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REGIOSTARS 2023 

 
Cena REGIOSTARS je súťaž, ktorú organizuje GR REGIO (GR pre regionálnu a mestskú politiku) 

každoročne už od roku 2008. Stala sa európskou značkou excelentnosti pre projekty, ktoré boli 

financované z prostriedkov EÚ a preukázali dosah a inkluzívny prístup v oblasti regionálneho 

rozvoja. Od roku 2023 do súťaže zavádzame určité novinky. Prvou je to, že projekty môžu súťažiť 

v šiestich kategóriách, ktoré sú podrobne opísané nižšie, a v nasledujúcich rokoch sa to nezmení. 

V súťaži o cenu REGIOSTARS sa objavujú riešenia spoločných výziev a príklady využívania tých 

najväčších príležitostí. Regióny sa vďaka tejto inšpirácii snažia docieliť, aby ich regionálna politika 

zo zdrojov EÚ mala čo najväčší dosah. Podporujeme prihlášky z porovnateľne menej rozvinutých 

regiónov v Európe a zo všetkých programových oblastí. Online platforma na podávanie prihlášok 

je otvorená od 27. februára do 31. mája 2023. 

 

Cena REGIOSTARS sa udeľuje projektom v šiestich tematických kategóriách: 

 

 1. kategória KONKURENCIESCHOPNÁ A INTELIGENTNÁ EURÓPA  

 2. kategória ZELENÁ EURÓPA  

 3. kategória PREPOJENÁ EURÓPA 

 4. kategória SOCIÁLNA A INKLUZÍVNA EURÓPA  

 5. kategória EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM 

 6. kategória TÉMA ROKA (Európsky rok zručností 2023) 

 

Zmenil sa aj proces výberu. Po prvé panel významných akademikov z príslušných oblastí posúdi 

podané prihlášky a vyberie finalistov. Po druhé finalisti dostanú pozvánku, aby sa počas 

Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli zúčastnili „záverečného výberového kola“. 

 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude mať verejnosť príležitosť hlasovať za svojho 

obľúbeného finalistu o cenu Public Choice Award. Všetci víťazi budú vyhlásení 16. novembra 

2023 počas slávnostného odovzdávania ceny REGIOSTARS v Ostrave (Česká republika). 

 

Víťazi šiestich kategórií získajú lokálnu komunikačnú kampaň na podporu ocenených aktivít 

v regióne, ktorá sa bude riadiť v spolupráci s GR REGIO.  

 

Táto príručka pre prihlasovateľov vám poskytne všetky informácie potrebné na to, aby bol váš 

projekt tým víťazným. Okrem podrobného opisu kategórií ceny a oprávnenosti a kritérií ceny 

príručka obsahuje aj praktické informácie o procese podania prihlášky.  

 

Tešíme sa na prihlášku vášho projektu a prajeme vám veľa šťastia! 

Tím REGIOSTARS 
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Kategórie súťaže 

1. kategória – Konkurencieschopná a inteligentná Európa 
1. kategória sa zameriava na projekty v oblasti podpory cieľa politiky 1 s cieľom dosiahnuť 

konkurencieschopnú a inteligentnú Európu podporovaním inovatívnej a inteligentnej 

hospodárskej transformácie a regionálneho prepojenia IKT. 

Jednotný trh je srdcom európskeho projektu, ktorý umožňuje voľný pohyb ľudí, služieb, tovarov 

a kapitálu a ponúka príležitosti pre európske podniky a väčší výber i nižšie ceny pre spotrebiteľov. 

Občanom umožňuje cestovať, žiť, pracovať alebo študovať, kdekoľvek chcú. Celkovo to 

európskym mestám a regiónom pomáha prehĺbiť ich integráciu do Európskej únie. Hlavným 

cieľom je poskytnúť hladko fungujúci jednotný trh, kde môžu podniky všetkých veľkostí a vo 

všetkých sektoroch súťažiť za rovnakých podmienok, a vyvíjať, predávať a používať digitálne 

technológie, výrobky a služby v miere, ktorá zvyšuje ich produktivitu a globálnu 

konkurencieschopnosť, a kde si spotrebitelia môžu byť istí, že ich práva sú chránené. Jednotným 

trhom sa Európska únia zaväzuje posilniť svoje postavenie na globálnom trhu, stať sa globálnym 

digitálnym hráčom a zaistiť spravodlivú a konkurencieschopnú digitálnu ekonomiku, ako je to 

stanovené v európskej digitálnej stratégii „Európa pripravená na digitálny vek“. Digitálna stratégia 

EÚ sa usiluje o to, aby táto transformácia slúžila ľuďom a firmám a aby zároveň pomohla 

dosiahnuť jej cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050. 

Hľadáme dobré projekty, ktoré podporujú inovatívnu a inteligentnú hospodársku transformáciu 

a regionálne prepojenie IKT. To zahŕňa projekty, ktoré zlepšujú digitalizačné procesy a ukazujú 

inovatívne prístupy k vykonávaniu stratégií RIS so zapojením zainteresovaných strán. Vítané sú 

projekty, ktoré pripravujú európske MSP na súťaženie vo svetovom hospodárstve a môžu zahŕňať 

napríklad aktivity, ktoré vyvíjajú nové technológie a výrobky, zlepšujú inovačné systémy, budujú 

konkurencieschopnosť prostredníctvom dizajnového a kreatívneho priemyslu, pomáhajú rozvíjať 

sociálne podnikanie, vylepšujú sociálne inovácie a inovácie služieb, podporujú nové obchodné 

modely a praktické inovácie. Znakmi takýchto projektov by mohol byť príspevok k udržateľným 

inovačným systémom a podpora pracovného trhu v digitálnych priemysloch.  

