
Č.
Oblasť - 

Program
Názov projektu

Zodpovedná 

osoba / 

projektový 

manažér

Začiatok Koniec Popis projektu Program / fond
Riadiaci orgán, 

poskytovateľ pomoci
Partneri projektu

Kód projektu / 

Centrálne číslo 

zmluvy / Dodatky k 

zmluve

Grantové zdroje

Vlastné zdroje 

(spolufinancovanie + 

vopred známe 

neoprávnené 

výdavky)

Spolu Grantové zdroje

Vlastné zdroje 

(spolufinancovanie + 

vopred známe 

neoprávnené 

výdavky)

Spolu Grantové zdroje

Vlastné zdroje 

(spolufinancovanie + 

vopred známe 

neoprávnené 

výdavky)

Neoprávnené 

výdavky, ktoré 

vznikli počas 

realizácie projektu

Spolu

1 1. Doprava

Automatický parkovací 

dom pre bicykle pri 

železničnej stanici 

Trnava

Betinová
2017 

október

2019 

september

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie 

automatického parkovacieho domu pre bicykle v 

priestore medzi železničnou a autobusovou stanicou. 

Projekt umožní zvýšenie parkovacích kapacít na 

železničnej a autobusovej stanici, čím prispeje k 

nárastu počtu obyvateľov, ktorí budú využívať na 

dochádzanie do zamestnania environmentálne 

priaznivejšie dopravné prostriedky. 

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR 

x
kód 302011F321 / 

CČZ 1217/2017
         505 319,11 €                26 595,74 €              531 914,85 €         505 319,11 €                26 595,74 €           531 914,85 €   -   €  

2 1. Doprava

Plán udržateľnej 

mobility krajského 

mesta Trnava a jeho 

funkčného územia

Tessényiová 2017 august
2020 

november

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity, 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 

nemotorovej dopravy a zmena nepriaznivého vývoja v 

deľbe prepravnej práce v prospech udržateľných, 

ekologicky priaznivejších módov dopravy. Hlavnou 

aktivitou projektu je vypracovanie plánu udržateľnej 

mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného 

územia. Plán udržateľnej mobility predstavuje 

strategický plán navrhnutý na uspokojovanie potrieb 

mobility obyvateľov v mestských oblastiach a na 

zvýšenie kvality ich života. Jedná sa o plán s jasnou 

väzbou  na všetky hlavné miestne aktivity 

(zdravotníctvo, školstvo, územný rozvoj, vodné a 

odpadové hospodárstvo, atď.).

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
302011D221 /   CČZ: 

745/2017
         770 275,27 €                40 540,80 €              810 816,07 €         770 275,27 €                40 540,80 €           810 816,07 €   -   €  

3 1. Doprava

Vybudovanie cyklotrasy 

- Saleziánska ulica v 

meste Trnava

Betinová
2018 

november
2020 marec

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na 

Saleziánskej ulici v Trnave s cieľom podporiť využívanie 

environmentálne priaznivejšej formy dopravy 

prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás.

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
kód 302011N152 / 

CČZ1560/2018
         377 186,92 €                19 851,94 €              397 038,86 €         364 060,89 €                32 977,97 €           397 038,86 €   -   €  

4 1. Doprava

Vybudovanie cyklotrasy 

- Bučianska ulica v 

meste Trnava

Betinová
2018 

november

2019 

september

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na 

Bučianskej ulici v Trnave s cieľom podporiť využívanie 

environmentálne priaznivejšej formy dopravy 

prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás.

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
kód 302011N638 / 

CČZ 1561/2018
         237 803,30 €                93 093,25 €              330 896,55 €         237 790,38 €                93 106,17 €           330 896,55 €   -   €  

5
2. Životné 

prostredie

Implementácia 

udržateľného využitia 

územia v integrovanom 

environmentálnom 

manažmente funkčných 

mestských oblastí 

(LUMAT, CE89)

