinných domov alebo chalúp) 

2. spracovanie energetických auditov na 3 verejných objektoch, z ktorých na 2 objekty potom 
boli umiestnené solárne kolektory (domov dôchodcov, ubytovňa, v ktorej tiež funguje 
kuchyňa pre poľnohospodárske družstvo).  

3. vydanie informačného letáku o projekte, zrealizovanie 43 seminárov pre verejnosť, ktoré 
spolu navštívilo približne 350 ľudí. Na seminároch sa mohli zúčastnení oboznámiť 
s projektom, porovnať výhody vykurovania biomasou oproti fosílnym palivám a získať 
informácie o skúsenostiach z Rakúska, 

4. vypracovanie štúdie energetického potenciálu biomasy v regióne a jeho možného využitia. 
 
Projekt nielen zabezpečil lacnejší a ekologickejší spôsob vykurovania v 41 objektoch v 27 
obciach v regióne. Kotle, ktoré boli nainštalované, sú zároveň prístupné verejnosti a slúžia ako 
ukážka pre obyvateľov mikroregiónu, ktorí majú záujem o podobné riešenie vykurovania. Pred 
samotným podaním žiadosti o dotáciu boli vybrané verejne prístupné objekty – škola, obecný 
úrad, obchod, kultúrny dom, do ktorých mali občania prístup a mohli sa zoznámiť s možnosťami 
využitia biomasy. V prípade, že v obci nebol takýto priestor, obec podpísala dohodu so 
súkromnou osobou, ktorá sa zaviazala umožniť návštevníkom prehliadku kotla a poskytnúť im 
informácie. Ďalším spôsobom informovania obyvateľov boli informačné semináre. Zdá sa, že sa 
podarilo motivovať ľudí k prechodu na vykurovanie biomasou – obyvatelia mikroregiónu žiadajú 
vo zvýšenej miere o dotáciu na biomasové kotly v rámci Operačného programu Životné 
prostredie. Mimo aktivít projektu, ale v spolupráci s mikroregiónom vybudovalo 
Poľnohospodárske družstvo Telč na vlastné náklady zároveň výrobňu zelených peliet, ktoré sa 
používajú ako palivo do biomasových kotlov. Na výrobu peliet sa využívajú zvyšky z trávy, obilia 
alebo pliev. Na vykurovanie časti vymenených kotlov sa tiež využíva drevná štiepka, drevo, 
pelety z pilín alebo piliny. Väčšina spotrebovanej biomasy pochádza z mikroregiónu, iba biele 
pelety, na ktoré nemá región dostatočné zdroje sa dovážajú zo vzdialenosti približne 20 km od 

                                                 
7 http://eav.cz/  



 

21 
 

Telče z obce Český Rudolec. Majitelia nových kotlov si po inštalácii kotla už zabezpečujú dovoz 
materiálu samostatne.   
 
Netreba zabúdať ani na pozitívny vplyv projektu na životné prostredie. Podľa výpočtov štúdie len 
inštalácia kotlov náhradí približne 6,5 tis. GJ energie vyrobenej ročne z fosílnych palív energiou 
z biomasy. , čo znamená úspory emisií CO2 o približne 1 000 ton ročne a SO2 o 12 ton ročne. 
Solárne systémy ušetria na ohreve teplej úžitkovej vody za rok približne 20 000 kWh.  
 
Financovanie projektu 

Projekt bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Phare (cca 70% príspevku) 
a Státního Fondu pro životní prostředí (cca 20%) v celkovej výške 6 454 555 Kč (cca 264 823 
eur8).Na spolufinancovaní projektu sa podieľali majitelia objektov, v ktorých sa inštalovali nové 
kotly.  
 
Projekt prináša všetkým zúčastneným organizáciám aj jednotlivcom V Panskom dvore v Telči sa 
kancelária a niekoľko bytov pôvodne vykurovalo uhlím a náklady na vykurovanie sa pohybovali 
vo výške 125 tis. Kč (cca 5000 eur) ročne. Po zmene vykurovacieho zariadenia na zelené pelety 
sa náklady pohybujú vo výške 100 tis. Kč (4102 EUR) ročne. Čistota súčasnej prevádzky 
a väčšie pohodlie pri práci sú samozrejme nevyčísliteľné.  
 

