ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO PREDSTAVENSTVA
zo dňa 18.3.2021 – začiatok 16:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava
Miesto konania: online
Prezentujúci sa = prítomní:
Za DR BTB:
Neprítomní=ospravedlnení:

M. Debnárová (do 16:33), R. Ďurica, P. Hochschorner, V. Grežo, T. Koniar,
Ľ. Novacká, P. Petrovič (do 17:00), S. Svoreňová, M. Volek,
M. Farkaš (do 17:39)
F. Stano

Program predstavenstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Aktuálne témy Bratislava region tourism
Uznesenia P-BTB, stav plnenia
VO na kreatívny koncept kampaní BTB 2021, informácia
Projekt BTB pre MDaV SR 2021, informácia
Integrovaná územná stratégia, IUS 2021 - 2027
Správy z komôr
Rôzne
Záver

Bod č. 1: Otvorenie.
PP-BTB privítal všetkých prihlásených.
Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism.
PP-BTB V. Grežo informoval členov P-BTB, že informácie mal poskytnúť p. Stano ale žiaľ z rodinných
dôvodov sa predstavenstva nemohol zúčastniť.
Bod č. 3: Uznesenia P-BTB, stav plnenia.
PP-BTB vyzval VR, aby informoval o posune v plnení uznesenia k virtuálnemu workshopu.
VR informoval, že s dodávateľmi vyriešil registračný formulár, bola vytvorená pozvánka a iniciačný e-mail,
ktorý bol zaslaný na cca 2.500 adries. Už eviduje aj prvé pozitívne reakcie. V piatok bude mať k dispozícii
prvé čísla prihlásených. Pred workshopom bude opätovne zaslaný e-mail. Je potrebné ešte zazmluvniť výkon
novinára z BBC. P. Volek pochválil výkonnú zložku za rýchlu a profesionálnu prípravu workshopu. Vyzval
členov predstavenstva, aby pozvánku zaslali na čo najviac kontaktov.
PP-BTB sa vyjadril k plneniu uznesenia k úlohe DR-BTB. DR-BTB zasadla 16.3.2021 a zápis s plnením bude
vytvorený následne.
P. Petrovič požiadal, aby tabuľka so stavom plnenia uznesení neobsahovala už splnené uznesenia.
PP-BTB informoval, že pripravuje zmenu formy, odpočet bude obsahovať – trvalo platné, aktuálne v procese
plnenia a po odpočte splnenia sa nebudú tieto opakovane uvádzať.
Bod č. 4: VO na kreatívny koncept kampaní BTB 2021, informácia.
PP-BTB informoval, že členom predstavenstva bola zaslaná informácia aj s linkom na prezentácie
prihlásených agentúr. Členkou komisie bola aj zástupkyňa mesta z oddelenia marketingu p. Kaja
Kowalczuková. PP-BTB poďakoval členom predstavenstva za účasť v komisii. Vyzdvihol, že vo vyhodnotení
kampaní bola názorová zhoda.
P. Petrovič povedal, že rešpektuje vyhodnotenie komisie ale upozornil, že aj ostatné agentúry mali dobré
nápady, ktoré by sme mohli využiť. Chcel by ich osloviť na nejaký spôsob spolupráce. PP-BTB odpovedal, že
treba zvážiť ako by to bolo možné.
P. Debnárová sa vyjadrila, že každý z návrhov bol niečím zaujímavý a verí, že vďaka výraznému zapojeniu
P-BTB do obsahovej prípravy VO, aj do členstva v rozhodovacej komisii VO, rovnako ako zapojeniu hl. mesta

