
ZNÍŽENIE EMISIÍ OXIDU UHLIČITÉHO PROSTREDNÍCTVOM INTENZÍVNEHO 

ANGAŽOVANIA SPOLOČNOSTI 

 

 

Akronym:  INTENSIFY (PGI05292) 

Operačný program:  INTERREG EUROPE 2014-2020 

Prioritná os: 3 Nízkouhlíkové hospodárstvo 

Špecifický cieľ: 3.1 Zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, 

najmä programov zameraných na investovanie do rastu a zamestnanosti 

a pokiaľ je to relevantné, programov EÚS zaoberajúcich sa prechodom 

na nízkouhlíkové hospodárstvo.  

 

Partneri projektu:  Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL 

(Portugalsko) – vedúci partner projektu 

 EnergieavantgardeAnhalt e.V. (Nemecko) 

 Environmental Studies Centre (Španielsko) 

 Zadar City Council (Chorvátsko) 

 Cork City Council (Írsko) 

 Province of Treviso (Taliansko) 

 Environmental Centre for Administration and Technology (ECAT) 

(Litva) 

 Mesto Trnava (Slovensko) 

 Milton Keynes Council (Anglicko) 

 

Trvanie projektu:  60 mesiacov, začiatok realizácie: 1. 6. 2018, koniec realizácie: 31. 5. 

2023 

 

Rozpočet projektu:  

Celkový rozpočet projektu: 2 092 955,00 € 

Rozpočet projektu pre Mesto Trnava:    177 270,00 € 

Zdroje financovania projektu  

pre Mesto Trnava:    85% ERDF                150 679,50 € 

                                  15% vlastné zdroje      26 590,50 € 

 

 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie: 

 

Mestá a regióny v rámci EÚ sa medzinárodnou zmluvou zaviazali dosiahnuť ambiciózne ciele 

v znížení emisií oxidu uhličitého. Tieto ciele však nedosiahnu sami, potrebujú spoluprácu širšej 

verejnosti. Dôvodov je hneď niekoľko – pod kontrolou majú len malé percento emisií; ciele sú 

natoľko ambiciózne, že vyžadujú zmenu v správaní celej spoločnosti, ktorá sa nedá dosiahnuť 

príkazmi a nariadeniami; zmena v myslení širokej verejnosti vyvolá tlak na politickej úrovni. 

V závere takáto plošne realizovaná snaha vytvorí priestor pre inovácie – akýsi organizmus 

tvorený aktívnymi obyvateľmi a komunitami.   

 

Projekt prinesie možnosti ako znížiť emisie oxidu uhličitého prostredníctvom zapojenia širokej 

spoločnosti. Cieľom projektu je zlepšiť regionálnu politiku: 

- analýzou plánov všetkých partnerov projektu v rámci 4 tematických eventov,  



- identifikáciou príkladov z dobrej praxe, ktoré môžu viesť ku skvalitneniu predmetných 

plánov, stratégií a vízií, ich podrobné štúdium a uvedenie do praxe v rámci špeciálnych 

workshopov a regionálnych akčných plánov,  

- vytvorenie sociálnej platformy a iných mechanizmov, ktoré zainteresujú širšie 

komunity k dosiahnutiu cieľov projektu – redukcia emisií s pomocou širokej verejnosti, 

prilákanie investícií zo súkromného sektora 

 

Špecifickým cieľom č. 3.1 operačného programu Interreg Europe, ktorý sa projekt INTENSIFY 

snaží cez svoju implentáciu dosiahnuť, je zlepšenie implementácie politík a programov 

regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných na investovanie do rastu a zamestnanosti 

a pokiaľ je to relevantné, programov EÚS zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo.  

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť 15 %-né zvýšenie miery zníženia emisií oxidu 

uhličitého v porovnaní s plánmi, ktoré sa zaviazal každý z partnerov projektu naplniť do roku 

2022 výrazným zapojením zainteresovaných strán do celého procesu.  

 

Čiastkové ciele, ktoré prispejú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu sú: 

 

1. vytvorenie aktívneho zoskupenia zainteresovaných strán (jeden na jedného partnera) 

v období do roku 2022 a implementácia 16 aktivít zainteresovaných strán (dve na 

jedného partnera), ktoré znížia emisie oxidu uhličitého,  

2. 25 %-ný nárast miery spolupráce medzi zainteresovanými stranami pri využívaní 

viacerých platforiem, 

3. 10 %-ný nárast investícií do projektov z oblasti nízkouhlíkového hospodárstva 

v porovnaní s poslednými 3 rokmi zapojením súkromného sektora a rôznych komunít, 

4. stimulácia zmien správania sa prostredníctvom minimálne 5 nových partnerstiev 

zainteresovaných strán z oblasti energetiky, 

5. podpora miestnych zainteresovaných strán prostredníctvom zdieľania vedomostí 

a skúseností, vytvorenia mechanizmov, ktoré sú založené na vzájomnom pôsobení, 

spoluvytváraní, doručovaní spoločných výstupov. 

 

Čiastkové ciele č. 1, 2 a 3 sú prepojené s implementáciou regionálnych akčných plánov (RAP), 

na ktorých zlepšení sa aktívne budú podielať skupiny zainteresovaných strán vytvorených 

v rámci projektu INTENSIFY. Čiastkové ciele č. 4 a 5 sú viac špecifické a prepojené priamo 

na konkrétne projekty partnerov v jednotlivých oblastiach znižovania emisií oxidu uhličitého.  

 

Projektový tím Mesta Trnava: 
Na úrovni Mesta Trnava zabezpečuje realizáciu projektu projektový tím zložený zo zamestnancov 

Mestského úradu v Trnave: 

 

Projektový manažér:  Ing. Erika Balážová, Útvar projektového 

manažmentu  

Koordinátor odborných aktivít a 

odborný expert:  

Ing. Matúš Škvarka, Odbor územného 

rozvoja a koncepcií  

 

   

Informácie o projekte INTENSIFY:  

Pre ďalšie informácie o projekte INTENSIFY môžete kontaktovať projektového manažéra, 

Ing. Eriku Balážovú, 033/32 36 144, erika.balazova@trnava.sk alebo  



navštívte webovú stránku projektu https://www.interregeurope.eu/intensify/    

       

 

https://www.interregeurope.eu/intensify/

