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VZŤAHY MEDZI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI 



ZDROJE FINANCOVANIA 





Prezentácia štruktúry, cieľov 

a integrovaných investičných balíčkov



Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica 

do roku 2050:

Mestské funkčné územie Banská Bystrica ako jedinečné územie 

pre kvalitný život, podnikanie, prácu a zážitky 

Hlavný cieľ  FMO Banská Bystrica:

Rozvíjať mestskú funkčnú oblasť a mesto pre obyvateľov, 

návštevníkov, podnikateľov a investorov

VÍZA A HLAVNÝ CIEĽ



PRIORITA 1 

- magnet pre mladých a vzdelaných ľudí

PRIORITA 2 

- kvalitné, bezpečné, zdravé a atraktívne prostredie

PRIORITA 3

- kvalitné verejné politiky s účasťou občanov 

PRIORITY  FMO BANSKÁ BYSTRICA 

 
 

Priorita 1 
Prosperujúca mestská funkčná 

oblasť  

 

 
Priorita 2 

Zelená a zdravá mestská 
funkčná oblasť  

 
 

Priorita 3 
Dobre spravovaná mestská 

funkčná oblasť  

Politický cieľ P SK: 1,2.3.4.5  Politický cieľ P SK:1,2.4,5 Politický cieľ P SK: 1, 4,5  

 



INTEGROVANÉ INVESTIČNÉ BALÍČKY

Návrh IIB: problémy, cieľ, obsah, očakávané výsledky a ukazovatele, prepojenie na Program 
Slovensko a Plán obnovy a odolnosti, projekty subjektov verejnej správy (na národnej, 
regionálnej, subregionálnej a lokálnej úrovni) a iných subjektov plánované v území FMO
Banská Bystrica – aktuálne v databáze  evidovaných  197 projektových zámerov.

• Navrhované investície FMO IÚS UMR BB – čo „naplánujeme“ a na čom sa 
„dohodneme“ musíme spracovať do podoby návrhu konkrétnych integrovaných 
investičných balíčkov.

• Koordinácia  - tematické pracovné skupiny, kritéria výberu a Kooperačná rada UMR BB 
a zapojenie ostatných sociálnych a ekonomických partnerov. 

Integrované projekty a 
regionálne projekty 

Integrovaný investičný 
balíček pre prioritnú oblasť 

IP1 RP

P1

P2

P3

IIB

Individuálne projekty 



INTEGROVANÉ INVESTIČNÉ BALÍČKY

Vychádzajú z existujúcich strategických dokumentov mesta Banská Bystrica a obcí tvoriacich 
spoločné územie mestskej funkčnej oblasti  a to najmä programov hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja.

Programová časť PHRSR – 
Návrhová časť IÚS 

Zásobník opatrení a  aktivít PHRSR 
 
 
 

 

 Zásobník  akcií IÚS 
(výber a priorizácia  

zo zásobníka PHRSR) 
 

 

Realizačná a finančná časť 
PHRSR a IÚS  

Implementačný mechanizmus 

− Integrované územné investície, integrované investičné balíčky  

− Iné programy (Plán obnovy a odolnosti, Program rozvoja vidieka) 

− Integrované výzvy a dopytovo-orientované schémy podpory 

 



INTEGROVANÉ INVESTIČNÉ BALÍČKY

Sú financované z viacerých finančných zdrojov  a obsahujú tzv. bezpečné a dopytovo-
orientované projekty realizované rôznymi oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi. 

Finančné nástroje EÚ + iné ako 

napríklad: úvery EIB, dotácie ŠR, 

programy EÚ 

Projekty financované z vlastnej 

alokácie 

Projekty IÚS financované z 

alokácie iného RO/SO zvýhodnené 

Projekty zásobníka IÚS 

financované z alokácie iného 

RO/SO  bez zvýhodnenia 



 Miestna úroveň Regionálna a národná úroveň 
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Prioritné akcie  miest a obcí  MFO Banská Bystrica 
● Flexibilný a funkčný systém celoživotného 

vzdelávania  

 
 
 
Bezpečné projekty  

● IDS MFO Banská Bystrica (Sieť moderných 
nástupných/prestupných bodov IDS, 
zavedenie systému zdieľanej nemotorovej 
dopravy, zavedenie SMART riešení – IS, 
svetelná signalizácia, statická doprava ...) 