Problémy spojené s projektom 

Problémy pri realizácii projektu by sa dali zhrnúť do troch oblastí. Azda najväčším problémom 
bola administratívna náročnosť počas celého chodu projektu, spojená s neúmerným množstvom 
byrokracie, najmä v súvislosti s verejným obstarávaním, kedy bolo potrebné presne špecifikovať 
veľké množstvo technických údajov. Práve verejné obstarávanie zabralo takmer tri štvrtiny 
z celej doby trvania projektu. To skomplikovalo inštaláciu samotných kotlov, na ktorú zostali iba 
dva či tri mesiace. Pôvodne boli na inštaláciu 48 kotlov naplánované približne 4 mesiace. Druhý 
vážny problém spôsobila zmenu kurzu o asi 10%, čo znamenalo zníženie celkového príspevku 
o približne 0,5 mil. Kč (cca 20 500 eur). 

 

Regionálna spolupráca 

Mikroregión Telčsko je zložený z 49 obcí a rozkladá sa na území približne 900 km². Začiatky 
spolupráce v mikroregióne siahajú do roku 1998. Hoci je to prekvapivé, podnet na vznik 
mikroregiónu prišiel od holandskej spoločnosti, ktorá v tom čase navrhovala pre mesto Telč 
územný plán. Napriek tomu, že tento územný plán nebol prijatý, holandská spoločnosť si všimla, 
že obce v rámci regiónu medzi sebou nespolupracujú, nekomunikujú medzi sebou a nevedia 
o sebe. Začali preto komunikovať s malou skupinou 5 obcí, ktoré získali z fondu MATRA dotáciu 
na fungovanie a koordináciu. Úlohou tejto skupiny malo byť vytvorenie väčšieho mikroregiónu.  

 

                                                 
8 Kurz NBS zo 16.5.2011 
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Prvé tri roky bola skupina financovaná z fondu, a neskôr už po vytvorení oficiálneho 
mikroregiónu z vlastných zdrojov. Zdroje pochádzajú jednak z členských príspevkov obcí (15 Kč 
na obyvateľa na rok), z vlastnej činnosti (spracovanie žiadostí o dotácie, propagačné materiály a 
pod.) a z projektov zameraných na rozvoj mikroregiónu. Na čele mikroregiónu stojí predseda, 
ktorým je v súčasnosti starosta Telču. Mikroregión je rozdelený na 10 hlavných „obvodov“, 
v ktorých sa nachádza približne po 5 obcí a  každý obvod si volí zástupcu do Rady 
Mikroregiónu. Rada sa stretáva raz mesačne a určuje smerovanie mikroregiónu. Pri riešení 
problémov spolupracuje mikroregión s externými odborníkmi z rôznych oblastí. Okrem toho úzko 
spolupracuje aj s rakúskym regiónom Thayatal, z ktorého si napr. pozývajú odborníkov na 
semináre (o veternej energii) či usporadúvajú exkurzie doň (napr. o výstavbe nízkoenergetických 
domov).  
 
Po administratívnej stránke zabezpečujú koordináciu mikroregiónu v súčasnosti tri manažérky, 
pričom majú rozdelené kompetencie na oblasť cestovného ruchu, administratívne a technické 
zabezpečenie a projektový manažment. Projekt rozvoja využitia biomasy v Telčsku pripravovala 
a koordinovala projektová manažérka Eva Skálová v spolupráci s Energetickou agentúrou 
Vysočiny. 
 
Mikroregión Telčsko je zároveň členom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Telčsko. Ďalšími členmi 
sú miestni poľnohospodári, podnikatelia a neziskové organizácie. Vďaka tomu, že regionálna 
spolupráca funguje na dvoch úrovniach, financie na rozvoj regiónu je možné získavať 
z viacerých zdrojov. Jednou z priorít, na ktoré je MAS Telčsko zameraná, je spracovanie 
miestnej poľnohospodárskej produkcie, napríklad o zriadenie a vybavenie muštárne alebo 
sušiarne miestneho ovocia. 
  
Kontakty: 
Sídlo mikroregiónu Telčsko: Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč 
Kontaktná osoba: Eva Skálová 
Tel: 00420 567 223 235 
E-mail: telcsko@telcsko.cz 
http://www.telcsko.cz/ 
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2.2.3 Bioenergetický región Hadeland (Nórsko) 
 
Názov iniciatívy: Bioenergetický región Hadeland 
Realizátor projektov: Iniciatíva BIO-REG Hadeland 
Realizácia projektov: 2003 až súčasnosť  
 
 
O iniciatíve BIO-REG Hadeland 

Cieľom iniciatívy je zvýšenie podielu biomasy na produkcii energie a zvýšenie sebestačnosti 
a ekonomickej sily regiónu. Vznikla na základe podnetov a práce miestneho podnikateľa, ktorý 
prevádzkoval modelovú farmu, na ktorej produkoval energiu z odpadov z poľnohospodárskej 
produkcie. Hospodárstvo mikroregiónu Hadeland je postavené na poľnohospodárstve (okrem 
iných odvetví), preto táto snaha narazila na úrodnú pôdu u samospráv, ktoré správne dokázali 
vyhodnotiť obrovský potenciál biomasy pre región.  
 
