14
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 28.02.2017

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu
__________________________________________________________________________

Predkladateľ :

Materiál obsahuje :

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný :
Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Spracovateľ :
Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

február 2017

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu
„Vytvorenie infraštruktúry pre Materskú školu na Novohorskej ul. 1“, realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti Bratislava-Rača,
b/ realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c/ spolufinancovanie realizovaného projektu z vlastných zdrojov vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
d/ financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti.
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2. Dôvodová správa
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové
obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť
udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj,
hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Vnútorná stratégia IROP je založená na koncepte rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti,
kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov
konkurencieschopnosti regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne
verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v
mestách. Všetky tieto oblasti podpory napomôžu riešeniu regionálnych rozdielov, avšak RIUS implementačný nástroj IROP identifikuje ich rozsah v danom území.
V rámci dostupných a efektívnych verejných služieb je zahrnutá aj oblasť predprimárneho
vzdelávania. Na zabezpečenie úlohy „uľahčiť zosúladenie profesionálneho a rodinného života“
EK stanovila cieľ „aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do veku, v ktorom majú začať povinnú
školskú dochádzku, by sa malo zúčastniť predprimárneho vzdelávania“.
V samotnom programovom dokumente IROP sa uvádza, že „v súčasnosti neexistuje dostatočná
dostupnosť kvalitných a cenovo prístupných zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku,
čo znižuje celkovú zaškolenosť detí, a tým sa vytvárajú bariéry pre návrat žien po materskej
dovolenke na trh práce, zároveň sa limituje využívanie predškolského vzdelávania k vytváraniu
študijných schopností a sociálnej integrácie detí.“
Z tohto dôvodu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie
projektových zámerov nasledovne:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Fond:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Riadiaci orgán v prípade tohto špecifického cieľa uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov.
Prvé kolo je predloženie projektových zámerov, ktoré bolo uzavreté dňa 19.01.2017.
Mestská časť Bratislava-Rača spĺňa podmienku výzvy uvedenú v kapitole 3.2. v súvislosti
s územným zacielením výzvy a vypočítaný index investičnej účinnosti ju oprávňuje podať
projektový zámer a žiadosť o NFP.
Náš projektový zámer s názvom „Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej
ul. 1“ bol predložený na Hlavné mesto SR 18.1.2017, potvrdenie o registrácii nám bolo doručené
dňa 27.01.2017. Na základe výzvy sme 15.2. doručili odstránenie formálnych nedostatkov.
Momentálne beží lehota na vyhodnotenie projektových zámerov /25 pracovných dní od
uzatvorenia výzvy/.
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Predmetom pripravovaného projektu je, tak ako už bolo definované pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2017 a ďalšie, vytvorenie úplne novej materskej školy prestavbou a nadstavbou budovy,
ktorú mestská časť získala do svojho vlastníctva kúpou v r. 2015, čím bude vytvorených 90
nových miest pre deti v predprimárnom vzdelávaní.
Lehota na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky je zatiaľ plánovaná na marec
2017. Súčasťou tejto žiadosti bude aj veľké množstvo príloh, z ktorých jedna je súhlas
miestneho zastupiteľstva s predložením žiadosti o NFP a so spolufinancovaním projektu
z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu predkladáme návrh uznesenia, ktorý spĺňa tieto požiadavky
definované v Príručke pri prijímateľa IROP 2014 – 2020.
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