VI. INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude zabezpečovať koordinačný tím,
schválený zastupiteľstvom. Koordinačný tím bude spolupracovať s odborne príslušnými
komisiami zastupiteľstva a pravidelne predkladať informácie o plnení a návrhy na zmeny
a aktualizáciu zastupiteľstvu.
Plnenie akčného plánu a jeho aktualizáciu bude schvaľovať raz ročne zastupiteľstvo.
Finančné prostriedky na realizáciu aktivít budú zabezpečené z vlastných prostriedkov obce,
zo súkromných zdrojov, z regionálnych a štátnych zdrojov a z pre obec prístupných
Európskych zdrojov.
Samospráva obce vytvorí podmienky na maximálne využitie možností štrukturálnych
a komunitných programov EU hlavne do roku 2013.
Možnosti jednotlivých operačných programov Národného strategického referenčného rámca,
platného do roku 2013, využiteľné v Bratislavskom samosprávnom kraji sú uvedené
v dokumentoch jednotlivých operačných programoch.

Možnosti čerpania fondov EU v programovacom období
2007 – 2013 pre obec Dunajská Lužná
I. Operačný program Bratislavský samosprávny kraj
1.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne
sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Na realizáciu prioritnej osi 1 sú určené dve opatrenia:
• 1.1 Regenerácia sídiel
• 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Prioritná os 1 je určená pre prijímateľov z verejného sektora.

Skupina aktivít 1.1.2
Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel predstavujú projekty
zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a
podporujúce nasledujúce aktivity:
• úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk
• úprava prvkov verejnej zelene
• rekonštrukcia verejných osvetlení

Skupina aktivít 1.1.3
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom
rozvoja cestovného ruchu vrátane územia NATURA 2000 je skupina aktivít zameraná na
vytvorenie podmienok na využitie prírodných lokalít a sídiel pre zodpovedajúce formy
cestovného ruchu prostredníctvom projektov:
• budovania a obnovy turistických trás
• budovania a rekonštrukcie náučných chodníkov
• budovania a obnovy cyklistických trás vrátane cyklistických trás v sídlach s podmienkou ich

napojenia na existujúce cyklistické trasy mimo sídiel

Oprávnené výdavky
Skupina aktivít 1.1.2
Samostatné dopytovo orientované projekty
Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je stanovená vo výške
500.000,- Sk.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.
Skupina aktivít 1.1.3
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom
rozvoja cestovného
ruchu
Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená

Oprávnené výdavky – financované typy aktivít
Skupina aktivít 1.1.2
Samostatne dopytovo orientované projekty
1. úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov
obcí a miest s multifunkčným využitím (chodníkov, námestí, spevnených plôch, zastávok,
parkový mobiliár, fontány),
2. obnova verejnej zelene (terénne a sadové úpravy, výsadba zelene),
(Pre účely OPBK sa pod verejnou zeleňou rozumie súbor všetkých živých a neživých prvkov
na ucelenom verejnom priestranstve v intraviláne obce/mesta, kde jej užívanie nie je
obmedzené časom ani druhom návštevníkov. Za verejnú zeleň sa pre účely OPBK považujú
parky a parčíky, menšie parkovo upravené plochy, sídlisková zeleň, zeleň ulíc, sprievodná
zeleň vodných plôch a vodných tokov, bodová zeleň – solitéry, rekreačná zeleň (lesopark).
3. budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím –
podpora len certifikovaných výrobkov (mobiliár (napr. lavičky, odpadkové koše, zábrany a
pod.), vybavenie ihriska (napr. bránky, stojany na koše (vrátane košov), stĺpiky, ochranné
siete, a pod.), terénne a sadové úpravy vrátane vybudovania prepojenia na existujúce
komunikácie za účelom sprístupnenia ihrísk širokej verejnosti, pričom tieto prepojenia musia
spĺňať podmienky bezbariérovosti). Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s
multifunkčným využitím nie je možná vo vyhradených areáloch.
(Pre účely OPBK sa:
• pod ihriskom s multifunkčným využitím rozumie ihrisko, ktorého účelom je vytvoriť
podmienky na zmysluplné a aktívne využitie voľného času pre všetky vekové kategórie. Ide
o upravenú plochu určenú na vykonávanie viacerých rekreačno - voľno časových športových
aktivít počas celého roka, bez určenia rozmerov s vybavením na voľno časové športové
aktivity.
• pod vyhradeným areálom rozumie areál, ktorého užívanie je obmedzené časovo alebo
druhom návštevníkov. Za vyhradený areál sa pre účely OPBK považuje najmä školský areál,
areál zdravotníckeho zariadenia, areál kúpaliska, areál telovýchovného a rekreačného
zariadenia a cintorín.)
4. rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít podľa
bodov 1. až 3. ,

5. rekonštrukcia verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti na území
podľa bodov 1. až 4.,
6. výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 %
schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:
• výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého
rozpočtu, maximálne však do výšky 500.000,- Sk vrátane DPH a
• výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne
však do výšky 15.000,- Sk vrátane DPH.
Minimálny rozsah operácií v rámci jedného samostatne dopytovo orientovaného
projektu zahŕňa aspoň tri z uvedených operácií 1. až 5.

