Informácia
Informácia o podaných projektoch mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie rokov 2016 - 2018

Spracoval:
Mgr. Katarína Semanková
Oddelenie projektového riadenia, referát štrukturálnych fondov

Rok 2016
Vyhlasovateľ

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Nadácia Tesco

Bratislavský
samosprávny kraj

Výzva

Názov projektu

Predmet projektu

Poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy
formou dostavby,
rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične
na vybavenie telocviční

Rekonštrukcie
a vybavenie telocviční
na ZŠ Budatínska, ZŠ
Dudova, ZŠ Gessayova
a ZŠ Holíčska
a výstavba novej
telocvične ZŠ
Pankúchova

Vy rozhodujete, my
pomáhame

Žiadosť o poskytnutie
dotácie v zmysle VZN
BSK č. 6/2012

Rekonštrukcia Domu
kultúry Lúky

Petržalský kultúrny
inkubátor Lúky –
Creative Lab

Požadovaná
výška
dotácie/schvále
ná výška
dotácie

Stav projektu

Predmetom projektu je
rekonštrukcia a vybavenie
telocviční na ZŠ Budatínska, ZŠ
Gessayova a ZŠ Dudova ako aj
vybudovanie novej telocvične na
ZŠ Pankúchova

408 479 €/
81 300 €

Projekt bol
schválený

Predmetom projektu je
rekonštrukcia interiéru a kúpa
nábytku v Dome kultúry Lúky

1 300 €

Projekt nebol
schválený

Predmetom projektu je
rekonštrukcia Domu kultúry Lúky
na multifunkčný kultúrny
inkubátor, ktorý by umožnil
obyvateľom Petržalky aktívne
stretnutia v oblasti umenia a kultúry
ako aj organizovanie vzdelávacích,
komunitných a kultúrnych aktivít

2 500 €

Projekt nebol
podporený

Environmentálny
fond

Výzva na ochranu
ovzdušia a ozónovú vrstvu
Zeme

Bratislavský
samosprávny kraj

Individuálne dotácie

Kúpa polievacích
a zametacích vozidiel
ako opatrenie pre
obmedzenie prašnosti
a zlepšenie kvality
ovzdušia v mestskej
časti BratislavaPetržalka

Predmetom projektu je kúpa
polievacích a zametacích vozidiel
na polievanie a zametanie ciest III.
a IV. triedy pre Miestny podnik
verejnoprospešných služieb
Petržalka

Osadenie cyklostojanov
v MČ BratislavaPetržalka

Predmetom projektu je osadenie
cyklostojanov pred 11 ZŠ a pred
petržalskou plavárňou

220 000 €

Projekt nebol
podporený

2 000€/
1 800€

Projekt bol
podporený

Rok 2017
Vyhlasovateľ

Výzva

Názov projektu

Predmet projektu

Požadovaná
výška
dotácie/schválená
výška dotácie

Environmentálny
fond

Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane
zatepľovania

Zateplenie Domu
kultúry Zrkadlový háj –
výmena strechy

Predmetom projektu je zateplenie
a rekonštrukcia strechy v Dome
kultúry Zrkadlový háj.

200 000 €/
90 000 €

Bratislavský
samosprávny kraj

Bratislavská regionálna
dotačná schéma

Vybudovanie
exteriérového
florbalového ihriska,
Černyševského ulici

Predmetom projektu je
vybudovanie floorbalového ihriska
v rámci ZŠ Černyševského 8,
Bratislava

59 000 €/
6 800 €

Stav projektu

Projekt bol
schválený

Projekt bol
schválený, ale
vzhľadom
k nízkej sume

pridelených
finančných
prostriedkov bola
dotácia zo strany
mestskej časti
odmietnutá

Predmetom projektu sú stavebnotechnické úpravy časti existujúceho
objektu základnej školy Turnianska
10 a jeho adaptácia pre potreby
materskej školy s prvkami
inkluzívneho vzdelávania.
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Predkladanie Žiadostí
o nenávratný finančný
príspevok Zvýšenie
kapacít infraštruktúry
materských škôl

Rekonštrukcia budovy
ZŠ Turnianska za
účelom navýšenia
kapacít MŠ

Predkladanie Žiadostí
o nenávratný finančný
príspevok na Budovanie
a zlepšenie technického
vybavenia jazykových
učební, školských knižníc,

Podaných bolo 11
projektov pre tieto ZŠ:
- ZŠ Budatínska,
- ZŠ Lachova,
- ZŠ Prokofievova,

Rekonštrukcia sa bude týkať
nevyužívaných priestorov v rámci
jedného krídla ZŠ na I. a II.
nadzemnom podlaží. Časť objektu
ZŠ bude upravená pre potreby
nových 4 tried materskej školy a o
stavebno-technické úpravy areálu
ZŠ vybudovaním detského
oploteného ihriska v uzavretom
areáli pre predmetnú materskú
školu.