Luptáková 2016 máj 2019 júl

Hlavným cieľom projektu je podporiť proces trvalo 

udržateľného využívania územia a integrovaného 

environmentálneho manažmentu v 7 stredoeurópskych 

krajinách prostredníctvom realizácie rôznych 

neinvestičných aktivít, ako aj prostredntíctvom 

realizácie dvoch pilotných investičných aktivít v Poľsku 

a na Slovensku. Investičnú aktivitu na Slovensku 

realizuje Mesto Trnava a jedná sa o revitalizáciu 

vymedzeného územia lesíka Štrky, ktoré je v súčasnosti 

zanedbaným územím znečisteným divokým skládkami 

komunálneho a stavebného odpadu. V rámci projektu  

bude toto územie kompletne revitalizované, v jeho 

centre bude vybudované jazierko s vodným 

rastlinstvom, terénna modelácia "(slnečný" kopec), ako 

aj sieť chodníkov, lavičky a altánok s grilom. 

Revitalizované územie bude slúžiť širokej verejnosti na 

aktívne trávenie voľného času, realx a oddych v prírode 

blízkej lokalite a zároveň na úrovni projektu bude 

prezentovať príklad dobrej praxe - zrevitalizovaný 

greenfield. 

EÚ - EFRR / 

Interreg Stredná 

Európa

Úrad vlády SR ako 

prvostupňový orgán 

kontroly výdavkov 

Projektové konzorcium tvorí 13 

partnerov zo 7 stredoeurópskych 

krajín: 1.Inštitút pre ekológiu 

priemyselných území - Poľsko; 

2.Mesto Ruda Slaska-Poľsko; 

3.Saský štátny úrad pre životné 

prostredie, poľnohospodárstvo a 

geológiu-Nemecko; 4.Vyšší inštitút 

pre územné systémy a inovácie, 

Turín-Taliansko; 5.Metropolitné 

mesto Turín-Taliansko; 

6.Energetické centrum 

Lipizzaerheimat, LtD.Bärncah-

Rakúsko; 7.Slovenská technická 

univerzita v Bratislave-

Slovensko;8.Mesto Trnava-

Slovensko; 9.Inštitút pre trvalo 

udržateľný rozvoj sídel, Ostrava-

Česko;10.Moravsko-Sliezske 

investície a development, a.s.-

Česko;11.Inštitút pre územné 

plánovanie Republiky 

Slovinsko,Ľubľana, Slovisnko; 

12.Ministerstvo životného 

prostredia a územného plánovania, 

Ľubľana, Slovinsko; 13.Mesto 

Kranj-Slovinsko

CE89 /CČZ 

1161/2016 Partnersk

á dohoda 

         150 893,70 €                26 628,30 €              177 522,00 €         150 893,70 €                26 628,30 €           177 522,00 €            60 540,58 €              10 683,73 €              4 021,67 €            75 245,98 € 

6
2. Životné 

prostredie

Mestá odolné na 

dopady zmeny klímy- 

Ozelenenie a tienenie 

lávky na Starohájskej 

ulici v Trnava

Oravcová 2018 máj
2019 

november

Lávka pre peších na Starohájskej ul. patrí k medzi 

najfrekventovanejšie pešie komunikácie v meste. Na jej 

trase leží aj hlavný vstup do mestskej polikliniky. Lávka 

má šírku 7 metrov, priemerná výšku 8 metrov, nie je 

krytá a ani nijako inak chránená pred poveternostnými 

vplyvmi. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie 

sústavy tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s 

popínavou vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria 

na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb obyvateľov. 

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
kód 302041M449 / 

CČZ 447/2018 
         444 299,18 €                23 384,17 €              467 683,35 €         444 299,18 €                23 384,17 €           467 683,35 €   -   €  

Finančná podpora v zmysle zmluvy Skutočná realizácia projektuŽiadosť o finančnú podporuPrehľad projektov Mesta Trnava (2014 - 2020) - aktuálne realizované a ukončené projekty



7
2. Životné 

prostredie

Humanizácia obytného 

priestoru Vodáreň dvor 

č. 2; akcia č. 02 00 1433

Oravcová
2018 

október

2019 

september

Hlavným cieľom projektu je kompletne revitalizovať 

uvedený obytný priestor  formou realizácie opatrení na 

zníženie hluku umiestnením prirodzených krajinných 

prvkov, inštaláciou mestských prvkov drobnej 

architektúry a mestského mobiliáru, zazelenaním 

exponovaných miest, ako aj zavedením osobitného 

manažmentu dažďovej vody a realizáciou ďalších 

súvisiacich opatrení - vybudovania chodníkov pre 

peších, športových a rekreačných plôch pre všetky 

vekové kategórie. 

