Ako kraj pomáha v oblasti eurofondov
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom pre Regionálny operačný program
(SO/RO pre ROP) funguje v Žilinskom samosprávnom
kraji od roku 2007. O kompetenciách, činnosti a výsledkoch práce tohto odboru sme sa rozprávali s jeho
riaditeľom Ing. Milanom Ovseníkom.
Pán Ovseník, mohli by
ste nám stručne vysvetliť, čo je odbor SO/RO
pre ROP a čím sa zaoberá?
- Odbor SO/RO pre ROP je
riadiacim orgánom európskej
pomoci z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja pre regióny Žilinského samosprávneho kraja v jednom operačnom
programe s názvom Regionálny operačný program. Na našom odbore prijímame žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, kontrolujeme ich po formálnej stránke, vykonávame
odborné hodnotenie týchto
žiadostí, či predložené projekty spĺňajú kritéria, podieľame
sa na výbere schválených žiadostí. V prípade schválených
žiadostí zabezpečujeme monitorovanie priebehu a finančné
riadenie projektov.
Obce si u Vás teda podávajú žiadosti o nenávratný finančný prostriedok
na nimi vypracované
projekty. Na čo všetko
môžu primátori a starostovia financie žiadať?
- V rámci Žilinského samosprávneho kraja môžu žiadatelia podávať žiadosti z troch
opatrení. Prvým je opatrenie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov, kde je
oprávneným žiadateľom Žilinský
samosprávny
kraj
a pomocou týchto finančných
prostriedkov sa rekonštruujú
a modernizujú cesty II. a III.
triedy. Kraju sa už vďaka tomu
podarilo skvalitniť dopravnú
infraštruktúru vo všetkých
regiónoch kraja za viac ako 23
miliónov eur a zrekonštruovať
42 kilometrov ciest II. triedy
a 118 km ciest III. triedy.
Druhé opatrenie je zamerané na regeneráciu sídel, kde sú

oprávnenými žiadateľmi mestá a obce ležiace v póloch rastu
ŽSK, čo je spolu 138 potenciálnych žiadateľov. Získané finančné prostriedky sú určené
na úpravu verejných priestranstiev a verejnej zelene, výstavbu a rekonštrukciu chodníkov
a cyklotrás, verejné osvetlenie,
autobusové zastávky, verejné
hygienické zariadenia, rekonštrukciu miestnych komunikácií, úpravu a reguláciu povodní a pod. Na obnovu centier

merané na podporu a rozvoj
infraštruktúry
cestovného
ruchu, kde sú oprávnenými
žiadateľmi opäť mestá, obce
a kraj. Získané financie sa využívajú na podporu verejnej infraštruktúry cestovného ruchu
pri strediskách cestovného
ruchu s celoročným využitím,
vytváranie a podporu turisticko-informačných kancelárií,
propagáciu regiónov, podporu budovania regionálnych
klastrov a pod.
Žilinský samosprávny
kraj má 5 regiónov. Ako
je to s rozmiestnením
úspešných projektov a
rozdelením dotácií v jednotlivých regiónoch?
- Schválenie projektov, a teda
aj rozmiestnenie finančných

okrem kvality vypracovania
projektov prihliadať aj na ich
regionálne rozmiestnenie a
schvaľovať ich tak, aby sa vyrovnávali regionálne rozdiely
v rámci kraja.
Z hľadiska regionálneho
rozmiestnenia pomoci v Žilinskom kraji, z Horného Považia
bolo úspešných 21 obcí, na Kysuciach uspelo 16 obcí, na Orave sa schválilo 21 projektov,
na Liptove sa zrekonštruuje 14
obcí a v Turci uspeli 3. Mesto
Martin, Vrútky a Obec Sučany.
Regionálne hľadisko sme brali do úvahy aj pri vytypovaní
úsekov ciest II. a III. triedy
na rekonštrukciu. Tak sa žilinskej krajskej samospráve
podarilo zrekonštruovať cesty
medzi obcami Jasenovo – Slovenské Pravno, Žabokreky –

Ocenená Marta Stachová (vpravo)
Každý deň prináša úsmev medzi klientov zariadenia.

Zážitky zo Župného dňa
V piatok 15. októbra sa
na Úrade ŽSK uskutočnil
už piaty ročník Župného
dňa alias deň otvorených
dverí krajskej samosprávy. Bol venovaný študentom stredných škôl a
zamestnancom zariadení
sociálnych služieb.
V rámci podujatia ocenili za
výnimočný prínos v oblasti poskytovania sociálnych služieb
23 pracovníkov jednotlivých
zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Z regiónu Turiec si
z rúk podpredsedu kraja Jozef
Štrbu prevzali ocenenia traja
zamestnanci. Marta Stachová
z DSS a zariadenia pre seniorov v Martine, Alena Teltschová zo zariadenia pre seniorov,
domova sociálnych služieb a
špecializovaného zariadenia v
Turčianskych Tepliciach, Erika
Krebesová z DSS Méta v Martine. V príhovore podpredseda
ŽSK Jozef Štrba ocenil nielen