Užitočné odkazy: 

 Európska digitálna stratégia: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_sk  

 Európska priemyselná stratégia: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_sk  

 Platforma inteligentnej špecializácie: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

 Európska stratégia jednotného trhu: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_sk   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_sk
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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2. kategória – Zelená Európa 
2. kategória sa zameriava na projekty v oblasti podpory cieľa politiky 2 s cieľom dosiahnuť 

ekologickú a odolnú Európu podporovaním čistej a spravodlivej energetickej transformácie, 

zelenej a modrej investície, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na 

zmenu klímy, prevencie a riadenia rizika, a udržateľnej mestskej mobility. 

Európska únia sa snaží byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. S Európskou 

zelenou dohodou sa Európska únia snaží zlepšiť životné podmienky a zdravie občanov 

a budúcich generácií tým, že zabezpečí 1. čerstvý vzduch, čistú vodu, zdravú pôdu a biodiverzitu; 

2. renovované, energeticky účinné budovy; 3. zdravé a cenovo dostupné potraviny; 4. viac 

verejnej dopravy; 5. čistejšiu energiu a inovácie v oblasti vyspelých čistých technológií; 6. výrobky 

s dlhšou životnosťou, ktoré sa dajú opraviť, recyklovať alebo opätovne použiť; 7. pracovné miesta 

odolné voči budúcim zmenám a tréning zručností pre transformáciu, ako aj 8. celosvetovo 

konkurencieschopný a odolný priemysel. Ako taká je Zelená dohoda dôležitým rámcom. S plánom 

REPowerEU sa EÚ usiluje o podporu v oblasti šetrenia energie, výroby čistej energie 

a diverzifikácie dodávok energie. Na dosiahnutie klimatickej neutrality navrhla Komisia európsky 

právny predpis v oblasti klímy, ktorý stanovuje aj nový, ambicióznejší cieľ zníženia čistých emisií 

skleníkových plynov najmenej o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 1990. 

Ústredným bodom Európskej zelenej dohody je zachovanie a ochrana európskych morí, oceánov 

a životného prostredia, čo sú zdroje prírodného a ekonomického bohatstva Európy. Európska 

zelená dohoda napríklad predpokladá vysadenie 3 miliárd ďalších stromov do roku 2030. Celkovo 

zahŕňa ochranu biodiverzity a ekosystémov EÚ, zníženie znečistenia vzduchu, vody a pôdy, 

posun smerom k obehovému hospodárstvu, zlepšenie nakladania s odpadom a zabezpečenie 

udržateľnosti modrého hospodárstva a rybárstva. Európa sa tiež usiluje o zmenu 

v poľnohospodárskom a potravinovom systéme, ktorý z EÚ robí lídra z hľadiska bezpečnosti, 

bezpečnosti dodávok, výživy a kvality.  

Hľadáme dobré projekty, ktoré podporujú ekologickejšiu a odolnejšiu Európu a pomáhajú 

dosiahnuť ciele Zelenej dohody Európskej únie v oblasti klimatickej neutrality a zlepšujú stav 

životného prostredia. Projekty môžu zahŕňať, okrem iného, investície do zelených iniciatív, ktoré 

zlepšujú kvalitu vzduchu a vody, podporujú udržateľné poľnohospodárstvo a zachovávajú 

environmentálne systémy. Znakmi takýchto projektov môžu byť aj vytvorenie efektívneho 

obehového hospodárstva, transformácia smerom k hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje 

alebo prechod na obnoviteľné energie.  

Užitočné odkazy: 

 Európska zelená dohoda: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_sk  

 Z farmy na stôl: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_sk 

 Environmentálna politika: https://environment.ec.europa.eu/index_sk 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_sk
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3. kategória – Prepojená Európa 
3. kategória sa zameriava na projekty v oblasti podpory cieľa politiky 3 s cieľom zlepšiť mobilitu 

a prepojenosť. 

Kľúčom k dosiahnutiu súdržnosti a naplneniu Európskej zelenej dohody je prepojená, moderná, 
bezpečná a inteligentná infraštruktúra. Ako taká sa Európska únia zaväzuje podporovať rozvoj 
vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, 
energie a digitálnych služieb. Dopravná politika na európskej úrovni sa usiluje o zabezpečenie 
plynulého, efektívneho, bezpečného a voľného pohybu ľudí a tovarov po celej EÚ 
prostredníctvom integrovaných sietí s využitím všetkých druhov dopravy (cestná, železničná, 
vodná a letecká). Energetická politika smeruje svoje úsilie k celoeurópskemu energetickému 
systému, kde energia podľa potreby voľne prúdi cez hranice, na základe hospodárskej súťaže 
s efektívnou reguláciou trhov s energiou na úrovni EÚ, s cieľom zabezpečiť dodávky energie 
občanom. Ako taká si Európska únia vytyčuje cieľ odolnej Európskej únie s dôrazom na 
ambicióznu politiku v oblasti. To znamená poskytnúť spotrebiteľom v EÚ – domácnostiam 
a podnikom – bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. EÚ vo 
svojej digitálnej stratégii zároveň formuluje cieľ, aby sa Európa stala do roku 2030 
najprepojenejším kontinentom. Na dosiahnutie tohto cieľa vypracúva EÚ harmonizované pravidlá 
pre služby konektivity, zaviedla európsky kódex elektronických komunikácií, podporuje 
bezdrôtové siete, napríklad 5G, alebo ukončila roamingové poplatky v EÚ. Hlavným cieľom pre 
konektivitu v digitálnom desaťročí je ale to, aby mala každá európska domácnosť do roku 2025 
prístup k vysokorýchlostnému internetu a do roku 2030 gigabitové prepojenie. Nástroj na 
prepájanie Európy umožňuje investície, ktoré zapĺňajú chýbajúci článok v základnej energetickej, 
dopravnej a digitálnej štruktúre Európy. 
 