Skupina aktivít 1.1.3
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu
1. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás (vrátane budovania oddychových plôch a
ich príslušenstva – mobiliár a budovanie osvetlenia za účelom zvýšenia bezpečnosti mimo
sídiel; orientačný a náučný systém),
2. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás v sídlach s podmienkou napojenia na
existujúce cyklistické trasy mimo sídiel (vrátane orientačného systému súvisiaceho s
cyklotrasou),
3. budovanie a obnova turistických trás (vrátane budovania oddychových plôch a ich
príslušenstva – mobiliár; orientačný a náučný systém),
4. budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov (vrátane budovania oddychových
plôch a ich príslušenstva – mobiliár; orientačný a náučný systém),
5. výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 %
schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:
• výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého
rozpočtu, maximálne však do výšky 500.000,- Sk vrátane DPH a
• výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne
však do výšky 15.000,- Sk vrátane DPH.

1.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika
Cieľom prioritnej osi je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory
inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.
Na realizáciu prioritnej osi 2 sú určené dve opatrenia:
• 2.1 Inovácie a technologické transfery
• 2.2 Informatizácia spoločnosti
Prioritná os 2 je určená pre prijímateľov z verejnej správy aj súkromného sektora (mikro, malí
a strední podnikatelia).

1.2.1 Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
Cieľom opatrenia je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť
zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť
MSP a vysoký rast ich produktivity.

1.2.2 Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v
oblasti informačnokomunikačných technológií.
Aktivity 2.2.1
Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni
Predstavuje aktivity zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného „back office“
samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon
kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom
integrovanej architektúry informačného systému verejnej správy (ISVS), zavádzanie
efektívnych elektronických služieb samosprávy v súlade s elektronizáciou štátnej
správy na centrálnej úrovni (napr. elektronická prihláška na stredné školy, elektronická
žiadosť o sociálne služby, elektronické žiadosti a rozhodnutia, bývanie, pobyt, doprava,
kultúra, podnikanie, pozemok, samospráva, sociálne služby, stavba, vzdelávanie, zvieratá,
životné prostredie) a budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú
občanom na jednom mieste sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby tak,
aby sa výrazne znížila potreba občanov cestovať pri vybavovaní služieb verejnej správy.
Aktivity 2.2.2
Podpora dostupnosti širokopásmového internetu
Ide o projekty zamerané na rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí,
konkrétne o projekty budovania a rozvoja metalických, optických a bezdrôtových
prístupových širokopásmových sietí, rozvoja metropolitných sietí a podporu MSP k prístupu k
širokopásmovému internetu. Prístup a rozvoj širokopásmových sietí bude podporovaný v
oblastiach, ktoré sú neatraktívne pre komerčných prevádzkovateľov.
Aktivity 2.2.3
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP
Tvorba a zlepšovanie dostupnosti MSP k informačno-komunikačným technológiám,
zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický obchod, vytváranie sietí, ...) a ich využívanie.
Ide o podporu projektov zameraných na budovanie lokálnych vnútropodnikových sietí (LAN)
v rámci MSP, obstaranie nevyhnutných zariadení HW a SW pre vybudovanie lokálnych sietí
a vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, vytváranie a udržiavanie
elektronických služieb a aplikácií (napr. elektronický obchod), tvorbu a udržiavanie webových
stránok, budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov a pod.

II. Operačný program Vzdelávanie
1.4 Prioritná os č. 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť pre Bratislavský kraj“
Hlavný cieľ prioritnej osi 4 je „zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom
na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom
zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja“.
Napĺňanie hlavného cieľa sa realizuje v rámci opatrení:
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

1.4.1 Opatrenie č. 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre BSK
Cieľom opatrenia 4.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s
využitím
inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho
vzdelávania“.
Špecifické ciele:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce
vo vedomostnej spoločnosti
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie
a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
3. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení
Oprávnené aktivity
4.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
(špecifický cieľ 1)
4.1.2 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
(špecifický cieľ 2)
4.1.3 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl
a školských zariadení (špecifický cieľ 3)

III. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie
a budovanie kapacít v BSK
Cieľ prioritnej osi Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK bol nadefinovaný
nasledovne: „Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK“
Prioritná os je zameraná na tvorbu nových pracovných miest s osobitným zreteľom na
vzdelanostnú spoločnosť, na podporu sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného
a rodinného života, budovanie kapacít a technickú pomoc. V rámci prioritnej osi budú
podporované všetky ľudské zdroje nachádzajúce sa na trhu práce, ako aj podniky ktoré
poskytujú pracovné miesta pracovnej sile.
V rámci prioritnej osi 3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom
samosprávnom kraji sa budú implementovať nasledovné opatrenia:
3.1
3.2
3.3

Podpora
rastu
zamestnanosti
a zlepšenia
zamestnateľnosti
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného
a rodinného života v BSK
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK

