
  
Banskobystrický región a nové fondy EÚ: výzvy a príležitosti pre regionálny rozvoj 

Program podujatia 
 
Miesto podujatia: Banská Bystrica, budova radnice, Námestie SNP 1 
Dátum podujatia: pondelok 3.2. a utorok 4.2.2020 
Formát podujatia: Konferencia s prezentáciami, okrúhlymi stolmi a panelovými diskusiami 
Organizátori: 

- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
- Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
- Mesto Banská Bystrica 

 
PROGRAM 
Pondelok (3.2.): Stav a rozvoj Banskobystrického regiónu očami občianskej spoločnosti 
Cieľom prvého dňa je diskutovať o súčasných spoločenských a rozvojových výzvach z pohľadu občianskej spoločnosti 
Banskobystrického regiónu. 
9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov 
10:00 – 10:20 Privítanie účastníkov a predstavenie podujatia 
10:20 – 11:30 Panelová diskusia: Banskobystrický región: výzvy súčasnosti 
Osobnosti občianskej spoločnosti budú diskutovať a problémov a výzvach, ktorým čelí Banskobystrický 
región a vytvoria tak základ pre ďalšiu diskusiu. 
Diskutovať budú: 
Peter Medveď – nadácia Ekopolis  
Ivan Mako – Združenie mladých Rómov  
Martina Strmeňová – platforma Nie v našom meste 
Mária Filipová – mesto BB 
Silvia Cochová (tbc) 
11:30 – 12:30 Prestávka na obed 
12:30 – 14:00 Diskusie pri okrúhlych stoloch 
14:00 – 14:45 Zhrnutie výstupov z diskusie 
14:45 – 15:15 Prestávka na občerstvenie 
15:15 – 15:40 Prezentácia téz Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti  
Prezentovať bude splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
15:40 – 16:40 Panelová diskusia: reflexia na výstupy diskusií a na tézy Koncepcie 
Panelisti spolu s ostatnými účastníkmi budú reflektovať na hlavné výstupy z diskusií a na prezentované východiská 
Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 
16:40 – 17:00 Záverečné slovo 
 



Banskobystrický región a nové fondy EÚ: výzvy a príležitosti pre regionálny rozvoj 

Utorok (4.2.): Banskobystrický región a nové fondy EÚ 
Cieľom druhého dňa je informovať účastníkov o prioritných oblastiach a zrealizovaných pilotných projektoch BBSK a 
získať štruktúrovaný prehľad o potrebách aktérov v regióne v rámci cieľov nového programového obdobia 
9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov 
9:30 – 9:50  Privítanie účastníkov a predstavenie druhého dňa podujatia 

Privítajú vás zástupcovia Úradu splnomocnenca, Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta 
Banská Bystrica 

9:50 – 10:30  Vývoj rokovaní o nových fondoch EÚ a investičné priority Slovenska  
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
10:30 – 11:00 Európsky pohľad na nové fondy EÚ na Slovensku 
 Zastúpenie EK na Slovensku 
11:00 – 11:20 Prestávka na občerstvenie 
11:20 – 11:40 Prezentácia cieľa 5 Európa bližšie k občanom  
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
11:40 – 12:20  Priority z pohľadu Banskobystrického samosprávneho kraja a predstavenie pilotných 

projektov kraja 
12:20 – 13:30 Prezentácie projektov s odporúčaniami pre nové fondy EÚ 
 Prezentovať budú zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií z regiónu 
13:30 – 14:30 Prestávka na obed 
14:30 – 16:00 Diskusia pri okrúhlych stoloch 

Cieľom diskusií bude nájsť prieniky iniciatív zástupcov občianskej spoločnosti a Kraja v medziach 
štruktúry nových fondov EÚ a hľadať možnosti spolupráce pri riešení výziev, ktoré vzišli s prvého dňa 
podujatia. 

Okruhy pre diskusiu vyplývajúce z priorít Kraja a cieľov Európskej komisie pre nové fondy EÚ: 
1. Nízkouhlíková, ekologickejšia Európa (a Banskobystrický región) 
2. Sociálna ekonomika, podpora zamestnanosti znevýhodnených, rekvalifikácia 
3. Zvyšovanie zamestnanosti absolventov – kariérne poradenstvo, mentoring znevýhodnených študentov, 

zvyšovanie podnikateľských zručností, projektových zručností 
4. Sociálne služby - podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb, podpora dostupnej a udržateľnej 

starostlivosti na komunitnej úrovni, integrovaný model služieb pre seniorov 
5. Iné dôležité témy pre Banskobystrický región 

16:00 – 16:15 Prestávka na občerstvenie 
16:15 – 17:00 Sumarizácia výstupov z okrúhlych stolov v pléne a moderovaná diskusia 
17:00 – 17:15 Záver a poďakovanie 
 
 

 
 
 
EURÓPSKA ÚNIA 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

Podujatie realizujeme v rámci projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je  podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 