Hľadáme dobré projekty, ktoré podporujú vytvorenie prepojenejšej Európy. To zahŕňa projekty 
podporujúce efektívne, bezpečné riešenia mobility šetrné k životnému prostrediu v rámci EÚ, 
ktoré vytvárajú podmienky pre konkurencieschopný priemysel vytvárajúci rast a pracovné miesta. 
Môžu tam patriť aj široko rozvetvené otázky, napríklad práva cestujúcich alebo čisté palivá. 
Projekty môžu tiež pomôcť dosiahnuť ciele transeurópskych sietí v oblasti energetickej, dopravnej 
alebo digitálnej prepojenosti. Projekty môžu jednoznačne prezentovať rozvoj novej energetickej 
alebo dopravnej infraštruktúry, resp. obnovy alebo modernizácie existujúcej infraštruktúry. 
Takisto môžu prezentovať rozvoj bezpečnej, zabezpečenej a udržateľnej vysokovýkonnej 
infraštruktúry vrátane gigabitových a 5G sietí; zvýšenú kapacitu a odolnosť základných digitálnych 
infraštruktúr; resp. digitalizáciu dopravných a energetických sietí. 

Užitočné odkazy: 

 Digitálna agenda pre Európu: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

 Digitálna stratégia pre Európu: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

 Energetická politika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

 Stratégia energetickej únie: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

 Nástroj na prepájanie Európy: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-

europe-facility_sk   

 Dopravná politika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_sk   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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4. kategória – Sociálna a inkluzívna Európa 
4. kategória sa zameriava na projekty v oblasti podpory cieľa politiky 4 s cieľom dosiahnuť 

sociálnejšiu a inkluzívnejšiu Európu vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv. 

Európska únia je založená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 

právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. V súlade 

s tým vyvíja EÚ obrovské úsilie v boji proti akejkoľvek diskriminácii a v zlepšovaní rovného 

zaobchádzania so všetkými Európanmi vrátane rodovej rovnosti, integrácie štátnych príslušníkov 

tretích krajín a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. V článku 21 Charty základných 

práv Európskej únie sa objasňuje, že akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 

etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, 

politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, 

zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie je v rozpore s hodnotami európskeho 

spoločenského modelu a v EÚ sa zakazuje. V súlade s tým je 20 zásad Európskeho piliera 

sociálnych práv majákom, ktorý EÚ naviguje smerom k silnej sociálnej Európe, ktorá je 

spravodlivá, inkluzívna a poskytuje veľa príležitostí pre všetkých. To zahŕňa rovnaké príležitosti 

a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a právo na primeranú sociálnu ochranu 

a sociálne začlenenie. Nasledovanie akčného plánu má zaistiť dosiahnutie troch ambicióznych 

cieľov do roku 2030. Po prvé mať aspoň 78 % zamestnanej populácie vo veku 20 až 64 rokov; 

po druhé mať aspoň 60 % všetkých dospelých, ktorí sa každý rok zúčastňujú odbornej prípravy; 

a po tretie znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením aspoň o 15 miliónov 

ľudí. 

 

Hľadáme dobré projekty, ktoré všeobecne prispievajú k inkluzívnejšej spoločnosti, nediskriminácii 

kohokoľvek a rodovej rovnosti v EÚ aj mimo nej. Projekty majú podporovať predovšetkým 20 

zásad a tri ciele akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv. To môže zahŕňať napríklad 

aktivity na trhu práce, v sektore vzdelávania, v miestnych spoločenstvách a medzinárodných 

sieťach. Projekty majú jednoznačne demonštrovať inováciu z hľadiska podpory aktívneho 

začleňovania diskriminovaných osôb alebo osôb ohrozených diskrimináciou, uľahčovať opätovné 

začlenenie znevýhodnených osôb na trh práce, prispievať k rodovej rovnosti a rozmanitosti 

prostredníctvom stratégií riadenia, alebo vytvárať pracované miesta v priebehu integračných prác 

a antidiskriminačných snáh. Vítané sú aj projekty, ktoré sa venujú deťom, starším osobám alebo 

zdravotnej starostlivosti a prispievajú k dobrej rovnováhe medzi pracovným a súkromným 

životom.  

 

Užitočné odkazy: 

 Charta základných práv Európskej únie: https://commission.europa.eu/aid-development-

cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_sk  

 Európsky pilier sociálnych práv: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_sk 

https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_sk
https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_sk
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 Akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv: https://commission.europa.eu/strategy-

and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_sk  

 GR JUST, rodová rovnosť: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/gender-equality_sk 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_sk
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5. kategória – Európa bližšie k občanom 
5. kategória sa zameriava na projekty v oblasti podpory cieľa politiky 5 s cieľom podporovať 

udržateľný a integrovaný rozvoj všetkých typov území a miestnych iniciatív. 

Európska únia sa zaväzuje k udržateľnému a integrovanému rozvoju mestských, vidieckych 

a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív. Kľúčom k dosiahnutiu európskej 

súdržnosti je prekonať multitematické výzvy pre integrovaný regionálny rozvoj naprieč sektormi. 

Zavedením tohto prierezového cieľa politiky sa EÚ usiluje o uznanie dôležitosti integrovaných 

investičných stratégií, ktoré cielia na rôzne územné mierky – napríklad mestá, vidiecke oblasti, 

metropolitné oblasti a funkčné regióny), kde ľudia pracujú, bývajú a každý deň dochádzajú do 

zamestnania. EÚ sa teda snaží odpovedať na výzvy identifikované v rámci určitého územia, pre 

ktoré miestne zainteresované strany vyvíjajú miestne riešenia. Jednoznačné sa zameriavať na 

územie znamená, že potreby, výzvy a príležitosti v záujme rozvoja musia zodpovedať vhodnej 

priestorovej mierke a územnému kontextu. Komisia uznáva rolu malých a stredne veľkých miest 

a prístupov funkčných oblastí ako dôležitú hnaciu silu pre atraktívnosť a rozvoj regiónov a vidieka 

vytvorením pozitívnych účinkov presahovania medzi mestskými oblasťami a inými územiami; a 

posilnením väzieb medzi mestami a vidiekom. V období rokov 2021 – 2027 sa v každom členskom 

štáte vyhradí aspoň 8 % zdrojov z EFRR pre mestá všetkých veľkostí a ich metropolitné a funkčné 

oblasti prostredníctvom stratégií územného a/alebo miestneho rozvoja, t. j. pomocou integrovanej 

územnej investície (IÚI), miestneho rozvoja vedeného komunitou, ale aj podobných nástrojov na 

podporu integrovaných prístupov navrhnutých členskými štátmi. Územné stratégie poskytujú 

príležitosť budovať kapacity a iniciovať miestne akcie, ktoré prispievajú k európskym politikám 

vrátane zelenej a digitálnej transformácie. 

 

Hľadáme dobré projekty, ktoré podporujú vykonávanie miestnych a regionálnych stratégií, ako sú 

stratégie udržateľného rozvoja miest alebo stratégie územného a miestneho rozvoja. Projekty 

môžu prezentovať aj konkrétne oblasti zlepšenia každodenného života občanov a podporovať 

budovanie kapacít. Projekty sa usilujú o pomoc regiónom, ktoré pri rozvoji čelia osobitným 

výzvam vo funkčnej mestskej oblasti alebo na funkčnom území, a vyvíjajú konkrétne riešenia pre 

občanov na základe lokality. 

Užitočné odkazy: 

 Európska iniciatíva občanov: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_sk   

 Územná súdržnosť: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_sk  

 Príručka o stratégiách rozvoja miest: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

 Príručka o stratégiách územného a miestneho rozvoja: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_sk
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_sk
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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6. kategória – TÉMA ROKA: Európsky rok zručností 2023 
6. kategória je venovaná Európskemu roku zručností 2023. Európska únia si kladie za cieľ 
zlepšovať zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, ako aj vyvíjať nástroje informovanosti 
pre oblasť zručností. 

Európska únia sa čoraz viac vyvíja na vedomostnú ekonomiku, a preto si jej trhy práce žiadajú 

vysokokvalifikovaných pracovníkov s vysokou úrovňou zručností. Pracovníci s vysokou úrovňou 

zručností lepšie využijú pracovné príležitosti a v plnej miere sa zapoja do spoločnosti. To je 

kľúčové na zaistenie toho, aby boli hospodárska obnova, ako aj zelená a digitálna transformácia 

sociálne spravodlivé. Európsky rok zručností poskytne čerstvý podnet na celoživotné 

vzdelávanie, čo ľudí a firmy posilní v tom, aby prispeli k zelenej a digitálnej transformácii, podpore 

inovácií a konkurencieschopnosti. Firmám, predovšetkým malým a stredným podnikom, to 

pomôže riešiť nedostatok zručností v Európskej únii a podporovať postoj k rekvalifikácii 

a zvyšovaniu úrovne zručností, aby ľudia získali tie správne zručnosti pre kvalitné pracovné 

miesta. V súčasnosti viac ako tri štvrtiny firiem v EÚ hlásia, že majú problém nájsť pracovníkov 

s potrebnými zručnosťami; týka sa to najmä zamestnaní v odvetviach vyspelých technológií 

a digitalizácie. Medzi hlavné výzvy Európskeho programu v oblasti zručností patria, okrem iného, 

pokračovanie v demografických zmenách smerom k starnúcej spoločnosti a globálne krízy, ktoré 

majú dosah na Európu. Rýchly prechod ku klimaticky neutrálnej Európe a digitálnej transformácii 

mení spôsob, akým pracujeme, učíme sa, podieľame sa na spoločnosti a žijeme svoj každodenný 

život. Európa sa môže chopiť týchto príležitostí len vtedy, ak si ľudia osvoja tie správne zručnosti. 

Európsky program v oblasti zručností na to vytýčil päťročný akčný plán s 12 akciami, ktoré majú 

ľuďom v Európe pomôcť získať lepšie zručnosti. 

Hľadáme dobré projekty podporujúce pracovníkov, ktorí potrebujú nadobudnúť nové zručnosti 

a prejsť do nových zamestnaní v inom sektore hospodárstva, resp. pracovníkov, ktorí potrebujú 

zvýšiť svoju úroveň zručností, aby si udržali zamestnanie v novom pracovnom prostredí. Môžu to 

byť projekty, ktoré sa zaoberajú službami trhu práce na zlepšenie a inovovanie odbornej prípravy 

a vzdelávania. Vítané sú aj projekty, ktoré podporujú firmy pri zvyšovaní úrovne zručností 

a rekvalifikácii ľudí a pri opätovnom začleňovaní ľudí na trh práce; predovšetkým dlhodobo 

nezamestnaných, žien a tiež mladých ľudí, ktorí nie sú v procese odbornej prípravy alebo 

vzdelávania. Okrem toho to môžu byť projekty, ktoré umožňujú prilákať potrebných špecialistov 

a talenty z tretích krajín. 