a menovanie člena za marketing a komunikáciu hl. mesta do rozhodovacej komisie VO, sa posúvame výrazne
dopredu.
Bod č. 5: Projekt BTB pre MDaV SR 2021, informácia.
PP-BTB informoval, že projekt bol odovzdaný načas aj napriek tomu, že systém niekoľkokrát vypadol.
VR poďakoval všetkým za súčinnosť pri vytváraní projektu a PP-BTB p. Grežovi, p. Volekovi a p. Petrovičovi
za pomoc pri podaní projektu. Finálny projekt bol členom predstavenstva zaslaný, aby mali k dispozícii
kompletnú informáciu. P. Novacká vyjadrila podporu výsledku a navrhla aj v zázname deklarovať plnú
podporu predstavenstva s projektom 2021. Predstavenstvo sa stotožňuje s projektom a považuje ho za úspešný
model spolupráce komôr v etape prípravy obsahu a vysoko profesionálneho vypracovania finálneho
dokumentu zo strany výkonnej zložky BTB.
Uznesenie č. 1/18032021: P-BTB sa stotožňuje s projektom a oceňuje jeho kvalitu a súlad s Plánom práce
a rozpočtu 2021.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0
Bod č. 6: Integrovaná územná stratégia, IUS 2021-2027.
PP-BTB informoval, že členom predstavenstva bol zaslaný materiál k IUS aj s popisom troch oblastí
projektov, ktoré budú tvoriť IUS. PP-BTB prezentoval, že považuje za dôležité, aby BTB navrhlo projekty do
druhej a tretej oblasti – podpora infraštruktúry pre CR a soft aktivity, ktoré budú súvisieť s veľkými projektami
mesta. PP-BTB privítal p. Slávikovú z Magistrátu hl. mesta Bratislavy, ktorá bola pozvaná, aby prezentovala
aktuálny stav IUS a zodpovedala otázky členov predstavenstva.
P. Sláviková prezentovala na zdieľanej obrazovke 4-slideovú prezentáciu k IUS aj s výkladom. Po otázkach
od VR a členov predstavenstva priznala, že veľa otázok ohľadom postupov, podmienok a kofinancovania
mzdových nákladov ešte nie je vyriešených.
Po diskusii sa členovia predstavenstva dohodli, že je veľmi dôležité sa do IUS zapojiť a vložiť svoje projekty,
pretože je to najväčší zdroj podpory pre CR.
Uznesenie č. 2/18032021: P-BTB berie na vedomie doterajší postup PP-BTB a zámer BTB napĺňať projekty
v oblasti dva a tri predloženého materiálu.
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0
P. Debnárová zaslala návrhy projektov emailom, pretože sa nemohla zúčastniť celého predstavenstva:
1. Lanovka Kamzík – PP-BTB upresnil, že tento projekt patrí do mestských častí alebo MBA (musí zaradiť
zástupca mesta, PP-BTB nemá prístup k projektom za MBA a MČ)
2. Múzeum dopravy Jurajov dvor – PP-BTB upresnil, že vlastník je MBA alebo DPMBA (Ten je člen
samostatne, nemôžeme dávať projekt za neho. Môžeme DPMB len navrhnúť, aby ho podali).
3. Projektová dokumentácia na Cyklotrasu do vajnorských vinohradov – PP-BTB upresnil, že by mala patriť
do komisie Doprava, sú tam už ďalšie projekty cyklotrás.
4. Nasvietenie hradu Devín – PP-BTB súhlasil zo zaradením ak p. Debnárová dodá základ projektu. A následne
bude treba v druhom kroku rokovať s mesto BA, či to už nie je v ich projekte podanom na Devín.
Bod č. 7: Správy z komôr.
PP-BTB požiadal prítomných, aby prezentovali informácie z komôr.
Žiadne nové informácie neboli. P. Novacká (komora č. 4) informovala o operatívnej bilaterálnej
komunikácii s členmi komory v prípade potreby, ktoré sa v priebehu ostatného obdobia vyskytli.
PP-BTB ponúkol ako člen Zväzu CR predsedom komôr možnosť osloviť ich členov, ktorí nie sú členmi
asociácií (ako napr. sprievodcovia), pomoc pri nastavení bezpečnostných pravidiel, či už pred letom alebo
počas neho, aby im to uľahčilo ich fungovanie. PP-BTB by vedel takúto požiadavku komunikovať priamo na
pandemickú komisiu.
P. Ďurica sa vyjadril, že je vypracovaný Covid automat pre CR, ktorý by radi implementovali ale zatiaľ im to
situácia nedovoľuje. P. Ďurica si Covid automat pre CR vyžiada od p. Harbuľáka zo Zväzu CR a zašle ho
členom predstavenstva. Ďalej poznamenal, že je veľmi dôležité využiť všetky možnosti ako informovať
verejnosť, že v rámci bezpečnosti vieme poskytovať služby.