 
 
Ostatné (súvisiace) miest a obcí  MFO Banská 
Bystrica  
Individuálna obnova KP  
 
Integrované investičné akcie MFO  
Integrovaná investičná akcia 1.1.: Inovatívna 
a kreatívna mestská ekonomika  
Integrovaná investičná akcia 1.2.: Moderný 
udržateľný dopravný systém  
Integrovaná investičná akcia 1.3.: Zručnosti 
21.storočia pre všetkých  
Integrovaná investičná akcia 1.4.: Obnova 
a využívanie kultúrneho dedičstva  

Akcie  verejnej správy na národnej a regionálnej 
úrovni (štátna správa, BBSK, SPR) s dopadom na 
územie MFO Banská Bystrica  
 
● IDS Banskobystrický kraj  
● Strategický plán obnovy kultúrnych pamiatok  
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Súvisiace akcie  iných subjektov realizované na 
miestnej úrovni na území MFO Banská Bystrica  
●  

 Súvisiace akcie  iných subjektov realizované na 
regionálnej a národnej úrovni s dopadom na územie 
MFO Banská Bystrica  
●  

 

Miestna úroveň predstavuje  výber projektov, ktoré sa budú   
realizovať najmä  samosprávou  alebo inými aktérmi na území 
funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica  alebo výber 
projektov, ktoré  by mohli byť zvýhodnené v dopytovom 
systéme alebo financované z vlastnej alokácie a sú  rozdelené 
na dve skupiny podľa miery dopadu. 

Regionálna a národná úroveň výber projektov, ktoré sa budú 
realizovať verejnou správou a ich organizáciami   alebo inými 
aktérmi na území funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica  
alebo výber projektov, ktoré  by mohli byť zvýhodnené v 
dopytovom systéme alebo financované z vlastnej alokácie a 
rozdelené na dve skupiny podľa miery dopadu. 

PRÍPRAVA IÚS A INTEGROVANÉ INVESTIČNÉ BALÍČKY 



Pokračovanie prípravy IÚS v roku 2022 / 2023



PRÍPRAVA IÚS FMO BANSKÁ BYSTRICA 

Do decembra 2021

• Identifikácia cieľov a priorizácia cieľov - Vstupná správa – 20.12.2020

• Ukazovatele vo vzťahu k prioritám a cieľom.

• Identifikácia prioritných projektov a štart prípravy projektových zámerov.

• Hodnotiace kritériá projektov (nositeľ projektu, bezpečný /strategický projekt, 

realizovateľnosť do 2029, oprávnenosť aktivity v Programu Slovensko resp. iného 

EÚ fondu).

• Štart konzultácií návrhov FMO so SPR BB-BR, BBSK a MIRRI.

• Začiatok procesu hodnotenia strategického dokumentu (SEA)

Január – December 2022

• Príprava  prvého návrhu IÚS FMO BB  - Kooperačná rada FMO, tematické pracovné 
skupiny, odbory/oddelenia MsÚ BB, komisie MsZ, konzultačné fórum – participácia.

• Podporné komunikačné a informačné aktivity – transparentnosť

• Návrh  implementačnej (a monitorovacej) časti dokumentu IÚS FMO

• Finalizácia dokumentu, schválenie IÚS (Kooperačná rada, MsZ/OZ).



PRÍPRAVA PROJEKTOV IÚS FMO BANSKÁ BYSTRICA 

Príprava projektových zámerov: vedúci TPS (relevantné odbory MsÚ), projektoví  
koordinátori, multisektorové implementačné projektové tímy, formulár a údaje v 
dokumente IÚS FMO Banská Bystrica.

Formulár projektového zámeru :  žiadateľ, partneri, väzba na OP SK/IÚS BBSK/IÚS 
FMO, miesto realizácie, popis realizácie, aktivita a harmonogram realizácie, merateľné 
ukazovatele, celkové náklady, doplnkové projekty, riziká.

Integrácia = kombinácia viacerých vzájomne prepojených projektov ako IIB 

• horizontálna integrácia (projekty z viacerých sektorov),

• vertikálna integrácia (národné, regionálne, miestne projekty),

• viaczdrojové financovanie (projekty financované z verejných a súkromných zdrojov),

• územná integrácia (projekty viacerých obcí, miest, regiónov),

• kombinácia viacerých vzájomne prepojených aktivít a projektov, 

• nadväznosť na realizované projekty a aktivity.



IMPLEMENTÁCIA IÚS FMO BANSKÁ BYSTRICA 

Implementačný mechanizmus Integrovanej územnej stratégie FMO BB 

• Implementácia aktivít IÚS z Programu Slovensko (iných EÚ fondov).

• „Výber oprávnených aktivít “pre implementáciu prostredníctvom IÚS.

• Alokácia pre IÚS BBSK 240,4 mil. eur, pre FMO BB 49,5 mil. eur (návrh).

