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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov prijímateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky /

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti

Názov projektu: Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Hlavná aktivita: Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Dátum začatia a ukončenia realizácie aktivity projektu:

1.3.2019 - 31.7.2021

Výška NFP: 957 828,79 €

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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NP „Výskum MNO a OS“ – v číslach 

Počet expertov: Na začiatku projektu sme identifikovali 65
odborníkov

V priebehu implementácie sa počet ustálil na 32

Zber dát: Prieskum verejnej mienky 18+ 2000 respondentov
Prieskum verejnej mienky 18-30 1000 respondentov

Fokusové skupiny – 48 fokusových skupín a
skupinových rozhovorov v 18
mestách SR + 5 HU, CZ, AT,
SRB, ENG (500 účastníkov)

7 500 km najazdených autom

Dotazník MNO - Oslovených 6000+ MNO

Vyhodnotených 747 dotazníkov
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Spolupráca / sieťovanie / partnerstvo ako 
dôležitá súčasť rozvoja územia. 

Na základe odporúčaní projektových sektorových rád sa
spolupráca a sieťovanie javia ako jeden z kľúčových nástrojov
rozvoja regiónov, prepájania aktérov v regióne a to na viacerých
úrovniach a vzťahoch.

Cieľom siete je spojiť široké portfólio partnerov a umožniť tak
diskusiu a napĺňanie potenciálu rozvoja regiónov, mestský rozvoj a
traloudržateľný hospodársky rast.

Byť súčasťou siete resp. partnerstva a mať k dispozícii partnerov
a odborníkov, ktorí sú preverení spoluprácou je veľmi silný
predpoklad pre úspešné fungovanie, prípravu kľúčových
strategických dokumentov a čerpanie nenávratných zdrojov z EU.

Princípy fungovania: otvorenosť, jasné ciele, zdravé jadro siete, ...

Typy sietí: jednorazové, tematické, podporné, rozvojové, prierezové a iné.

Príklady praxe: Socia (MNO v oblasti sociálne služby), Ekofórum (MNO v
oblasti ochrany životného prostredia) a pod.
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Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu je iniciatívou
spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a
spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji oblasti športu a
cestovného ruchu.

Slovenský olympijský a športový výbor ako aj Zväz
cestovného ruchu SR sú strešné organizácie vo svojich
oblastiach. Ich hlavným prínosom je prenos skúseností z
medzinárodnej spolupráce, členstiev, projektov a iniciatív, ktorých
prispôsobenie na slovenské reálie a ich následné aplikovanie môžu
posunúť obe oblasti význame dopredu.
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Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

Súčasťou platformy sú aj odborné neziskové organizácie:

Európsky Inštitút – regionálneho rozvoja, n.o. zabezpečuje
proces konzultácií a prípravy dokumentov, oboznamuje členov
platformy s najnovšími poznatkami, trendami a informáciami v
oblasti rozvoja regiónov.

Dialogue Centre, n.o. poskytuje podporu najmä v zefektívňovaní
a skvalitňovaní spolupráce, dialógu a sieťovaní (potenciálnych)
členov platformy prostredníctvom inovatívnych participatívnych a
dialógových prístupov, ako aj inovatívnych modelov organizovania
členov platformy, ktoré kladú dôraz na sieťovanie a samo-
organizáciu. Tieto prístupu prispievajú k motivácii členov
platformy aktívne participovať a maximalizovať tak kolektívnu
inteligenciu.

Odborný garant: Mgr. Soňa Kariková, PhD.
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Ďakujem za pozornosť !


