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Proces prihlásenia sa do lokálneho programu 
Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local 

Prihlásenie sa do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local sa skladá 

z dvoch krokov: 

1. KROK: Kandidáti musia predložiť tzv. Expression of Interest (vyjadrenie záujmu o členstvo - 

prihlášku). 

2. KROK: Kandidáti musia predložiť tzv. Letters of Support (podporné listy). 

!Termín na prihlásenie samosprávy do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – 

OGP Local je do 16. marca 2022! 

1. KROK: PRIHLÁŠKA (EXPRESSION OF INTEREST /EOI) 

Prihlášku predkladá oficiálny predstaviteľ samosprávy podľa nižšie uvedených kritérií. Prihlášku 

musí podporiť aspoň jedna organizácia zastupujúca občiansku spoločnosť, samospráva by sa pri 

príprave žiadosti mala koordinovať so svojimi vybranými partnerskými mimovládnymi neziskovými 

organizáciami. Za samosprávu je možné vyplniť len jednu prihlášku. Prihlášku je potrebné 

koordinovať so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane samosprávnych oddelení, miestnych 

rád/parlamentov, autonómnych agentúr a aktérov občianskej spoločnosti. Odporúča sa, aby 

samospráva koordinovala prihlášku so všetkými zainteresovanými oddeleniami v rámci svojich 

úradov, vrátane oddelenia vonkajších vzťahov.  

V prihláške je potrebné vyplniť nasledujúce informácie, ktoré sú predmetom hodnotiaceho 

procesu:  

 Prečo sa samospráva uchádza o členstvo v lokálnom programe Iniciatívy pre otvorené vládnutie 

– OGP Local, ako aj ambície, ktorým smerom by chcela v budúcnosti presadzovať otvorené 

vládnutie (vo vzťahu k aktuálnemu stavu samosprávy). 

 Overiteľná skúsenosť s otvoreným vládnutím, alebo s participáciou občianskej spoločnosti (je 

potrebné uviesť aspoň jednu reformu súvisiacu s podporou otvoreného vládnutia, alebo aspoň 

jeden príklad participácie občianskej spoločnosti na verejnej politike za posledné tri roky), 

vrátane účasti pri Iniciatíve pre otvorené vládnutie na národnej úrovni.  

 Dostupné kapacity a zdroje na participatívnu tvorbu a implementáciu akčných plánov, vrátane 

konkrétnych identifikovaných zamestnancov zodpovedného úradu za samosprávu 

a predstaviteľov občianskej spoločnosti.  

 Porozumenie o výhodách, ktoré poskytuje členstvo v lokálnom programe Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie – OGP Local miestnej samospráve. 

 Prínos samosprávy pre komunitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie  

Náhľad prihlášky je k dispozícii na tomto mieste: https://docs.google.com/document/d/1ibvwt-

kiMfwWkm5k6iiNmw4v4HgaRT8Ox98BVd1FBWc/edit 

 

Prihláste sa do 16. marca 2022 na tomto mieste: 

https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-local-2022-expression-of-interest-form/    

https://docs.google.com/document/d/1ibvwt-kiMfwWkm5k6iiNmw4v4HgaRT8Ox98BVd1FBWc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ibvwt-kiMfwWkm5k6iiNmw4v4HgaRT8Ox98BVd1FBWc/edit
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-local-2022-expression-of-interest-form/
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2. KROK: PODPORNÉ LISTY - LETTERS OF SUPPORT 

Súčasťou vyplnenej prihlášky sú dva listy vyjadrujúce podporu členstvu samosprávy v programe 

OGP Local: 

a) list vyjadrujúcu podporu od predstaviteľa kompetentného orgánu (alebo vyššieho úradníka s 

delegovanou právomocou) 

b) list vyjadrujúci podporu od mimovládnej organizácie, ktorá žiadosť podporuje.  