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
kód 302041N891 / 

CČZ 1372/2018
         353 343,75 €                18 597,03 €              371 940,78 €         345 060,90 €                26 879,88 €           371 940,78 €   -   €  

8
2. Životné 

prostredie

Zníženie uhlíkových 

emisií prostredníctvom 

intenzívneho zapojenia 

komunít - INTENSIFY

Balážová 2018 jún 2023 máj

Projekt prináša inovatívne riešenie - kľúčovú výzvu pre 

európske mestá a regióny: Ako zapojiť občanov a 

komunity do boja za zníženie množstva uhlíkových 

emisií. Regióny a mestá v rámci EÚ sa medzinárodnou 

zmluvou zaviazali k dosiahnutiu významného zníženia 

emisií oxidu uhličitého. Keďže verejné orgány priamo 

kontrolujú len malé množstvo emisií, zmeny, ktoré 

dohoda prináša sú natoľko významné, že je potrebné 

nájsť spôsob, ako ovplyvniť široké vrstvy spoločnosti a 

tým dosiahnuť zmenu myslenia a postoja celej 

spoločnosti. Cieľom projektu je zníženie uhlíkových 

emisií posilňovaním miestnych komunít. Ide o 

zlepšenie regionálnej politiky analýzou akčných plánov 

partnerov prostredníctvom 4 tematických 

podujatí, zlepšením týchto plánov konkrétnymi 

opatreniami a overenými 

postupmi, rozvojom sociálnych platforiem a iných 

mechanizmov, ktoré prilákajú aj súkromný sektor, 

budovaním kapacít všetkých príslušných verejných 

orgánov vrátane riadiacich orgánov EFRR. 

EÚ - Interreg  

EUROPE

Ministerstvo 

hospodárstva SR 

Hlavný koordinátor - Local Energy 

Management Agency of Almada, 

AGENEAL; ostatní členovia 

konzorcia - Cork City Council, 

Environmental Studies Centre, 

Milton Keynes Council, Province of 

Treviso, EnergieavantgardeAnhalt 

e.V., Mesto Trnava, Zadar City 

Council, Environmental Centre for 

Administration and Technology 

(ECAT)

kód projektu 

PGI05292 / 

CČZ 705/2018

         150 679,50 €                26 590,50 €              177 270,00 €         150 679,50 €                26 590,50 €           177 270,00 €   -   €  

9
2. Životné 

prostredie

Partnerské mestá a 

regióny - PROSPECT
Balážová 2017 jún 2020 máj

Hlavným cieľom projektu PROSPECT je vytvoriť 

platformu, ktorá poskytne priestor pre mestá a iné 

orgány na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni vzájomne učiť sa v oblasti financovania a 

realizácie akčných plánov udržateľnej energetiky. 

Mesto Trnava prostredníctvom projektu získa cenné 

informácie od skúsenejších partnerov projektu, a taktiež 

sa bude aktívne podieľať na propagácii a šírení 

výsledkov projektu. Prípadová štúdia, ktorú mesto 

Trnava vypracuje, je súčasťou záverečnej fázy projektu 

s názvom Zhodnotenie vytvorených vzdelávacích 

skupín, ich plánovaných opatrení v rámci udržateľnosti 

a celkové hodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu.