Bod č. 8: Rôzne.
P. Novacká poďakovala za prijatie na online odbornú stáž pre študentov Ekonomickej univerzity. Študenti
budú etablovaní aj na MDaV SR, v ZMOS-e, v Hydrotoure, v Google, v Tour4you, v Metropolitnom inštitúte.
Je rada, že aj BTB je medzi inštitúciami, ktoré pomohli EUBA a prejavili spoločenskú zodpovednosť, ktoré
EUBA vníma ako veľkú ústretovosť v tomto neľahkom období. VR už zaslal aj témy, ktorými by sa mali
študenti zaoberať. Zároveň p. Novacká poďakovala aj za prezentáciu p. Kovačičovej, ktorá sa konala pre
všetkých študentov 5. ročníka on-line v stredu. Študenti vedia, že BTB existuje a funguje veľmi dobre.
VR informoval, že sa aktívne zapájame do možných výziev pre schémy podpory subjektov v CR v kontexte
COVID-19 a zatiaľ nám vyšli obe iniciatívy. Jedna je na MDaV SR, kde sme riešili ušlý zisk a druhá je cez
MPSVaR, tu sme žiadali o podpis zmluvy na refundáciu nákladov na zamestnancov, ktorí sú na prekážke na
strane zamestnávateľa, z dôvodu uzavretia kvôli opatreniam štátu.
VR požiadal členov predstavenstva, aby ho pri pripomienkach k zápisu z predstavenstva zaradili do
komunikácie, hlavne, keď sa zasadnutí zúčastňuje a k témam vyjadruje.
Bod č. 9: Záver.
PP-BTB poďakoval zúčastneným za účasť.

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v štvrtok 8.4.2021 o 16:00 hod., spôsob: online
Zapísala, N. Kyselová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

Člen predstavenstva:

Mag. Martin Volek, MBA

__________________________

__________________________

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board 2021
Dátum
konania

14.1.2021

14.1.2021
14.1.2021
14.1.2021

28.1.2021

Uznesenie
Presné znenie uznesenia
číslo
P-BTB schvaľuje zrealizovanie virtuálneho
nezávislého workshopu pre celý B2B sektor,
1/14012021 príprava v I. Q 2021 a realizácia ku koncu I. Q
2021. Vytvorí sa má pracovná skupina, ktorá
bude riešiť detaily.
P-BTB schvaľuje ideu práce na dlhodobej
2/14012021 kampani za zmenu pohľadu obyvateľov
Bratislavy na turistov.
P-BTB schvaľuje návrh komunikácie a témy
3/14012021
kampaní na I. Q 2021
P-BTB schvaľuje plán termínov a trvania
4/14012021 pravidelných zasadnutí predstavenstiev v 1.
polroku 2021.
P-BTB poveruje VR na úpravu Plánu práce
1/28012021 a následne bude Plán práce prerokovaný na
nasledujúcom predstavenstve 11.2.2021.

28.1.2021 2/28012021

28.1.2021 3/28012021

28.1.2021 4/28012021
11.2.2021 1/11022021
11.2.2021 2/11022021
11.2.2021 3/11022021

25.2.2021 1/25022021

Zodpovedný

Stav
k ...

