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Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, 

dovoľte mi, aby som Vám napriek komplikovaným časom, v ktorých žijeme, ponúkol pohľad do 

budúcnosti a zaslal Vám  Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: 

Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej 

územnej samosprávy (ďalej len „Výzva“). 

 

Verím, že vďaka budúcej spolupráci dokážeme spoločnými silami zabezpečiť kroky, ktoré v neľahkej 

budúcnosti budú smerovať k zmysluplnej občianskej účasti a pravidelnému dialógu s občanmi, 

zainteresovanou verejnosťou a zastupiteľskými reprezentatívnymi združeniami. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súlade so schválením 

pokračovania národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík“ na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna 

verejná správa dňa 28. mája 2019, zverejňuje nasledovnú Výzvu, ktorá je samostatnou prílohou. 

Zámerom Výzvy je zapojiť do pilotnej schémy všetky samosprávne kraje tak, aby intervencia mala 

dosah na všetky regióny a okresy Slovenska. 

 

Výzva je určená subjektom regionálnej územnej samosprávy – vyšším územným celkom. Účelom výzvy 

je výber partnerov pre pokračovanie národného projektu ÚSV ROS, ktorého začiatok je naplánovaný 

na leto 2020. S účasťou samosprávnych krajov v pilotnej schéme počítame od januára 2021 do 

januára 2022. 

 

V rámci projektu je vyčlenených 200 000,-- Eur pre každý zapojený samosprávny kraj - úrad vyššieho 

územného celku. Termín zaslania žiadosti o spoluprácu je 8. apríla 2020.  

 

V prílohe tohto listu nájdete: 

 text Výzvy, jej zámer, ciele, plánované aktivity, podmienky zapojenia, finančné krytie účasti, 

termín a spôsob predkladania žiadostí a formulár žiadosti o spoluprácu.  

V závere mi dovoľte, vyjadriť poďakovanie, Vám osobne a tiež predstaviteľom ďalších samosprávnych 

krajov, ktorí flexibilne a zodpovedne reagujete na existujúcu situáciu a ktorí dennodenne podávate 

pomocnú ruku štátu, ako aj obyvateľom, obciam a mestám na celom území Slovenska.  

Som presvedčený, že spoločnými silami to zvládneme. 

S pozdravom                                                                Martin Giertl v.r. 

 

Podľa rozdeľovníka: 

 Bratislavský samosprávny kraj  

 Banskobystrický samosprávny kraj 
 Košický samosprávny kraj 
 Nitriansky samosprávny kraj 
 Prešovský samosprávny kraj 
 Trnavsky samosprávny kraj 
 Trenčiansky samosprávny kraj 
 Žilinský samosprávny kraj 


