
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2019/8 

8. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

8. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „DIGIVIL 

– Digital Villages“v rámci výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. 

Javaslat az INTERREG V-A SK-AT/2016/01 megnevezésű pályázati felhívás keretén 

belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: 

DIGIVIL – Digital Villages.  

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci Technického a investičného odboru 

Felelős:  

 
 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Rakúsko na projekt: „DIGIVIL – Digital Villages “, Kód výzvy: 

INTERREG V-A SK-AT/2016/01.  

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 208 537,51 EUR.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10 426,88 EUR.  

 

4.Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

 



5.Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

 

B/ ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie 

realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 
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Dôvodová správa 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu s 

názvom „DIGIVIL – Digital Villages“v rámci výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.  

 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 

Prioritná os: 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu 

Investičná priorita: 1b 

1b: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojení a synergií 

medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, 

najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej 

inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania 

sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory 

technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania 

výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných 

technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel 

Špecifický cieľ: 

1.1. Posilnenie spolupráce kľúčových aktérov v regionálnom inovačnom systéme s cieľom 

zlepšenia prenosu poznatkov, budovania kapacít a spoločných rámcov, spoločných 

výskumných a inovačných činností a spoločných výskumných zariadení 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

1.1. Poskytovateľ: 

Názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Sídlo: Dobrovičova 12, Bratislava 812 66 

Sídlo Riadiaceho orgánu: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33 

Projektový návrh 

Projektoví partneri 

Danube University Krems (DUK) (AT) - hlavný projektový partner  

Slovak University of Technology in Bratislava (STU) (SK) 

Dunajská Streda city (SK) 

Bratislava Staré mesto city (SK) 

Svätý Jur city (SK) 

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (UCM) (SK) 

Regional Management Burgenland (RMB) (AT) 

ACCENT Incubator GmbH (AT) 

Strategickí partneri  

Leithaauen 

Römerland Carnuntum 

Haus der Digitalisierung 

Mistelbach 

Gänserndorf 

Hainburg a.d. Donau 

Stručný popis projektu  

Slovensko-rakúske pohraničné regióny stoja pred niekoľkými náročnými úlohami: 

demokratické zmeny, ktoré spolu s odlivom mladých, kvalifikovaných ľudí spôsobujú 

prestarnutosť a klesajúcu tendenciu obyvateľstva žijúceho na vidieku. Verejné a súkromné 

služby, ako aj technická a sociálna infraštruktúra sa stávajú nerentabilnými, preto sa zmenšujú 

aj možnosti v týchto oblastiach. Podobne sa zmenšuje aj možnosť využívania prostriedkov 

verejnej hromadnej dopravy, dostupnosť medicínskej starostlivosti, ponuka kultúrneho 

vyžitia, športových zariadení a zariadení pre trávenie voľného času, ako aj nákupných 



možností. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nízke platy a nutnosť prekonávať čoraz 

väčšie vzdialenosti pri dochádzaní za prácou, ako aj obmedzená ponuka predškolských 

zariadení, možností vzdelávania a rozširovania kvalifikácie, sú ďalšími dôsledkami. V rámci 

projektu budú analyzované aktuálne potreby pohraničných miest a obcí zapojených do 

projektu. V ďalšej časti budú bližšie vysvetlené aktuálne problémy jednotlivých miest a obcí 

zúčastnených na projekte, ako aj opatrenia, ktoré boli doteraz uskutočnené v týchto 

oblastiach. Ďalej bude v krátkej príručke vysvetlené, ako môže digitalizácia prispieť 

k riešeniu týchto problémov. 

Cieľ  

Cieľom projektu DigiVil je zachytiť potenciál, ktorý ponúka digitalizácia a prostredníctvom 

konkrétnych projektov preveriť nápady, ktoré vzniknú v rámci cezhraničnej spolupráce s 

jednotlivými modelovými mestami a obcami. Výsledkom by mala byť podpora lepšej 

prepojenosti vidieckych a periurbánnych (okrajových mestských) regiónov pomocou nových 

informačných a komunikačných technológií. Výsledky by mali byť uplatniteľné aj v ďalších 

regiónoch (teda nielen v rámci regiónov zapojených do projektu).  

Poznatky z projektu by mali prispieť k rozvoju ďalších možností v súvislosti s digitalizáciou v 

celom programovom regióne, pričom zapojené mestá a obce sa majú možnosť vyprofilovať 

ako inovatívne lokality, a tým trvalo zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov. 

Tematické oblasti  

Modelové projekty by mali zahŕňať a navzájom prepájať hlavné oblasti života v rámci 

vidieckych regiónov. Dôraz bude kladený na nasledujúcich 6 tematických oblastí, v rámci 

ktorých sa budú realizovať jednotlivé projekty v oblasti digitalizácie: 

práca/bývanie/život, občianska spoločnosť, mobilita, medicína a ošetrovateľská starostlivosť, 

vedomosti a vzdelávanie, kultúra a voľný čas. V zmysle naplnenia myšlienky „digitálnych 

miest a obcí“, by mali byť nominované minimálne tri oblasti zo spomínaných tematických 

celkov, z ktorých budú realizované konkrétne nápady so synergickým efektom. 

 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný materiál na 9. zasadnutí dňa 

19.11.2019 a odporúča ho schváliť Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda. 

 

Vypracoval: Ing. Priska Pápayová, referent samostatného referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 