EÚ - Horizont 

2020

EÚ - Národný 

kontaktný bod pre 

H2020 - Centrum 

vedecko-technických 

informácií SR

Hlavný koordinátor - Institute for 

Housing and Urban Development 

Studies BV; ostatní členovia 

konzorcia - Energy Cities, 

FEDARENE, Institute for European 

Energy and Climate Policy 

Stichting (IEECP), EUROCITIES, 

University of Piraeus Research 

Center (UPRC), CLIMATE-KIC, 

O.oe. Energiesparverband (ESV), 

S.energia, Mesto Trnava

kód projektu 752126 / 

CČZ 838/2017
           80 887,50 €   -   €                 80 887,50 €           80 887,50 €   -   €              80 887,50 €   -   €  

10
2. Životné 

prostredie

Detské ihrisko 

Žihadielko - 

Hospodárska 81

Sviteková 2018 marec 2018 august
Vybudovanie detského ihriska Žihadielko, Hospodárska 

81, Trnava.
Lidl SR Lidl SR x CČZ 565/2018            87 000,00 €                10 000,00 €                97 000,00 €           87 000,00 €                10 000,00 €             97 000,00 €            87 000,00 €                7 771,16 €   -   €             94 771,16 € 

11
2. Životné 

prostredie

Detské ihrisko 

Žihadielko - V Jame
Sviteková 2017 február 2017 júl 

Vybudovanie detského ihriska Žihadielko, lokalita V 

Jame, s rozmerom 20 m x 16 m, ktorý sa skladá z 8 

herných prvkov určené pre deti vo veku 2-12 rokov. 

LIDL SR LIDL SR x CČZ 610/2017            87 000,00 €                     597,00 €                87 597,00 €           87 000,00 €                     597,00 €             87 597,00 €            87 000,00 €                   597,00 €   -   €             87 597,00 € 

12
5. Verejné 

osvetlenie 

Modernizácia verejného 

osvetlenia na území 

mesta Trnava

Sviteková 2015 júl 2016 apríl

V rámci realizácie projektu sa zmodernizuje 240 

svetelných bodov v obytných súboroch Prednádražie, 

Družba, Linčianska, Vodáreň s vysokou úžitkovou 

hodnotou a maximálnou prevádzkovou životnosťou. 

Výmena svetelných bodov zabezpečí zvýšenie 

energetickej efektivity. Energetická náročnosť bude 

minimalizovaná v čo najširšom rozsahu. 

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši 

bezpečnosť cestnej prevádzky, zlepší sa prevencia 

proti úrazom a prevencia proti kriminalite. 

EÚ - OP 

Konkurenciescho

pnosť a 

hospodársky rast

Ministerstvo 

hospodárstva SR
x

CČZ a dodatkov: 

1004/2015, 

460/2016, 803/2016

         195 278,35 €                13 664,81 €              208 943,16 €         169 671,00 €                24 501,00 €           194 172,00 €          169 671,00 €              24 501,00 €              2 187,35 €          196 359,35 € 

13
8. Sociálna 

oblasť

Národná terénna 

sociálna práca v 

obciach I. 

Sviteková 2016 február 2019 jún 

Mesto Trnava zamestnáva 2-3 terénnych sociálnych 

pracovníkov, ktorí poskytujú pomoc klientom v im 

prirodzenom prostredí Prostredníctvom projektu sú 

refundované mzdy sociálnych pracovníkov podľa 

stanovených limitov.

EÚ - Operačný 

program Ľudské 

zdroje 

Implementačná 

agenúra Ministerstva 

práce sociálnych vecí a 

rodiny SR

x 

N20160128018 / 

Zmluva o spolupráci. 

CČZ: 93/2016, 

Dodatok č. 1 CČZ: 

596/2016, Dodatok č. 

2 CČZ: 887/2017

           61 633,48 €   -   €                 61 633,48 €           61 633,48 €   -   €              61 633,48 €            45 332,30 €              27 924,38 €            27 924,38 €          101 181,06 € 

14 9. Školstvo

Výstavba a 

rekonštrukcia telocviční 

vrátane rozšírenia a 

skvalitnenia ich 

vybavenia v meste 

Trnava

Balážová 2016 jún 2018 august

Predmetom projektu bolo poskytnutie finančných 

prostriedkov na kapitálové a bežné výdavky v súvislosti 

s rozvojovým projektom zameraným na telocvične - 2 

základné školy (ZŠ s MŠ A. Kubinu, ZŠ s MŠ 

Spartakovská). Kapitálové výdavky pokryli výdavky na 

rekonštrukciu telocviční - ZŠ s MŠ Spartakovská 

(optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie 

obvodového a strešného plášťa pavilónu telocvične a 

rekonštrukcia umývární), ZŠ s MŠ A. Kubinu 

(rekonštrukcia sociálneho zariadenia 

telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí). Bežné 

výdavky sa týkajú nákupu vybavenia telocviční na 

oboch školách - ZŠ s MŠ Spartakovská, ZŠ s MŠ A. 