 

Užitočné odkazy: 

 Európsky rok zručností 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_sk  

 Európsky program v oblasti zručností: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1196  

 Pakt o zručnostiach: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_sk  
  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_sk
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Kritériá oprávnenosti a ceny  

Kritériá oprávnenosti 
 

Všetky prihlášky na cenu REGIOSTARS musia spĺňať tieto kritériá oprávnenosti:  

a) Prihláška sa musí podať cez online platformu REGIOSTARS najneskôr 31. mája 2023, 
23:59:59 SEČ.  

b) Prihlášky musia byť v jednom z úradných jazykov EÚ. 

c) Prihláška musí obsahovať písomné schválenie príslušného riadiaceho orgánu. Písomné 
schválenie – vyplnený formulár schválenia podpísaný vedúcim riadiaceho orgánu alebo 
e-mail s rovnocennými informáciami od vedúceho riadiaceho orgánu potvrdzujúci 
schválenie – sa musí nahrať ako súbor vo formáte PDF spolu s prihláškou. 
(Upozorňujeme že na jeden program je možné podať až päť projektov. Za dodržanie 
limitu je zodpovedný riadiaci orgán.)  

d) Prihláška sa má vzťahovať na projekt spolufinancovaný EÚ z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Fondu na 
spravodlivú transformáciu alebo na projekt financovaný EÚ v rámci niektorej vetvy 
programov Interreg, ktorý sa začal najskôr 1. januára 2014. 

e) Do úvahy sa budú brať iba dokončené projekty. Dokončený projekt je projekt, ktorý 
realizoval všetky plánované aktivity, prijal svoj finálny finančný príspevok a prijímateľ 
projektu a/alebo riadiaci orgán ho vyhlásil za uzavretý.  

f) Projekt sa musí zreteľne vzťahovať na jednu zo 6 kategórií ceny. Rovnaký projekt nie je 
možné prihlásiť v niekoľkých kategóriách.  

 
Kritériá ceny 

 
Všetky oprávnené prihlášky posúdi porota ceny REGIOSTARS s ohľadom na nasledujúce 
kritériá ceny:  
 
Súdržnosť Celkový príspevok projektu k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; 

a to na nadregionálnej až európskej úrovni. Tu sa vyhodnotí pridaná 

hodnota projektu vo vzťahu k súdržnosti. 

 

Dosah Lokálny a regionálny dosah projektu a kvalita konečných výsledkov. Aké 

zmeny priniesol projekt na zlepšenie situácie v jeho regióne? 

 

Inovácia Inovatívna povaha projektu v rámci logiky vybratej kategórie ceny. Čo je 
nové? Čo sa ešte nikdy neurobilo? Inováciu možno chápať 
z hospodárskeho, zo sociálneho a/alebo z ekologického hľadiska. 
 

Udržateľnosť Potenciál projektu pokračovať do budúcnosti z hľadiska hospodárskej 

udržateľnosti. Preukázať sa musí snaha projektu pretrvať dlhšie, ako je 

samotná dobu životnosti projektu. 
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Obyvatelia Ako sa občania a aktéri občianskej spoločnosti zapojili do rozvoja a/alebo 

realizácie projektu.  

 

Prenosnosť Potenciál prenosu projektu do iných regiónov v Európe, a v najlepšom 
prípade, jeho rozšírenie a zavedenie v celej Európskej únii. 
 

Proces výberu 
 
Od tohto roku sa proces výberu mení na dvojstupňový, čím sa nahrádza bývalý postup pri výbere 
víťazov. Proces bude v skratke fungovať takto: 

 Do 31. mája 2023 podáte prihlášku vrátane písomného schválenia vášho riadiaceho 
orgánu. 

 Do 10. júla vyberie nezávislá porota zložená z akademických expertov v oblastiach súťaže 
maximálne až 5 finalistov v každej kategórii. Výber bude založený na podanej prihláške. 

 Od 14. septembra do 14. novembra bude môcť verejnosť v online hlasovaní rozhodnúť 
o všetkých finalistoch ceny Public Choice Award. 

 Finalisti dostanú pozvánku, aby sa počas Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli 
zúčastnili záverečného výberového kola. Tam sa bude od nich požadovať, aby: 

o porotcom a publiku stručne predstavili projekt s cieľom presvedčiť ich o jeho 
kvalitách, 

o viedli krátku panelovú diskusiu s porotcami. 
Upozorňujeme, že záverečné výberové kolo sa uskutoční v anglickom jazyku.  
Do dátumu slávnostného odovzdávania ceny REGIOSTARS (16. novembra) vyberú 
porotcovia po porade s GR REGIO jedného víťaza v každej kategórii. 

 Víťazi vrátane víťaza ceny Public Choice Award budú vyhlásení 16. novembra počas 
slávnostného odovzdávania ceny REGIOSTARS v Ostrave v Českej republike. 
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Praktická príručka k cene REGIOSTARS 

2023 
 
1. Je môj projekt dobrým kandidátom do súťaže o cenu REGIOSTARS? 

 
1.1. Čo hľadá Komisia v tejto súťaži? 
 
Komisia hľadá projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré majú veľký dosah a prispievajú k 
súdržnosti Európy. Schéma ceny obsahuje šesť kategórií. Päť z nich je známych z cieľov politiky 
súdržnosti a k tomu sa pridáva téma roka, ktorá sa každý rok mení.  
 