Prvým krokom k vytvoreniu bioenergetického regiónu bolo vydanie správy o bioenergii 
v Hadelande, ktorú spoločne spracovali zástupcovia obcí a verejnosti, výrobcovia energie, 
poľnohospodári  a lesnícke firmy. Výsledkom ich práce bol prvý plán pre výrobu energie 
z biomasy pre celý región.  
 
Prvá fáza iniciatívy, ktorá prebiehala od roku 2003 bola zameraná na výskum a vývoj, prípravu 
založenia podnikov a ďalších aktivít. Boli v rámci nej pripravené viaceré náročné investičné 
zámery. V druhej fáze iniciatívy vznikli dve regionálne verejné spoločnosti na výrobu energie 
(Økovarme) a biopalív (Habiol). 
 
Na iniciatívu nadväzujú ďalšie spoločné aktivity partnerstva, ako sú „Samosprávy zelenej 
energie“, ktorá sa snaží riešiť klimatickú a energetickú politiku v Nórsku na lokálnej úrovni 
a trojročný program „Aréna – Bioenergetické vnútrozemie“, zameraný na tvorbu 
bioenergetických odvetvových sietí (klastrov). 
 
Financovanie iniciatívy 

Väčšiu časť zdrojov iniciatíve BIO-REG Hadeland poskytla Regionálna rada Hadeland a menšiu 
časť tvorili príspevky z rozpočtu okresu Oppland. V prvom roku mal projekt rozpočet 1,2 milióna 
nórskych korún (približne 151 tisíc EUR) a v ďalších rokoch priemerne 900 tisíc nórskych korún 
(asi 113 tisíc EUR). Ďalšie financie boli vyčlenené na vytvorenie fóra na stretávanie partnerov z 
podnikateľského sektora. 

 

Problémy spojené s iniciatívou 

Iniciatíva nečelila  pri svojich aktivitách vážnejším problémom. Podmienky a spôsob spolupráce 
sú jasné a pevne zakotvené, samosprávy, firmy a občianske organizácie v regióne sú ochotné 
spolupracovať a stotožňujú sa s prioritami iniciatívy. Špecifikum Nórskeho prostredia (a iných 
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krajinách starej EÚ a Škandinávie) je prakticky neexistujúca korupcia, čo výrazne zľahčuje prácu 
akýchkoľvek iniciatív samospráv a ostatných subjektov. 

 
Regionálna spolupráca 

V prípade mikroregiónu Hadeland nejde o projektovo orientované partnerstvo zamerané na 
prístup k fondom EÚ. Nórske samosprávy majú len minimálny prístup k fondom EÚ. Iniciatíve sa 
však podarilo na mnohé svoje aktivity získať zdroje z rôznych štátnych fondov a agentúr 
podporujúcich inovácie, výskum a vývoj a obnoviteľné zdroje energií. Nórske samosprávy sú 
navyše v nepomerne lepšej finančnej situácii ako samosprávy na Slovensku. Regionálne 
partnerstvo sa preto zameriava na strategickú tému, za ktorú považujú výrobu elektriny, tepla 
a palív z biomasy. Cieľom spolupráce teda nie je realizovanie projektu financovaného 
z verejných zdrojov ale o vytvorenie tzv. klastru, čiže siete podnikov v odvetví spracujúcom 
biomasu.  
Napriek tejto odlišnosti od ostatných prezentovaných príkladov si myslíme, že nórsky príklad 
môže byť výborným zdrojom inšpirácie pre samosprávy, ktoré sa snažia vytvoriť podmienky pre 
spoločné strategické plánovanie a rozhodovanie. Mnohé regióny na Slovensku sa svojou 
štruktúrou výrazne podobajú práve regiónom v strednom Nórsku. Sú vidiecke, so silným 
postavením poľnohospodárstva a lesníctva, sú riedko osídlené, čo zvyšuje ich náklady na 
využívanie klasických, neobnoviteľných zdrojov energie. Práve preto je tento príklad natoľko 
zaujímavý ako zdroj inšpirácie. 
 
