Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
Prioritná os: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Cieľ opatrenia
− zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja.
Skupina oprávnených aktivít
1. Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo
vybraných oblastiach mesta Bratislava (11 mestských častiach Hlavného mesta
SR Bratislavy)
Projekty integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí budú zamerané na
nasledovné tematické oblasti, pričom musia obsahovať každú z týchto oblastí v
uvedenom minimálnom rozsahu:
• regenerácia sídiel
• obnova bývania
• obnova škôl a školských zariadení, školských ihrísk, zariadení sociálnych
služieb a komunitných centier – budú podporené nasledujúce operácie:
- oprava hlavných stavebných častí budovy – strecha, fasáda, okná a dvere na
fasáde
- opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti budov
- budovanie a rekonštrukcia ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto zariadení.
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
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
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Oprávnené územie
Skupina oprávnených aktivít

Inovačné
póly

Obce
v záujmovom
území
inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

1. Príprava a realizácia integrovaných stratégií
rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy
v zmysle čl. 8 nariadenia o ERDF
2. Samostatné dopytovo orientované projekty
regenerácie sídiel
3. Zachovanie a obnova prírodného dedičstva
a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu
Pozn: Pre všetky tabuľky platí, že pole
znamená, že projekty budú realizované v uvedenom type obcí.

Oprávnení prijímatelia
Oprávnení prijímatelia

Intenzita
pomoci

Skupina aktivít
1.

2.

3.

1. Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle
95 %
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2. Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti
95 %
v zmysle zákona 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislave v znení neskorších predpisov
3. Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle
95 %
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov
4. Združenie miest a obcí založené v zmysle zákona
95 %
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5. Subjekt správy bytového domu v zmysle zákona
95 %
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov
Pozn: pre všetky tabuľky Oprávnených prijímateľov platí, že Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP
na celkových oprávnených výdavkoch projektu, pričom podiel príspevku z ERDF na NFP predstavuje 85%
a podiel spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na NFP predstavuje 15%.
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Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Cieľ opatrenia
− zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy
Oprávnené aktivity
1. Zriadenie jednotného tarifného systému
- elektronické označovače a snímače jednorazových cestovných lístkov a predplatných
čipových kariet vo vozidlách a nástupištiach, predajné automaty, terminály na predaj
predplatných časových lístkov, stavebné úpravy nástupíšť a parkovacích plôch
nevyhnutné pre inštaláciu príslušných elektronických zariadení.
2. Vybudovanie prestupných terminálov
- vo vytipovaných dopravných uzloch s možnosťou efektívneho využitia jednotlivých
druhov verejnej dopravy (regionálny vlak, prímestský autobus, linky MHD), vybudovanie
záchytných parkovísk v rámci prestupných terminálov.
3. Podpora MHD
- príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej
osobnej hromadnej dopravy a zníženie jej negatívneho dopadu na životné prostredie
vrátane nevyhnutného budovania a rekonštrukcie električkových a trolejbusových tratí v
súvislosti so zabezpečením fungovania integrovaného dopravného systému,
dobudovanie zariadení pre preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách,
obstaranie a inštalácia riadiaceho software s atribútmi preferencie koľajovej dopravy.
Táto aktivita sa bude uplatňovať na území mesta Bratislavy.
4. Informačné zabezpečenie
- jednotný informačný systém, marketingová podpora celého systému (informačná
kampaň, internetová stránka, informačné strediská a pod.), vytvorenie jednotného
vlastného dispečerského aparátu, výroba a montáž informačných tabúľ poskytujúcich
informácie týkajúce sa integrovaného dopravného systému, elektronický informačný
systém, elektronické smerové tabule, jednotné označovanie liniek.
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Oprávnené územie
Skupina oprávnených aktivít

Inovačné
póly

Obce
v záujmovom
území
inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

1. Zriadenie jednotného tarifného systému
2. Vybudovanie prestupných terminálov
3. Podpora MHD – týka sa len mesta Bratislavy
4. Informačné zabezpečenie

Oprávnení prijímatelia
Oprávnení prijímatelia

Intenzita
pomoci

Skupina aktivít
1.

1. Obce a mestá Bratislavského kraja
založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
2. Hlavné mesto SR Bratislava a jeho
mestské časti v zmysle zákona 377/1990 Zb.
o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov
3. Bratislavský samosprávny kraj, založený
v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov

2.

3.

4.

95 %

95 %

95 %
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Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
Cieľ opatrenia
− výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie
progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a
vysoký rast ich produktivity.
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP
Projekty v oblasti vlastného priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, a tiež
podpora spolupráce podnikov a verejných výskumných organizácií výhradne
prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja na
základe zmluvného výskumu vrátane:
– podpory prenájmu priestorov v technologických parkoch a inovačných centrách,
– využívania databánk, technických knižníc, používania laboratórií,
– vypracovania štúdií technickej realizovateľnosti,
– tvorby konštrukčnej dokumentácie,
–identifikácie dostupných produktov, technológií a postupov, podpory pri tvorbe
marketingových plánov a analýz funkčnej a trhovej uplatniteľnosti inovovaného výrobku
alebo procesu.
2. Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP
Investičné projekty zavádzania progresívnych technológií a poznatkov do MSP s cieľom
zníženia energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich
energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä malých vodných elektrární, zariadení na
energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, tepelných
čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny, zariadení na
využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie, zariadení na
využitie veternej energie a podpora pilotných projektov na implementáciu nových
technológií na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.
3. Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP

Investičné projekty zamerané na zavádzanie technológií s cieľom znižovania emisií
základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä tuhých znečisťujúcich
látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzénu, VOC, NH3 a ťažkých kovov.
Ide o projekty zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia zo
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia inštaláciou BAT technológií, ktorými sa
dosiahnu nižšie hodnoty emisií, než sú požadované platnými predpismi alebo sa
dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov
EÚ a projekty zamerané na zavádzanie progresívnych technológií a technických
opatrení umožňujúcich znižovanie emisií prchavých organických látok zo zdrojov
znečisťovania ovzdušia.
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4. Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia
kvality
a. prihlasovanie národných, európskych a medzinárodných patentov a ich
udržiavanie,
b. prihlasovanie medzinárodných ochranných známok a ochranných známok
Spoločenstva,
c. prihlasovanie medzinárodných úžitkových vzorov,
d. prihlasovanie označenia pôvodu výrobkov a zemepisného označenia výrobkov,
e. nákup priemyselných práv, patentov, licencií za účelom využitia vo výrobnom
procese,
f. odborné konzultácie v prípade nadobudnutia a ochrany práv duševného
vlastníctva a obchodovania s nimi a v prípade licenčných dohôd odborné
poradenstvo pri používaní noriem.
Oprávnené projekty v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality (normy ISO 9000,
ISO 14000 a zavádzanie EMAS) sú nasledovné:
a. špecializované poradenstvo pri vypracovávaní dokumentácie kvality a
identifikácie najdôležitejších procesov v procese manažérstva kvality,
b. špecializované poradenstvo pri implementácii systémov manažérstva kvality a
modelov kvality (interné previerky kvality konzultačnou firmou, konečný protokol
atď.),
c. predcertifikačný a certifikačný proces / posúdenie treťou nezávislou stranou,
d. recertifikačný proces systému manažérstva kvality v súvislosti so zavedením
novej technickej normy do výrobnej praxe,
e. certifikácia prístrojov a zariadení príjemcu pomoci v predcertifikačnej fáze.

Oprávnené územie
Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

2.1 Inovácie a technologické transfery
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Oprávnení prijímatelia
Oprávnení prijímatelia

Intenzita
pomoci

Skupina aktivít
1.

2.

3.

4.

Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) –
Max. 100 %*
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na
Max. 45 %**
podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka, registrované na území SR, ktoré
plánujú realizovať jednotlivé druhy
Max. 35 %**
oprávnených projektov
* - pre dané skupiny aktivít sa na základe schémy pomoci de minimis nestanovuje intenzita, ale
maximálna výška pomoci. Maximálna výška pomoci sa určuje z celkových oprávnených výdavkov projektu
a projekt ju môže dosiahnuť iba v prípade, ak schválená výška NFP je nižšia alebo zhodná s maximálnou
výškou pomoci stanovenou pre príslušnú aktivitu v platnej schéme pomoci de minimis. Súčasne
s uvedenými limitmi musí byť dodržaná podmienka, že maximálna výška pomoci jednému príjemcovi
nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia 3 fiškálnych rokov. Uvedená
hodnota predstavuje objem pomoci prijatej od všetkých poskytovateľov v uvedenom období.
** - na základe schémy pomoci. Intenzita pomoci 45% z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje
podľa bodov F1 a F3, intenzita pomoci 35% z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje podľa bodu
F2 schémy štátnej pomoci.
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Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Cieľ opatrenia
- podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti

informačnokomunikačných technológií.
Oprávnené aktivity
1. Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a
regionálnej úrovni
2. Podpora dostupnosti širokopásmového internetu
3. Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

Oprávnené územie
Skupina oprávnených aktivít

Inovačné
Obce
Kohézne
póly
v záujmovom
póly
území
inovačných
pólov rastu

Obce,
ktoré
nie sú
pólmi
rastu

1. Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických
služieb na miestnej a regionálnej úrovni
2. Podpora dostupnosti širokopásmového internetu
3. Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP
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Oprávnení prijímatelia
Oprávnení prijímatelia

Intenzita
pomoci

Skupina aktivít
1.

2.

3.

1. Obce a mestá Bratislavského kraja
95 %
založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
2. Hlavné mesto SR Bratislava a jeho
mestské časti v zmysle zákona 377/1990 Zb.
95 %
o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov
3. Bratislavský samosprávny kraj, založený
95 %
v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov
4. Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) –
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na
podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
Max. 100%*
zákonníka, registrované na území SR, ktoré
plánujú realizovať jednotlivé druhy
oprávnených projektov
* - pre dané skupiny aktivít sa na základe schémy pomoci de minimis nestanovuje intenzita, ale
maximálna výška pomoci. Maximálna výška pomoci sa určuje z celkových oprávnených výdavkov projektu
a projekt ju môže dosiahnuť iba v prípade, ak schválená výška NFP je nižšia alebo zhodná s maximálnou
výškou pomoci stanovenou pre príslušnú aktivitu v platnej schéme pomoci de minimis. Súčasne
s uvedenými limitmi musí byť dodržaná podmienka, že maximálna výška pomoci jednému príjemcovi
nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia 3 fiškálnych rokov. Uvedená
hodnota predstavuje objem pomoci prijatej od všetkých poskytovateľov v uvedenom období.
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Prioritná os 3 Technická pomoc
Cieľ prioritnej osi
− zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie,
implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na
administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.
Oprávnené aktivity
1. Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit
V rámci tejto skupiny ide o aktivity v personálnej oblasti, v oblasti technického
vybavenia, režijných výdavkov, prípravy a implementácie, kontroly a auditu a v oblasti
monitorovania.
2. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
V rámci tejto skupiny ide o aktivity v oblasti informovania a publicity a oblasti hodnotenia
a štúdií.
Oprávnení prijímatelia
−
−

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Bratislavský samosprávny kraj
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