• Proces prípravy, rozpracovania a schvaľovania projektov integrovaných 
územných investícií, t. j. kompetencie účastníkov procesu IÚI 
(žiadateľa/partnera projektu, Technického sekretariátu 
VÚC/Administratívnych kapacít FMO, Rady partnerstva VÚC/Kooperačnej 
rady SPR/Kooperačnej rady FMO) v jednotlivých fázach IÚI (zoznam aktivít, 
projektový zámer, žiadosti o NFP). 

• Vytvorenie Technických sekretariátov VÚC a Administratívnych kapacít 
FMO určených na podpora žiadateľov a prijímateľov v území.



IMPLEMENTÁCIA IÚS FMO BANSKÁ BYSTRICA 

• Štatút Kooperačnej rady  FMO Banská Bystrica  – KR schválila nový štatút,  
schválenie MIRRI + Rokovací poriadok, potvrdený MIRRI.  

• IÚS FMO Banská Bystrica  – finalizácia  strategického dokumentu  vrátane 
súladu so strategickými dokumentmi na subregionálnej a regionálnej úrovni  

• Partnerská dohoda – schválená EK v septembri 2022

• Program Slovensko – schválený Vládou SR v júli 2022,  nové pripomienky zo 
strany EK, očakávame schválenie EK v decembri 2022, prvé výzvy v roku 2023 
po spracovaní kompletnej riadiacej dokumentácie. 

Predpokladáme, že finálna verzia Programu Slovensko bude predstavená. 

• Riadiaca dokumentácia a alokácia pre FMO Banská Bystrica – nie je 
spracovaná a oficiálne publikovaná  v celom rozsahu  nevyhnutnej riadiacej 
dokumentácie. 

• Oznámenie o výške celkovej alokácie FMO Banská Bystrica  - oznámená 
listom MIRRI v októbri 2022. 

• Oznámenie o rozdelení celkovej alokácie FMO Banská Bystrica  podľa 
špecifických cieľov – nie je k dispozícii. 





ZÍSKANIE TECHNICKEJ POMOCI PRE PRÍPRAVU IÚS



ZÍSKANIE TECHNICKEJ POMOCI PRE PRÍPRAVU IÚS

Mesto Banská Bystrica sa v spolupráci s občianskou organizáciou 
Dialogue Centre n. o., za podpory externých expertov úspešne zapojilo 
do medzinárodnej výzvy na získanie technickej podpory Organizácie pre 
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v oblasti participácie v rámci projektu 
“Inovatívna implementácia princípu partnerstva v Kohéznej politike EÚ“. 

Zámerom projektu zo strany OECD a Európskej komisie je podporiť verejné 
inštitúcie a občianske organizácie v zapájaní obyvateľov do tvorby európskej 
kohéznej politiky, a s tým súvisiaceho manažmentu eurofondov v rámci 
programového obdobia 2021 – 2027. Môže ísť napríklad o výber investícií a ich 
monitorovanie v kontexte integrovaných územných stratégií.



ZÍSKANIE TECHNICKEJ POMOCI PRE PRÍPRAVU IÚS

Európska komisia a Skupina Svetovej banky, vychádzajúc z pochopenia, 
že prístupy k funkčným oblastiam v EÚ musia byť posilnené a výhody, ktoré 
prinášajú, už nemôžu zostať nevyužité, podpísali administratívnu dohodu 
s cieľom zlepšiť prístupy k funkčným oblastiam v EÚ.

Prioritou oboch inštitúcií je znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia a 
vytváranie konkurencieschopných a udržateľných ekonomík, v dôsledku čoho je 
priama interakcia prospešná pre nich aj pre prijímajúce krajiny.

Funkčné oblasti v EÚ, prekračovanie administratívnych hraníc pre zelený 
prechod a projekt trvalo udržateľného rozvoja sú mimoriadne dôležité pre 
budúcnosť územného rozvoja v EÚ.



ZÍSKANIE TECHNICKEJ POMOCI PRE PRÍPRAVU IÚS

Úlohou technickej pomoci zvýšiť kapacitu participujúcich funkčných oblastí na 
plánovanie a financovanie investícií a služieb presahujúcich hranice jurisdikcie 
pre trvalo udržateľný rozvoj.

Transakčné aktivity zameriavajú na mestské aj mimomestské funkčné oblasti s 
cieľom:

1. ponúkať podporu pri riešení kľúčových rozvojových výziev;
2. ponúknuť podporu pri príprave na programové obdobie 2021 – 2027;
3. šíriť kľúčové poznatky, ako aj nástroje a prístupy vyvinuté v rámci projektu 

do iných funkčných oblastí;
4. vypracovať súbor nástrojov, ktoré by ostatné funkčné oblasti mohli použiť 

na posilnenie svojich územných prístupov;
5. organizovať podujatia na výmenu poznatkov s cieľom preniesť zistenia a 

realizovateľné riešenia do iných zainteresovaných funkčných oblastí v EÚ.
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