profesionálny, ale aj ľudský
prístup týchto pracovníkov vo
svojej profesii.
Deň bol venovaný
aj ekologickému mysleniu na
stredných školách kraja. Študenti predstavili projekty venujúce sa ochrane životného
prostredia. Župný deň sa zavŕšil
vyhodnotením súťažného kvízu o kraji. Víťazstvo patrí študentovi SPŠ stavebnej v Žiline
Samuelovi Mendelovi, ktorý
získal možnosť stráviť jeden
pracovný deň s predsedom kraja Jurajom Blanárom a spoznať
tak každodenné povinnosti najvyššieho predstaviteľa krajskej
samosprávy. „Už piaty rok sa
nám darí približovať Žilinský
samosprávny kraj jeho obyvateľom. Aj počas dnešného župného dňa mohli naši študenti
vidieť, že Žilinský samosprávny kraj nie je žiadna kamenná
inštitúcia, ale živý organizmus
s množstvom kompetencií,
s ktorými sa denne stretávajú,“
povedal podpredseda kraja.

Riaditeľ odboru SO/RO pre ROP Milan Ovseník
obcí bolo prijatých 95 žiadostí,
z toho 74 bolo schválených v
celkovej výške 55,1 milióna eur.
Posledné opatrenie je za-

prostriedkov, je v rámci Žilinského samosprávneho kraja
rovnomerné. Pri schvaľovaní projektov sme sa snažili

Belá, Kalník – Martin, Veľký
Čepčín – Turčianske Teplice,
Sklabinský Podzámok - Sučany a ďalšie.

Inovácia Žilinského kraja 2010
Žilinský samosprávny
kraj aj tento rok ocení úspešné inovatívne
malé a stredné podniky
a inovatívnych aktérov
regionálneho rozvoja v
kraji.
Ocenenia „Inovácia Žilinského
kraja“ bude udeľovať v rámci 4. ročníka tohto projektu,
ktoré rozdá aj v tomto roku
v dvoch kategóriách: „Malé
a stredné podniky“ a „Regionálny rozvoj“. Záujemcovia
iba zo Žilinského kraja, ktorí
chcú prihlásiť svoje projek-

ty či výrobky, môže prihlášky
zaslať do 15. decembra 2010
na adresu Úradu Žilinského
samosprávneho kraja. Víťazi v oboch kategóriách, ktorí
budú vyhlásení na konferencii
v roku 2011, získajú ocenenie
vo forme plakety a finančnú
odmenu. „Záujem verejnosti
o inovačné aktivity z roka na
rok rastie, o čom svedčí i narastajúci počet prihlásených
projektov,“ uviedol predseda
kraja J. Blanár. Viac informácií
o podmienkach súťaže sa nachádza na stránke ŽSK www.
regionzilina.sk.

Študenti Konzervatória v Žiline
Postarali sa o nevšedný hudobný zážitok.

Minuloroční víťazi

Ocenenia odovzdal podpredseda ŽSK Jozef Štrba (v strede).

Na Turiec sa nezabudlo
Žilinský samosprávny
kraj podporil v roku 2010
v rámci grantových možností v regióne Turiec
projekty až 45-tich subjektov v celkovej hodnote 35 141 eur.

Od roku 2004 žilinská krajská
samospráva z vlastných príjmov finančne podporuje rôzne projekty. V rámci Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN)
č. 4/2004 v tomto roku získalo

dotáciu 12 žiadateľov v oblasti
školstva, vzdelávania, športu,
záujmovo-umeleckej činnosti
či kultúry. Podporil sa polmaratón Beh k srdcu SNP, cyklistické preteky Cykloklubu
Zniev, Detský folklórny súbor
Turiec, hasičské zbory a súťaže, podujatie Matice Slovenskej a iné.
Kraj myslel i na podporu
rozvoja vidieka, keď podporil 5 projektov v rámci VZN č.
13/2008. Obce ako Malý Čepčín,

Mošovce, Turčianske Kľačany,
Blatnica a Občianske združenie
Náš Turiec získali financie na
vlastnú propagáciu. Všeobecne
záväzné nariadenie č. 16/2009
vytvoril kraj na podporu rozvoja cestovného ruchu. Aj vďaka
nemu sa vo Vrútkach vytvoril
informačný systém pre zahraničných návštevníkov a obyvateľov mesta a región Turiec si
vytvoril dizajn manuál.
V roku 2010 sa z regiónu
Turiec dočkalo dotácií z Gran-

tového systému pre oblasť kultúry ŽSK dokopy 26 žiadateľov.
S finančnou pomocou kraja sa
tak mohli konať kultúrne podujatia ako Bukovinské stretnutia, Kováčske dni 2010, Hodžove dni. Vydali sa zaujímavé
publikácie, organizovali sa výstavy a prispelo sa k obnove a
budovaniu stálych expozícií v
turčianskom regióne. Všetky
informácie o dotáciách nájdete
na internetovej stránke kraja
www.regionzilina.sk.

Študentky Spojenej školy z Turian
Sú zapojené do projektu Zelená škola.
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