Predmet zákazky: Spracovanie spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
mikroregión Enviropark Pomoravie

Špecifikácia predmetu zákazky
Postup na základe aktuálnej verzie „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky– ďalej „Metodika“. Súťažné podklady boli spracované na základe verzie 1.1,
avšak objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť špecifikáciu zákazky v zmysle prípadnej novej verzie
do 5 dní pred koncom lehoty na odovzdávanie ponúk. Objednávateľ má právo na požadovanie
doplnenia predmetu zákazky v prípade uverejnenia novej verzie Metodiky aj počas trvania zmluvy o
poskytnutí služby, ak trhová cena dodatočných prác nepresahuje 3% celkovej ceny za poskytnutie
služby.
Podrobný opis predmetu zákazky:
1. Prípravná fáza:
- zostavenie riadiaceho tímu a spracovanie požadovaných formulárov Metodiky č. Ú 1 –Ú 5- po
konzultácii so starostami dotknutých obcí. Výsledok: schválenie zloženia riadiaceho tímu a
formulárov predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie
- Zabezpečenie informovanie verejnosti o začiatku procesu spracovania spoločného programu
(úradné tabule obcí), počas tvorby spoločného programu dostupnosť na webových stránkach
samospráv podľa rozhodnutia riadiaceho tímu.
- v spolupráci so samosprávami zostavenie pracovných skupín (hospodárska, sociálna
a environmentálna), ktorých členmi budú miestni aktéri - odborníci z verejného, súkromného a
mimovládneho sektora.
- v spolupráci so samosprávami vytvorenie partnerstva na spracovanie spoločného programu rozvoja
a zabezpečenie dohody o partnerstve (Formulár č. Ú 4 Metodiky)
- Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR Združenia obcí Enviropark Pomoravie vrátane
hodnotenia finančných aspektov realizácie PHSR, Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných
koncepčných dokumentov. Výsledok: schválenie ex post hodnotenia predsedníctvom Združenia obcí
Enviropark Pomoravie.
2. Analytická časť
Spracovať na základe časti A Metodiky. Návrh na štruktúru A1 schváli riadiaci tím. Výsledok:
schválenie analýzy a formulárov Metodiky A1-A14 predsedníctvom Združenia obcí Enviropark
Pomoravie.

3. Strategická časť
- Zabezpečenie zasadnutia pracovných skupín pre formuláciu strategickej vízie
- Zabezpečenie zasadnutia riadiaceho tímu pre formuláciu strategickej vízie a spracovanie návrhu na
základe podkladov pracovných skupín ako podklad pre zasadnutie

- Zabezpečenie zasadnutia pracovných skupín na prípravu strategických cieľov a opatrení
- Spracovanie návrhu stratégie
- Zabezpečenie prerokovanie návrhu v predsedníctve Združenia obcí Enviropark Pomoravie a na
verejnom prerokovaní
- spracovanie výsledného návrhu (vrátane formulárov S1-S3)
- Zabezpečenie prerokovanie výsledného návrhu v predsedníctve. Výsledok: schválenie strategickej
časti predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie

4. Programová časť
- Zabezpečenie zasadnutia pracovných skupín na špecifikáciu opatrení, aktivít a stanovenia poradia
dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu
- spracovanie formulárov P1,P2, príprava návrhu aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán
vrátane odhadov výšky a zdrojov financovania a formulárov P3
- Zabezpečenie zasadnutia riadiaceho tímu na stanovenie termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a
odhad ich financovania (výška a zdroje financovania) a schválenie formulárov P1-P3.

5. Realizačná časť
- zabezpečenie podkladov pre riadiaci tím: akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky,
systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie spoločného programu rozvoja,
- Aktualizácia PHSR (Samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky).
6. Finančná časť
- Spracovanie návrhov nasledovných častí:
indikatívny finančný plán na celú realizáciu spoločného programu rozvoja,
model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obcí, resp. združenia
obcí,
hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
formuláre F1-F6 Metodiky
- Zabezpečenie zasadnutia riadiaceho tímu na prerokovanie Finančného rámca pre realizáciu
spoločného programu rozvoja a indikatívneho finančného plánu spoločného programu rozvoja
- Zabezpečenie zasadnutia Pracovných skupín na prerokovanie návrhov hodnotiacich tabuliek podľa
oblastí – politík k navrhnutým opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými
možnosťami.
- zapracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov

7. Záverečná časť
- finalizácia dokumentu pre riadiaci tím a zabezpečenie zasadnutia tímu na odsúhlasenie návrhu
spoločného programu rozvoja
- poskytnutie dokumentu pre jednotlivé obce a prezentácia návrhu na zasadnutiach orgánov obcí
podľa potreby (max. 15 prezentácií).
- zabezpečenie verejného pripomienkovania v rozsahu 1 mesiac uverejnením na webovej strane
www.enviroparkpomoravie.sk

- Zabezpečenie podkladov pre zasadnutie valného zhromaždenia Združenia obcí Enviropark
Pomoravie pre účely schválenia spoločného programu rozvoja
- grafické spracovanie schváleného programu v PDF a dodanie v elektronickej podobe pre riadiaci tím
- zabezpečenie tlačených podkladov vhodných na uverejnenie na úradných tabuliach (max. 5 strán
a min. 5 grafov) a tlačovej správy pre miestnu tlač a ich dodanie pre riadiaci tím
Žiadateľ spracuje návrh harmonogramu spracovania spoločnej stratégie rozvoja na obdobie,
stanovenej objednávateľom. Míľnikmi harmonogramu budú časti, v ktorých sa vyžaduje schválenie
predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie. V prípade, ak predsedníctvo neschváli danú
časť ani po odstránení zistených závad, objednávateľ má právo na zrušenie zmluvy o poskytnutí
služby.

