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Informácia o účasti mesta v projekte TransCoal4Regions 

Dôvodová správa

Pre banícke regióny, ktoré rovnako ako horná Nitra, čelia náročnej a zodpovednej úlohe zabezpečiť 
efektívnu zmenu priemyselnej orientácie regiónu, vytvorila Európska komisia v Platformu pre 
transformáciu uhoľných regiónov v procese premeny. Horná Nitra sa stala jedným zo štyroch 
pilotných regiónov, ktoré aktívne prezentujú svoje stratégie, riešenia, projekty a návrhy v procese 
transformácie. Mesto Prievidza bolo preto oslovené mimovládnou organizáciou ICLEI (Nemecko), 
zúčastniť sa ako zástupca z pilotného regiónu projektu, o ktorý sa plánuje organizácia uchádzať 
v komunitárnom programe Horizon 2020, v rámci výzvy H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 - Building 
a low-carbon, climate resilient future (LC) (Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti, odolnej voči 
klimatickým zmenám), ktorého cieľom je: 

a) Pomôcť rozvoju účinnej dekarbonizácie a priemyselných plánov, ktoré odrážajú potreby nových 
financií a investícií pre ich prechod k udržateľnému energetickému systému;

b) Rozvíjať kapacity a pomôcť politickým a technickým rozhodovacím orgánom verejných orgánov, 
aby preskúmali a implementovali svoje krátkodobé až strednodobé stratégie (s ohľadom na 
dlhodobejšie ciele) poskytovaním informácií, metodík a nástrojov vrátane výmeny peer-to-peer s 
inými regiónmi;

c) Posúdiť a podporovať európske regióny náročné na uhlie s cieľom navrhnúť výskumné a 
inovačné stratégie vrátane obehového hospodárstva na prípravu diverzifikácie ich hospodárskej 
základne pri zabezpečení sociálnej súdržnosti;

d) Iniciovať a posilniť dialógy zamerané na transformáciu s regionálnymi zainteresovanými stranami 
a medzi nimi zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a výskumu, vymieňať si osvedčené 
postupy a vybudovať siete, ktoré umožnia transformáciu;

e) Budovať a dopĺňať Strategické plány energetických technológií EÚ (plán SET), platformu 
Európskej komisie podporujúcu inteligentnú špecializáciu v energetike (S3P Energy) a Platformu 
pre uhoľné regióny v procese premeny.

Technickými partnermi projektu TransCoal4Regions sú mimovládne organizácie, výskumné 
organizácie, a jedna univerzita - ICLEI (Nemecko), BANKWATCH CEE (Česká republika, Praha), 
E3G (Nemecko, Berlín), AALBORG UNIVERSITY (Dánsko, Aalborg), EIT RAW MATERIALS 
(Berlín) a DRIFT - Dutch Research Institute for Transitions (Holandsko, Rotterdam).

Partnermi z uhoľných regiónov sú okrem mesta Prievidza aj Ekonomická a sociálna rada 
Ústeckého regiónu (Česká republika), Energetická agentúra Plovdiv z regiónu Stará Zagora 
(Bulharsko) a InnovationCityManagement z Porúria (Nemecko). 



Maximálna predpokladaná výška rozpočtu je stanovená na 2 milióny eur, vzhľadom na 
prebiehajúcu prípravu žiadosti a rozpočtu v súčasnosti nie je ešte k dispozícii finálny rozpočet 
projektu. Mesto sa nebude podieľať spolufinancovaní projektu. Mesto Prievidza žiada, aby sa pri 
tvorbe rozpočtu zohľadnila potreba vyčleniť finančné prostriedky na zamestnanie jedného 
zamestnanca v Prievidzi, ktorý bude zabezpečovať riadenie projektu a jeho aktivít. Uzávierka 
projektu je 6. septembra 2018, informácia o výsledku hodnotenia má byť k dispozícii 6. februára 
2019, v prípade úspešného získania grantu je potenciálny začiatok trvania projektu od 6. mája 
2019.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

materiál Informácia o účasti mesta v projekte TransCoal4Regions. 

II. schvaľuje – neschvaľuje

účasť mesta ako projektového partnera v projekte TransCoal4Regions.