Spoluprácu v mikroregióne Hadeland koordinuje tzv. Regionálna rada, do ktorej sú volení traja 
predstavitelia zo všetkých troch miestnych samospráv (vrátane starostov). V okrese Oppland, 
ktorého je mikroregión Hadeland súčasťou, vzniklo spolu šesť regionálnych rád, pričom okres sa 
podieľa na ich činnosti a finančne ich podporuje. Rada sa vymedzuje spoločné priority, 
presadzuje záujmy mikroregiónu navonok voči regionálnej samospráve a štátnej správe a 
zabezpečuje plnenie regionálnych a národných plánov. Zabezpečuje aj výskum, pripravuje plány 
spoločných iniciatív a zriaďuje riadiace výbory pre jednotlivé projekty. Činnosť rady je 
prierezová, venuje sa teda viacerým oblastiam dôležitým pre región. Jednou z aktivít, ktoré boli 
naplánované a sú organizačne zastrešené Regionálnou radou je aj iniciatíva BIO-REG 
Hadeland.  
 
Partnerstvo samospráv v mikroregióne je založené na záväzných dohodách o partnerstve, ktoré 
vymedzujú zodpovednosť a povinnosti v rámci jednotlivých iniciatív a projektov. Partnerstvá sú 
postavené na spoločných strategických plánoch a prioritách a majú spoločný rozpočet, do 
ktorého okrem obcí a okresu prispieva aj štát.  V regióne boli podporené aj ďalšie iniciatívy, ako 
napríklad vytváranie platforiem pre stretávanie, výmenu podnetov, informácií, riešenie 
spoločných problémov a prípravu nových iniciatív. Výrazným plusom je spolupráca verejného 
a súkromného sektora, ktorá ešte viac umocňuje potenciál jednotlivých projektov. Princíp tohto 
typu regionálnej spolupráce nie je žiadnou novinkou. Je veľmi jednoduchý, ale efektívny. Jeho 
základom je vôľa spolupracovať a presne určené a záväzné pravidlá. Dobre riadené 
a koordinované partnerstvo, ktoré má rozhoduje spoločne prostredníctvom regionálnej rady je 
schopné efektívne pripravovať a realizovať čiastkové projekty v prioritných oblastiach. 
Transparentné a jasne vymedzené rozdelenie povinností a zodpovednosti, jasné finančné toky 
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a spolufinancovanie vytvárajú výborný rámec pre dlhodobú spoluprácu. Dôkazom toho je, že 
iniciatíva BIO-REG Hadeland je jednou z najúspešnejších v celom Nórsku a dokázala 
vyprodukovať množstvo kvalitných výstupov. 
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Závery a odporúčania 

Naša publikácia predstavila niekoľko rôznych príkladov fungovania spolupráce na úrovni 
regiónov. Ako ukazujú výsledky práce v niektorých regiónoch, spoločný postup dokáže vytvoriť 
priestor a kumulovať zdroje na realizáciu väčších zámerov, ktoré majú potenciál posunúť 
dopredu celý región. Dobre nastavené mikroregionálne združenie môže svojimi kapacitami 
vytvárať vlastné príjmy, ktoré ďalej investujú do rozvoja regiónu.  
 
Hoci sa vybrané príklady líšia právnou formou (združenie obcí, družstvo, regionálna rada) aj 
zameraním (od všeobecného zamerania na rozvoj regiónu po prácu v jednom konkrétnom 
odvetví, napr. odpadovom hospodárstve), možno za ich úspechom nájsť podobné princípy či 
črty – princípy úspešne fungujúcich regionálnych iniciatív sme zhrnuli v rámčeku 3. 
 

 

 
Rámček 3:  Princípy úspešnej regionálnej spolupráce  
 

A. Iniciatíva samospráv a ochota spolo čne pracova ť na rozvoji regiónu  
Jednoznačne najdôležitejšou „hnacou silou“ fungujúceho regionálneho partnerstva je vôľa 
samospráv a ostatných partnerov spolupracovať a ich aktívny prístup, namiesto konkurenčného 
individualistického prístupu, ktoré drobí sily v regióne a bráni mu plne rozviť potenciál, ktorý má k 
dispozícii. 
 