1.2. Aké sú kategórie súťaže? 
 
Medzí šesť kategórií súťaže patria: 

 1. kategória KONKURENCIESCHOPNÁ A INTELIGENTNÁ EURÓPA  

 2. kategória ZELENÁ EURÓPA  

 3. kategória PREPOJENÁ EURÓPA 

 4. kategória SOCIÁLNA A INKLUZÍVNA EURÓPA  

 5. kategória EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM 

 6. kategória TÉMA ROKA (Európsky rok zručností 2023) 

 
Podrobný opis kategórií a projekty, ktoré by mohli byť relevantné pre splnenie kritérií ceny, sú 
uvedené na začiatku tejto príručky.  
 
Projekty treba prihlásiť v kategórii, ktorá zodpovedá cieľu politiky, na základe ktorého boli 
financované. Pri projektoch financovaných v období rokov 2014 – 2020 majú prihlasovatelia 
uviesť kategóriu súťaže, ktorá zodpovedá tematickému cieľu, na základe ktorého boli 
financované, ako sa uvádza v prevodnej tabuľke (príloha 1).  
 
Projekty, ktoré sa chcú prihlásiť do kategórie „Téma roka“, môžu byť financované na základe 
ľubovoľného cieľa politiky alebo tematického cieľa, ale ich ciele a úspechy musia byť zreteľne 
v súlade s opisom kategórie.  
 
Rovnaký projekt nie je možné prihlásiť v niekoľkých kategóriách. 
 
1.3. Ktoré typy projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ sú oprávnené? 
 
Všetky projekty, ktoré dostali finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Kohézneho fondu (KF), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho sociálneho 
fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu a z ktorejkoľvek vetvy Interregu. 
 
Z hľadiska období financovania sú projekty oprávnené tak z obdobia rokov 2014 – 2020, ako aj 
rokov 2021 – 2027. Upozorňujeme, že oprávnené sú len dokončené projekty. 
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Okrem toho sú vítané projekty a iniciatívy, ktoré kombinujú vyššie uvedené finančné prostriedky 
s ďalšími finančnými prostriedkami EÚ.  
 
Kritériá oprávnenosti sú predstavené v osobitnom oddiele tejto príručky („Kritériá oprávnenosti 
a ceny“). 
 
1.4. Môžem prihlásiť projekt, ktorý sa začal pred rokom 2014? 
 
Nie. Dátum začatia projektu musí byť najskôr 1. januára 2014. 
 
1.5. Môžem podať nedávno dokončený projekt? 
 
Áno. Oprávnené sú iba dokončené projekty.  
 
1.6. Je počet prihlášok obmedzený? 
 
Áno. Na jeden program je možné podať maximálne päť prihlášok.  
Riadiaci orgán programu svojím schválením zabezpečí, že sa tento maximálny počet dodrží. 
 

 
2. Ako prihlásim svoj projekt? 

 
2.1. Ako to v skratke funguje? 
 
Do uvedeného konečného termínu vyplníte online prihlášku a nahráte písomné schválenie svojho 
riadiaceho orgánu. Písomné schválenia môžu byť vo forme vyplnenej šablóny dostupnej na online 
platforme alebo e-mailu s rovnocennými informáciami od vedúceho riadiaceho orgánu, nahraté 
ako súbor vo formáte PDF. Hotovo! 
 
2.2. Kde môžem podať prihlášku?  
 
Na online platforme REGIOSTARS: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Aký je konečný termín na podanie prihlášky? 
 
31. mája 2023 23:59:59 SEČ  
 
2.4. Kto má podať prihlášku? 
 
Prihlášky musí podať predkladateľ projektu (= organizácia, ktorá bola zodpovedná za realizáciu 
projektu). K formuláru prihlášky musí byť priložené písomné schválenie podpísané riadiacim 
orgánom. Formulár schválenia je k dispozícii na online platforme. Písomné schválenie môže 
nahradiť aj e-mail s rovnocennými informáciami od vedúceho riadiaceho orgánu potvrdzujúci 
schválenie, nahraté na platformu ako súbor vo formáte PDF. 
 
2.5. V akom jazyku môžem podať prihlášku? 
 
Prihlášky sa môžu podávať v jednom z úradných jazykov EÚ. Všetky prihlášky sa strojovo 
preložia do anglického jazyka na posúdenie porotou. 
 

https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Ako uvediem lokalizáciu môjho projektu? 
 
Buď uvediete zemepisné súradnice, alebo presnú adresu budovy, kde sa projekt nachádza.  
 
V prípade projektov s niekoľkými lokalitami alebo bez pevnej lokality (napr. projekty 
zamestnanosti alebo financovanie MSP) vyberte tú najsymbolickejšiu (napr. kam išla 
najdôležitejšia investícia) alebo zvoľte lokalitu predkladateľa projektu (napr. sídlo financujúcej 
organizácie).  
Tieto informácie sa používajú na zobrazenie lokalít všetkých projektov na našej webovej lokalite. 
 
2.7. Môžem podať projekt, ktorý už bol podaný v skoršom vydaní ceny REGIOSTARS? 
 
Áno, projekty sa môžu jedenkrát podať znova. 
 
2.8. Môžem odoslať prihlášku aj e-mailom? 
 
Nie. Aby sme vám pomohli s prípravou vašej prihlášky, dávame vám k dispozícii formulár 
prihlášky vo formáte Microsoft Word. Prihlášky sa však musia podať priamo cez online platformu 
REGIOSTARS: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Musí sa prihláška podať v jednom kroku? Alebo je možné prihlášku uložiť 

a dokončiť neskôr? 
 