Listy musia obsahovať podporu členstva kandidátskej samosprávy v lokálnom programe Iniciatívy 

pre otvorené vládnutie – OGP Local a musia obsahovať prihlásenie sa k:   

 Dodržiavaniu hodnôt Iniciatívy pre otvorené vládnutie v súlade s Deklaráciou Iniciatívy pre 

otvorené vládnutie;  

 Realizácii participatívneho procesu resp. procesu spolutvorby 

 Monitorovaniu implementácie akčného plánu a kontinuálnemu učeniu sa z tejto skúsenosti  

 Prispievaniu ku globálnej komunite OGP Local prostredníctvom vzájomného učenia sa, účasti na 

podujatiach na regionálnej a globálnej úrovni, k vzájomnej podpore a politického vedenia.  

 

Usmernenie a vzorové listy podpory sú k dispozícii v AJ na tomto mieste: 

https://drive.google.com/drive/folders/19DP806o9tJmvgpmfUiX9gN00L2Sd3tJO 

 

Podporná jednotka Iniciatívy pre otvorené vládnutie zodpovedná za výber si vyhradzuje právo 

vyžiadať si ďalšie doplňujúce informácie na základe  údajov v žiadosti. 

 

VÝBEROVÝ PROCES 

Po predložení všetkých žiadostí sa posúdi ich úplnosť a splnenie kritérií. Po počiatočnom  posúdení 

budú žiadosti podrobené kontrole (due diligence process) za účelom zistenia, či niektorý zo 

žiadateľov nepredstavuje riziko reputácie pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie. Všetky žiadosti, 

ktoré prejdú procesom due diligence, posúdi výberová komisia, ktorá určí konečný zoznam nových 

členov lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie - OGP Local.  

Výberová komisia vyhodnotí a pridelí skóre všetkým oprávneným žiadostiam podľa prihlášky 

(motivácia prihlásenia, ambície, výsledky, kapacita, porozumenie výhod a potenciálny prínos). Skóre 

však nebude jediným rozhodujúcim faktorom pre konečný výber. Zohľadní sa aj vyváženie skupiny - 

regionálna rozmanitosť, výsledky due diligence, či dynamika v skupine.  

Predpokladá sa prijatie 50 nových členov s rezervou 10-15% členov, pokiaľ budú kandidátske 

samosprávy spĺňať kritéria, ale vypadli by kvôli dôvodom súvisiacim s vyvážením skupiny. Výsledky 

výberu a noví členovia budú informovaní do polovice mája 2022.  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19DP806o9tJmvgpmfUiX9gN00L2Sd3tJO
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VYVÁŽENOSŤ SKUPINY  

Výber členských krajín bude zvažovať kritérium vyváženosti:  

 Podľa geografického rozloženia  

 Zmiešaný model miest/mimo miest,  

 Veľkosť a typ miestnej samosprávy 

 Úroveň ekonomického rozvoja.  

Vhodnosť skupiny sa bude posudzovať aj z hľadiska oblastí spoločného tematického záujmu,  

potenciálu na vzájomné učenie sa a podporu a  potenciálu pre inovácie. V prípade, že sa do užšieho 

výberu dostane viacero žiadostí z tej istej krajiny, bude sa brať do úvahy názor kontaktnej osoby pre 

Iniciatívu pre otvorené vládnutie na národnej úrovni a členov multistakeholder fóra.  

 

PRÍLEŽITOSTI PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV 

Tie samosprávy, ktoré sa prihlásia, ale neprejdú výberom sa môžu zúčastňovať znalostných 

a vzdelávacích aktivít, online diskusií a ostatných aktivitách Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 

Iniciatíva pre otvorené vládnutie bude so samosprávami a s národnou úrovňou konzultovať 

možnosti zapojenia týchto samospráv do Iniciatívy pre otvorené vládnutie na národnej úrovni. 

Všetky prihlášky, ako aj odôvodnenie konečného výberu samospráv bude verejne dostupný.  

 

Informácie o prihlasovacom procese v AJ: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-

local-application-process/  

 

 

https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-local-application-process/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-local-application-process/