Kubinu.     

ŠR - Dotácia 

MŠVVaŠ SR na 

rozvoj výchovy a 

vzdelávania 

žiakov v oblasti 

telesnej a 

športovej 

výchovy formou 

dostavby, 

rekonštrukcie 

alebo výstavby 

novej telocvične 

a na vybavenie 

telocvične na rok 

2016

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a 

športu SR

x bez osobitej zmluvy          194 883,00 €                71 083,00 €              265 966,00 €         100 200,00 €              151 610,67 €           251 810,67 €          100 200,00 €            151 610,67 €   -   €           251 810,67 € 



15 9. Školstvo

Vybudovanie materskej 

školy v areáli ZŠ 

Gorkého 21 v Trnave

Sviteková
2017 

november

2020 

október

Hlavnými aktivitami projektu je vybudovanie novej 

MŠ so zvýšenou dostupnosťou predprimárneho 

inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 60 detí a úprava 

areálu MŠ prostredníctvom vybudovania detských 

ihrísk, chodníkov a realizáciou sadových úprav. MŠ sa 

bude nachádzať v areáli ZŠ Gorkého v Trnave.

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
302021H120 /  CČZ: 

1274/2017
         381 900,00 €                20 100,00 €              402 000,00 €         381 900,00 €                20 100,00 €           402 000,00 €          665 000,00 €          665 000,00 € 

16 9. Školstvo

Zabezpečenie 

odborných učební v ZŠ 

na ulici Maxima 

Gorkého v Trnave

Oravcová
2018 

oktober
2020 januar

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na 

dosahovanie lepších výsledkov vo vyučovacom procese 

vybudovaním odborných učební s prírodovedným, 

technickým a jazykovým zameraním - Stavebné úpravy 

učební / Úprava a vybavenie jazykovej učebne / Úprava 

a vybavenie učebne biológie / Úprava a vybavenie 

polytechnickej učebne / Dozariaďovanie vybudovanej 

učebne chémie.

EÚ - EFRR / 

Operačný 

program IROP

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
kód 302021I792 / 

CČZ 1423/2018
         131 703,10 €                17 311,75 €              149 014,85 €         131 703,10 €                17 311,75 €           149 014,85 €   -   €  

17 9. Školstvo
Športujeme SPPoločne 

a bez bariér
Balážová

2015 

september

2015 

november

Obsahom projektu je spoločnými silami vybudovať 

bezpečné a pútavé miesto v areáli ZŠ A. Kubinu 

Trnava, ktorej už niekoľkoročným úsilím je vytvorenie 

vhodných podmienok pre začlenenie zdravotne 

postihnutých žiakov, žiakov s chybami učenia a 

narušenou komunikačnou schopnosťou, kde 

hendikepované deti a mládež dostanú šancu lepšie sa 

začleniť medzi svojich zdravých rovesníkov. Napriek 

svojej imobilite budú môcť aj ony hravou formou aktívne 

využiť svoj voľný čas. Z vlastných zdrojov mesta bola 

zrealizovaná úprava plochy školského areálu. Z dotácie 

Nadácie SPP boli obstarané a inštalované športové 

exteriérové zariadenia – 3 betónové stoly na stolný 

tenis, basketbalový kôš, dvojhrazda a 2 balančné prvky, 

spolu s lavičkami, odpadkovými košmi a stojanom na 

bicykle. 

