Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci
s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ NA DVOJDŇOVÚ
ODBORNÚ KONFERENCIU:

ÚLOHA MIEST A OBCÍ V INTEGRÁCII MRK
termín: 5. – 6. 11. 2015

PROGRAM:

miesto: Hotel Repiská, Demänovská Dolina

prvý deň konferencie / 5. 11. 2015

počet účastníkov: 100 osôb
forma školenia: odborná konferencia
registrácia: prostredníctvom registračného formulára na
www.zmos.sk
poznámka: cestovné náklady si hradia účastníci z vlastných
zdrojov

• otvorenie – príhovor: zástupca ZMOS a Peter Pollák, splnomocnenec vlády
SR pre rómske komunity
• programové obdobie 2007 – 2013 / implementácia národných projektov
a dopytovo orientovaných projektov so zapojením obcí / Implementačná
agentúra MPSVR SR
• programové obdobie 2014 – 2020
→ plánovaná implementácia projektov na podporu integrácie MRK z OP ĽZ
(Prioritná os 5 a Prioritná os 6 – PO 5 a PO 6) / Lucia Rozkopálová, MV SR
→ príprava pokračujúcich projektov cez PO 4 OP ĽZ schválené Komisiou pri
Monitorovacom výbore pre OP ĽZ (PO 2, 3 a 4) / zástupca Riadiaci orgán
pre OP ĽZ, MPSVaR
• finančné zdroje a národné projekty umožňujúce mestám a obciam
realizovať opatrenia a politiky, zamerané na podporu integrácie obyvateľov
MRK, schválené Komisiou pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ (PO 5):
→ Take Away program – nástroj sociálnej inovácie v programovom období
→ 2014 – 2020 / Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
→ Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou
MRK / Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity
→ Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na
sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie / Andrea
Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
→ Národný projekt Zdravé komunity / Peter Ferjančík, MZ SR a Michal
Kubo, Zdravé komunity n.o.
• príklady dobrej praxe z realizácie projektov na úrovni obcí a miest
(vysporiadavanie a legalizácia pozemkov pod nelegálnymi obydliami,
komunitné centrum – forma krízovej intervencie, svojpomocné bývanie a iné)
/ zástupcovia samospráv

Realizované v spolupráci:
• Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
• Riadiaci orgán pre OP ĽZ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
• Odbor sekcie európskych programov, Ministerstvo vnútra SR
• Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít,
sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR pre OP ĽZ
• Odbor národných projektov Ministerstvo zdravotníctva SR –
Národný projekt Zdravé komunity
• nezisková organizácia EPIC
• Zdravé komunity n.o.

Odborný garant podujatia:
Bruno Konečný a Barbara Gindlová, ZMOS

Cieľová skupina:
odborní zamestnanci mestských a obecných úradov, volení
predstavitelia, ďalší lokálni a regionálni aktéri pre oblasť
integrácie MRK

Zapojení experti:
• Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Andrea Bučková, riaditeľka, Odbor koordinácie
horizontálnej priority marginalizované rómske komunity,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• Lucia Rozkopálová, riaditeľka – Odbor inklúzie
marginalizovaných rómskych komunít, sprostredkovateľský
orgán MV SR pre OP ĽZ
• Jana Ťažká, vedúca oddelenia výberu projektov,
Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít,
sprostredkovateľský orgán MV SR pre OP ĽZ
• Richard Švirk, Vedúci oddelenia implementácie investičných
projektov, Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych
komunít, sprostredkovateľský orgán MV SR pre OP ĽZ
• Erika Rusnáková, riaditeľka – organizačný odbor sekcie
európskych programov, MV SR
• Zuzana Polačková, regionálna koordinátorka EPIC ASSIST
pre Európu
• Peter Ferjančík, riaditeľ odboru národných projektov
Ministerstvo zdravotníctva SR
• Michal Kubo, riaditeľ Zdravé komunity n.o.

www.zmos.sk
www.esf.gov.sk

druhý deň konferencie / 6. 11. 2015
• programové obdobie 2014 – 2020 (PO 6) – plánované výzvy pre investičné
projekty na rok 2015 – 2016 so zapojením obcí / Lucia Rozkopálová, MV SR
• prezentácia prvej dopytovo orientovanej otvorenej výzvy na podporu
predprimárneho vzdelávania – resp. výstavbu a rekonštrukciu materských
škôlok s dôrazom na zvýšenie kapacít / Richard Švirk, MV SR
• modulová forma, kontajnerové školy – panelová diskusia k vybraným
témam: formy rozširovania kapacít školských zariadení / Richard Švirk,
Jana Ťažká, MV SR
• panelová diskusia k téme nástrahy, riziká pri predkladaní a čerpaní
finančných prostriedkov z EŠIF z pohľadu strany miest a obcí (zber – spätná
väzba zo strany miest a obcí pre zástupcov SORO)
• sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní, nástroj podpory zamestnanosti
z pohľadu praxe a programovania PO 2014 – 2020
→ prvé skúseností z PO 2007 – 2013 v rámci projektov ROP infraštruktúra
školských zariadení / Zuzana Polačková, EPIC
→ princípy sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v rámci nového PO
2014 – 2020 / Jana Ťažká, Erika Rusnáková, MV SR
• závery z konferencie / Bruno Konečný
Podujatie sa realizuje v rámci vzdelávacieho programu VP3 – Kompetencie a služby, ktorý je
súčasťou NP ZMOS Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy (kód ITMS:
27140130193/2713030025). „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