Prihlášky je možné pred podaním uložiť v ktoromkoľvek štádiu procesu a dokončiť neskôr. 
Prihláška sa finalizuje až potom, ako kliknete na tlačidlo „submit“ (odoslať). 
 
2.10. Prečo obsahuje formulár prihlášky dva body, kde sa musí opísať projekt? 
 
Krátky, pútavý opis sa použije na komunikačné účely. Uveďte tu ľahko pochopiteľný opis, ktorý 
širšej verejnosti ukazuje, prečo je váš projekt výnimočný a ako prispieva k zlepšeniu života 
Európanov. Táto časť vašej prihlášky sa použije bez väčších zmien, napríklad na účely ceny 
Public Choice Award ako krátky opis vášho projektu. 
 
Dlhší „opis projektu“ je určený pre porotu, aby sa oboznámila s projektom. Tu môžete uviesť dlhý, 
odborný opis projektu so všetkými relevantnými informáciami, ktoré považujete za potrebné pre 
porotu, aby vyhodnotila váš projekt.  
 
2.11. Čo sú informácie požadované v rámci „dosahu projektu“?  
 
Do tejto časti formulára prihlášky navrhujeme napísať všetky pozitívne vplyvy, ktoré by sa nestali, 
ak by sa projekt nerealizoval. 
 
2.12. Aké technické požiadavky musia spĺňať obrázky? 
 
Požadujeme, aby ste poslali obrázky vo vysokom rozlíšení, ktoré sa použijú na rôznych 
komunikačných kanáloch, napríklad v tlačených materiáloch, online alebo na výstave, a to počas 
súťaže aj po jej skončení. Tieto obrázky by mali mať najmenej 300 dpi, resp. 10 MB alebo viac. 
 
Tiež požadujeme, aby ste prehlásili, že organizácia, ktorú zastupujete, je majiteľom autorských 
práv na obrázky a má teda všetky príslušné práva vrátane povolení od identifikovateľných osôb 

http://www.regiostarsawards.eu/
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na obrázku, a že Európska komisia môže obrázky používať na účely propagácie ceny Regiostars 
a regionálnej politiky EÚ na všetkých platformách (webové lokality, tlač, sociálne médiá a ďalšie). 
 
2.13. Čo sa stane po podaní môjho projektu? 
 
Po skončení lehoty na podávanie prihlášok prejdú všetky prihlášky projektov kontrolou 
oprávnenosti. Oprávnené prihlášky projektov sa predložia porote na vyhodnotenie. Všetky 
oprávnené projekty sa tiež zverejnia na online platforme REGIOSTARS. Prihlasovatelia projektov 
budú informovaní o výsledkoch kontroly oprávnenosti. Bližšie informácie nájdete v oddiele 
„Proces výberu“ a v prílohe 2 „Harmonogram“ tejto príručky.  
 
2.14. Ako funguje verejné hlasovanie? 
 
Online hlasovací systém bude otvorený od 14. septembra do 14. novembra. Počas tohto obdobia 
bude môcť verejnosť hlasovať za svoj obľúbený projekt spomedzi finalistov. Projekt s najvyšším 
počtom hlasov získa cenu Public Choice Award. Projektom finalistov a ich riadiacim orgánom 
dôrazne odporúčame usporiadať komunikačnú kampaň/akciu na propagáciu ich účasti vo 
verejnom hlasovaní. 
 
2.15. Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázky? 
 
Vaše otázky týkajúce sa procesu podania prihlášky pošlite e-mailom na adresu: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Aká je rola riadiaceho orgánu? 

 
3.1. Čo musí urobiť riadiaci orgán? 
 
Riadiaci orgán má dvojakú úlohu: 

 poskytnúť prihlasovateľovi podpísaný formulár schválenia alebo e-mail s rovnocennými 
informáciami a zabezpečiť, aby sa na jeden program podalo maximálne 5 projektov; 

 zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní ceny s komisárkou pre súdržnosť a reformy so 
všetkými zástupcami projektov finalistov (náklady znáša Komisia). 

 
3.2. Prečo musí riadiaci orgán schváliť prihlášku projektu? 
 
Po prvé riadiaci orgán zabezpečuje, že na jeden operačný program sa nepodá viac ako päť 
prihlášok. Po druhé riadiaci orgán naznačuje Komisii, či projekt je alebo nie je predmetom 
akéhokoľvek druhu vyšetrovania, ktoré by mohlo viesť k finančnej oprave spojenej 
s nezrovnalosťami alebo podvodom.  
 
3.3. Môžem podať projekt bez súhlasu riadiaceho orgánu? 
 
Nie.  
 
3.4. Je obmedzený počet prihlášok podľa kategórie? 
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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Nie, to v plnom rozsahu záleží od programov (programy môžu mať až 5 prihlášok v jedinej 
kategórii). Riadiace orgány môžu slobodne použiť akýkoľvek proces výberu, ktorý považujú za 
vhodný na identifikáciu schválených projektov pre ich program.  
 
3.5. Môže sa sprostredkovateľský orgán podpisovať v mene riadiaceho orgánu? 
 
Áno. Sprostredkovateľský orgán však má zabezpečiť koordináciu s riadiacim orgánom. 
 
3.6. Čo sa vo formulári prihlášky myslí „zástupcom“ riadiaceho orgánu? 
 
Je na rozhodnutí riadiaceho orgánu, kto podpíše písomné schválenie. Niekedy to môže byť 
samotný vedúci riadiaceho orgánu, inokedy by to mohol byť aj manažér programu alebo 
komunikačný úradník (predovšetkým pri väčších programoch).  
 
3.7. Čo ak riadiaci orgán…? 
 