B. Jasne vymedzená zodpovednos ť a povinnosti partnerov 
Úspešné regionálne iniciatívy fungujú na základe zmluvne vymedzených podmienok. Koordinácia 
spolupráce funguje jasne dohodnutým spôsobom a úlohy, povinnosti a zodpovednosť 
jednotlivých partnerov sú vopred stanovené. Netreba pritom zabúdať ani na vzťah k iným 
organizáciám v regióne – pôsobenie viacerých subjektov v jednom regióne môže byť výhodou 
(napr. kvôli širším možnostiam získať dotácie), ak však nemajú jasne vymedzené kompetencie, 
môže to spôsobiť konfliktné situácie a v konečnom dôsledku brzdiť rozvoj regiónu. 
 

C. Kvalitne vymedzené priority na úrovni regiónu 
Projekty s cieľom rozvíjať región by mali vychádzať z kvalitne spracovanej stratégie, do prípravy 
ktorej by mali byť zapojené nielen samosprávy, ale aj občania, komunity či miestni podnikatelia. 
Priority regiónu by nemali byť len kópiou priorít stanovených na národnej úrovni, naopak, mali by 
vyplývať z potrieb a špecifík konkrétneho regiónu. 
 

D. Budovanie spolo čných kapacít 
Na to, aby partnerstvo skutočne prispievalo k rozvoju regiónu, nestačí len definovať si spoločné 
priority. Najmä príklady zo zahraničia ukazujú, že pre kvalitnú regionálnu spoluprácu ke potrebné 
vytvárať si spoločné kapacity – vymedziť na fungovanie a koordináciu partnerstva financie 
a pracovníkov, ktorí sa budú venovať práci na regionálnej úrovni. 
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Ako ukazujú príklady projektov zo Slovenska a Česka, realizácia projektov financovaných 
z verejných zdrojov, predovšetkým z fondov EÚ, so sebou prináša riziká aj pre regionálne 
partnerstvá. Náročnou úlohou je najmä v investičných projektoch kvalitne zvládnuť verejné 
obstarávanie. Aj keď obstarávanie pripravuje odborne spôsobilá osoba, za jeho správnosť 
zodpovedá prijímateľ financií. Problémy spôsobuje mikroregiónom aj celkovo náročná 
administratíva projektov a problémy v komunikácii s riadiacimi a sprostredkujúcimi orgánmi. 
V neposlednom rade môže kvalitu regionálnych projektov negatívne ovplyvniť snahy niektorých 
organizácií a jednotlivcov využiť projekty, na ktorých sa podieľajú na vlastný prospech. Tomu 
môže zamedziť len jasné vymedzenie rolí jednotlivých partnerov a transparentné fungovanie 
a financovanie partnerstva. 
 
Napriek možným rizikám príklady z praxe ukazujú, že nielen pre organizácie ako RRA, MAS, ale 
aj pre celé regióny môže byť veľkým prínosom, ak investujú energiu a kapacity do spolupráce a 
prípravy strategických spoločných projektov. Je preto dôležité, aby koordináciu na regionálnej 
úrovni podporovali štátne inštitúcie, napríklad zo zdrojov vymedzených v rámci fondov EÚ na 
technickú pomoc a budovanie kapacít verejnej správy. 
 
 

 
E. Spolupráca s inými sektormi a zapojenie aktívnyc h občanov 

Pre regionálne projekty je pridanou hodnotou, ak sú do nich okrem samospráv zapojené aj ďalšie 
sektory (či už súkromný alebo neziskový) a aktívni občania. Partnerstvu môžu priniesť nielen 
dodatočné zdroje a odborné skúsenosti, ale aj širšiu podporu verejnosti. 
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http://www.strukturalnefondy.sk/download.php?FNAME=1216974595.upl&ANAME=SOP_Pr
iemysel_Sluzby_181203.doc  

59. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6319  

60. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7416   

61. Operačný program Životné prostredie http://www.opzp.sk/  

62. Programový manuál, Operačný program Životné prostredie http://opzp.sk/13/programove-
materialy/programovy-manual  

63. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast http://www.opkahr.sk/op-
kahr/  

64. Programový manuál OP KSHR: 
http://www.opkahr.sk/files/articles/file/Programovy_manual_OP_KaHR%20verzia%203%20
2.pdf 

65. http://www.klimabuendnis.at/start.asp?ID=221723  

66. http://www.jindrichovice.cz/cs/web/obec/rozvoj/vetrne-elektrarny/ 

67. http://www.landnet.at/article/articleview/67782/1/24325  