Nadácia SPP / 

Interný grantový 

program

Nadácia SPP x

Kód projektu SPP-D 

11/2015 / Centrálne 

číslo zmluvy 

858/2015 / Dodatok 

č. 1 k zmluve SPP-D 

11/2015 

           10 000,00 €    -   €                  10 000,00 €           10 000,00 €    -   €               10 000,00 €              9 874,75 €   -   €    -   €               9 874,75 € 

18

11. Kultúra a 

kultúrne 

dedičstvo

Komplexná obnova 

časti mestského 

opevnenia v Trnave, 

Mestské opevnenie - 

južný úsek východnej 

vetvy, obnova 

vonkajšieho líca MO 

(zámer obnovy doteraz 

neobnovených častí) až 

do roku 2019

Tessényiová 2018 apríl 
2019    

november

Komplexná obnova časti mestského opevnenia v 

Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej 

vetvy, obnova vonkajšieho líca mestského opevnenia.

ŠR - Dotácia MK 

SR - Program 

Obnovme si svoj 

dom - 

Podprogram 1.6

Ministerstvo kultúry SR x 

CČZ- 1349/2017, MK-

4223/2017/1.6, 

dodatok č.1, D1- MK-

4223/2017/1.6, CČZ - 

1357/2018

         323 000,00 €                17 000,00 €              340 000,00 €         163 245,00 €                17 000,00 €           180 245,00 €          162 846,55 €              17 000,00 €   -   €           179 846,55 € 
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14. 

Informačný a 

komuni-kačný 

servis

WiFi4EU Oravcová 2019 január 2020 jún

Poukaz WiFi4EU pokrýva náklady na vybavenie a 

inštaláciu prístupových bodov do siete Wi-Fi, ktoré 

zodpovedajú požiadavkám uvedeným v znení výzvy a v 

dohode o grante, ktorá sa podpíše s vybranými obcami. 

EÚ - Európska 

komisia

Výkonná agentúra pre 

inovácie a siete
x CČZ 60/2019            15 000,00 €                            -   €                15 000,00 €           15 000,00 €   -   €              15 000,00 €   -   €  

20
19. Mestská 

polícia

Optimalizácia a 

rozšírenie kamerového 

systému v Trnave - 

návrh riešenia 

kamerového systému, 

zvyšovanie prevencie 

kriminality, bezpečnosti 

občanov, ochrana 

majetku, života a 

zdravia 

Boďa / 

Tessényiová

2018 

november

2019 

december

Cieľom projektu je optimalizácia a rozšírenie 

kamerového systému mesta Trnava o 2 nové kamery 

na Radlinského ulici a výjazde Jeruzalemskej ulice. 

zdôvodu zvyšovania prevencie kriminality, bezpečnosti 

občanov, ochrany majetku, života a zdravia

ŠR - výzva Rady 

vlády SR pre 

prevenciu 

kriminality

Ministerstvo vnútra SR x CČZ 1558/2018            11 856,00 €                  2 964,00 €                14 820,00 €           10 000,00 €                  2 000,00 €             12 000,00 €   -   €  
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Nejedná sa o 

tok financií, 

nezaradené 

do rozpočtu

Social(i)Makers – 

Akcelerátor 

ekosystému pre 

sociálne inovácie

Balážová 2017 august 2020 júl

“Social(i)Makers” je trojročný projekt, v ktorom je 

Nadácia Pontis jedným z 13-tich partnerov v siedmich 

krajinách strednej Európy. Projekt  vedie Democenter-

Sipe z Talianska a zameriava sa na navrhovanie 

vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu 

poznatkov v oblasti sociálnych inovácií. Projekt má 

zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe 

tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, 

tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je 

možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt 

prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne 

inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi 

tvorcami sociálnych skupín.

EÚ - EFRR / 

Interreg Stredná 

Európa

Úrad vlády SR

Projekt realizuje konzorcium 13 

partnerov a 6 asociovaných 

partnerov zo 7 krajín v rámci 

strednej Európy: Talianska, 

Nemecka, Rakúska, Slovenska, 

Poľska, Maďarska a Slovinska.

CE1040   -   €    -   €    -   €    -   €    -   €    -   €    -   €  

SPOLU - PROJEKTY       4 569 942,16 €              428 002,29 €           4 997 944,45 €      4 266 619,01 €              539 823,95 €        4 806 442,96 €          722 465,18 €            240 087,94 €          699 133,40 €       1 661 686,52 € 

Stav k: marec 2019

Spracoval: útvar projektového manažmentu MsÚ