Ak riadiaci orgán zodpovedný za program 2014 – 2020 prestal existovať alebo sa zmenil, 
prihlášku by mal schváliť riadiaci orgán zodpovedný za program 2021 – 2027 (nástupca programu 
2014 – 2020).  
 
Ak je rovnaký riadiaci orgán zodpovedný za niekoľko programov, na jeden program môže schváliť 
až päť projektov. Ak následné programy (2014 – 2020 a 2021 – 2027) pokrývajú rovnaké územia 
a v podstate rovnaké témy, počas celého časového rozpätia od roku 2014 by sa aj tak malo 
prezentovať len päť projektov. 

 
 

4. Ako sa posudzuje môj projekt – a čo sa stane potom? 
 

4.1. Ako vyzerá proces vyhodnotenia zo strany poroty? 
 
Pozrite si oddiel „Proces výberu“ tejto príručky pre prihlasovateľov.  
 
Pred porotu sa dostanú len prihlášky, ktoré splnia kritériá oprávnenosti. V prvej fáze vyhodnotenia 
posúdi porota prihlášky s ohľadom na kritériá ceny a pre každú kategóriu vyberie až päť finalistov. 
V druhej fáze sa porota stretne s finalistami na účely predstavenia projektu a panelovej diskusie, 
počas ktorej budú mať príležitosť klásť ďalšie otázky týkajúce sa projektu, na základe ktorých sa 
rozhodnú pre víťazov.  
 
Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte oddiely týkajúce sa kritérií oprávnenosti a ceny. 
 
4.2. Kto zasadá v porote? 
 
Porota sa skladá z 18 významných akademických členov, ktorých menuje Komisia. Členovia 
poroty pracujú v trojčlenných tímoch (na základe ich odbornosti v danej kategórii ceny), ale 
konečné rozhodnutie o finalistoch a víťazoch prijímajú spolu ako skupina. 
 
4.3. Čo sa stane, ak môj projekt vyberú ako finalistu? 
 
Všetci prihlasovatelia budú informovaní o rozhodnutí poroty v súvislosti s ich projektmi do 10. júla, 
kedy budú aj vyhlásení finalisti. 
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Po vyhlásení budú finalisti vyzvaní, aby menovali zástupcu(ov), ktorí sa zapoja do druhej fázy 
vyhodnotenia ako súčasti Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli. Neúčasť na druhej fáze 
vyhodnotenia môže byť pre Európsku komisiu dôvodom, aby stiahla nomináciu finalistu.  
 
Pred akciou sa bude ako príprava konať poldňové školenie v oblasti komunikácie. Preto dôrazne 
odporúčame, aby sa školenia zúčastnil aj zástupca menovaný na účasť v druhej fáze výberu.  
 
Upozorňujeme, že toto druhé a záverečné kolo procesu výberu sa uskutoční v anglickom jazyku. 
 
Všetci finalisti sa automaticky zúčastnia online hlasovania o cenu Public Choice Award.  
 
A na záver sú všetci finalisti, spolu so zástupcom riadiaceho orgánu, pozvaní, aby sa zúčastnili 
slávnostného odovzdávania ceny v Ostrave v Českej republike.  
 
Presnejšie informácie o dátumoch nájdete v prílohe 2 k tejto príručke pre prihlasovateľov. Náklady 
na účasť na vyššie uvedených akciách znáša Komisia.  
 
4.4. Čo sa stane, ak môj projekt vyhrá? 

 
Víťazi ceny REGIOSTARS budú vyhlásení na slávnostnom podujatí. Cenu REGIOSTARS 
odovzdá projektovému manažérovi a zástupcovi riadiaceho orgánu osobne komisárka pre 
súdržnosť a reformy.  
 
Po slávnostnom odovzdávaní cien usporiada Komisia miestne minikampane v spolupráci s 
víťaznými predkladateľmi projektov a riadiacimi orgánmi,. 
 

 
4.5. Kedy sa bude konať slávnostné odovzdávanie ceny REGIOSTARS? 
 
Pozrite si harmonogram v prílohe 2 tejto príručky pre prihlasovateľov.  
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Príloha 1. Prevodná tabuľka  
 

Tematické ciele 2014 – 2020 Politické ciele 2021 – 2027 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1 – Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa 

TO4; TO5; TO6 PO2 – Ekologickejšia a nízkouhlíková 
Európa 

TO7 PO3 – Prepojenejšia Európa 

TO8, TO9, TO10  PO4 – Sociálnejšia Európa 

ITI, CLLD, UIA PO5 – Európa bližšie k občanom 

 

Projekty z obdobia 2014 – 2020 spadajúce do tematického cieľa 11 sa musia zaradiť do 
jednej z piatich kategórií podľa svojej konkrétnej témy.  
 
 
 
 
 
Príloha 2. Harmonogram ceny REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Akcia Dátum 

Spustenie súťaže streda 27. februára 

Konečný termín podávania prihlášok streda 31. mája 

Informácie o kontrole oprávnenosti piatok 16. júna 

Vyhlásenie finalistov pondelok 10. júla 

Začiatok verejného hlasovania štvrtok 14. septembra 

Online školenie finalistov o predstavení 
projektu 

počas 38. týždňa (18. – 22. septembra) 

Obed finalistov s komisárkou utorok 10. októbra 

Predstavenie finalistov porotcom streda 11. októbra 

Koniec verejného hlasovania utorok 14. novembra 

Slávnostné odovzdávanie ceny 
REGIOSTARS 

štvrtok 16. novembra (v Ostrave) 

Miestne kampane s víťazmi od 1. decembra 

Videá miestnych kampaní s víťazmi v deň spustenia ceny REGIOSTARS 2024 