363 883 €/
363 883 €

Predmetom projektov je
vybudovanie nových, prípadne
modernizácia už existujúcich
odborných učební v ZŠ. Konkrétne
sa jednalo o IKT učebne, učebne
fyziky, chémie, biológie

Mestská časť
BratislavaPetržalka v rámci
predmetnej výzvy
podala žiadosti
o NFP v sume od

Projekt bol
schválený.
Momentálne
prebieha proces
VO, realizácia
aktivít projektu je
naplánovaná na
apríl 2018.

Projekty sú
v procese
odborného
hodnotenia na
Ministerstve
pôdohospodárstva

odborných učební rôzneho
druhu

Bratislavský
samosprávny kraj

Bratislavská regionálna
dotačná schéma

- ZŠ Turnianska,
-ZŠ Tupolevova,
-ZŠ Černyševského,
- ZŠ Nobelovo
námestie,
- ZŠ Pankúchova,
- ZŠ Holíčska,
- ZŠ Gessayova,
- ZŠ Dudova

a polytechnickej výchovy. V rámci
výzvy bolo možné žiadať aj
o dotáciu na modernizáciu
školských knižníc.

Predmetom projektu je
rekonštrukcia hygienických
zariadení vrátane šatní pri bazéne
na ZŠ Pankúchova 4.
Rekonštrukcia bude pozostávať
Rekonštrukcia umyvární z obnovy 2 sprchovacích priestorov
a šatní pri bazéne v ZŠ pre chlapcov a dievčatá, 4 ks toaliet
Pankúchova
pri sprchách a 4 šatní na odkladanie
oblečenia. Realizácia projektu
zlepší najmä hygienické, ale aj
estetické podmienky pre

10 315,44 EUR do
186 347,99 EUR celkom spolu 792
775,24 EUR

a rozvoja vidieka
SR. Výsledky
odborného
hodnotenia by
mali byť
zverejnené do
30.04.2018.
Žiadosť
o poskytnutie
NFP bola
v prípade ZŠ
Turnianska
zamietnutá
v rámci
administratívnej
kontroly,
z dôvodu
nevysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov
– záložné
bremeno.

19 740,17€

Projekt je
v procese
odborného
hodnotenia.
Výsledky
hodnotenia by
mali byť
zverejnené
najneskôr do
31.03.2018

návštevníkov bazéna.

Rok 2018
Vyhlasovateľ

Nadácia VÚB

Úrad vlády SR

Výzva

Názov projektu

Zamestnanecký grantový
program 2018 – Pomôžte
svojej komunite

Petangové ihrisko na
Holíčskej ulici

Bratislavská regionálna
dotačná schéma

Podpora rozvoja
športu na rok 2018

Predmet projektu

Predmetom projektu je
vybudovanie petangového ihriska
a tým aj zveľadenie mestskej
lokality vnútrobloku Holíčska –
Brančská a prepojenie komunity
obyvateľov priľahlých obytných
domov.

Predmetom žiadosti o dotáciu je
podanie 3 projektov:
1.Výmena umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku na ZŠ
Gessayova 2

Požadovaná
výška
dotácie/schválená
výška dotácie

2 360,00 €

Stav projektu

Projekt je
v procese
odborného
hodnotenia.

2. Dobudovanie detského ihriska
na Gessayovej ulici 22
3.Nákup materiálno-technického
vybavenia a športovej výbavy pre
ZŠ Tupolevova
Cieľom týchto projektov je
zapájať všetky vekové kategórie
obyvateľov Petržalky do
športových aktivít a tým
podporovať zdravý životný štýl
v sociálnom spojení s celou
komunitou okolia športovísk
a tým aj budovanie lepších
susedských vzťahov.

1.Projekt
14 937,90 €

2.Projekt
14 400 €

3.Projekt
8 550 €

Projekty sú
momentálne
v procese
hodnotenia.