P-BTB

v riešení

P-BTB

v riešení

P-BTB

√

P-BTB

√

VR-BTB

√

V. Grežo,
M. Volek,
P-BTB schvaľuje zloženie komisie výberového
R. Ďurica,
konania kreatívneho konceptu BTB: V. Grežo, M. M. Debnárová,
Volek, R. Ďurica, M. Debnárová, P. Petrovič, T.
P. Petrovič,
Koniar, M. Foltýn a zástupca Magistrátu.
T. Koniar,
M. Foltýn,
zast. MAG
P-BTB poveruje poslancov p. Debnárová, p.
Svoreňovú a p. Hochschornera k vyvolanie M. Debnárová
stretnutia na Magistráte k IUS ku koordinácii S. Svoreňová
a spoločnému postupu s mestom Bratislava. P. Hochschorner
(p. Ivašková, p. Slaviková)
P-BTB poveruje p. Novackú, aby od firmy
Miluron vyžiadala zdokladovanie jej prieniku s CR
Ľ.Novacká
a následne sa tým predstavenstvo bude
opätovne zaoberať.
P-BTB berie na vedomie Plán práce.
P-BTB
P-BTB schvaľuje zmluvy a objednávky nad 10.000
P-BTB
EUR podľa predloženého materiálu.
P-BPB berie na vedomie Kvartálnu správu
P-BTB
o činnosti za IV. Q. 2020.
P-BTB žiada DR o zistenie súladu postupu BTB so
Stanovami BTB pri prijímaní člena Danube Wave
dňa 25.7.2020 a zároveň o vyjadrenie, či je
DR-BTB
v súlade so Stanovami BTB, keď P-BTB
nezverejňuje zdôvodnenia z rozhodnutí pri
prijímaní záujemcu o členstvo v BTB.

√

√

√

√
√
√

v riešení

P-BTB berie na vedomie informáciu o stave
projektu MDaV SR 2021.
P-BTB žiada VR, aby témy strategického
charakteru, ktoré sa riešia v AOCR vopred
25.2.2021 3/25022021
predložil
na
rokovanie
predstavenstva
a postupoval v súlade s prijatým uznesením.
4.3.2021 1/04032021 P-BTB začne prípravy etického kódexu BTB.
P-BTB berie na vedomie priebežný stav
odovzdania diela socio-ekonomickej štúdie.
4.3.2021 2/04032021 A žiada o doplnenie dopracovaní, ktoré prebehli
diskusiou a pripraviť prezentáciu vhodným
spôsobom.
25.2.2021 2/25022021

P-BTB

√

VR-BTB
P-BTB

v riešení

P-BTB

√

VR-BTB

v riešení

Správa z verejného obstarávania na koncept kampane pre BTB

1. Oslovené agentúry:
• Creative Department
• Respect APP
• PS: Digital
• daren & curtis
• Triad (nemali záujem o zaslanie návrhu)
• Elite Solutions (nemali záujem o zaslanie návrhu)
2. Na vypracovanie zadania mali agentúry čas od 5.2. do 5.3. 2021
3. Hodnotenie návrhov:
• Každá agentúra zaslala spolu s cenovou ponukou aj prezentáciu s návrhom konceptu.
Následne sa 11.3.2021 konali online prezentácie agentúr pre všetkých členov komisie
s možnosťou doplňujúcich otázok.
• Na vyhodnotenie VO boli stanovené 2 základné kritéria – 50% cena 50% kreatíva.
• Kreatívu hodnotila 8 členná komisia po online prezentáciách agentúr (Vladimír Grežo,
Tomáš Koniar, Martin Volek, Peter Petrovič, Soňa Svoreňová, Monika Debnárová,
Kaja Kowalczuková za magistrát, Michal Foltýn).
• Pri vyhodnocovaní komisiou bola kreatíva rozdelená do 2 kategórií - dodržanie
zadania (25%) a kreatívne spracovanie konceptu (25%).
• Každý člen komisie mohol dať maximálne 5 bodov na jedno kritérium, takže
maximálne 10 bodov na jeden koncept (agentúru).
• Finálne vyhodnotenie bolo vyrátané prepočtom bodovania kreatívy komisiou a ceny
za koncept.

4. Výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania:
1. PS: Digital: 85 bodov
2. daren & curtis: 84 bodov
3. Respect APP: 72 bodov
4. Creative Department: 69 bodov

5. Prezentácie na stiahnutie: https://we.tl/t-a2GFm2gZSp

Integrovaná územná stratégia, IUS 2021-2027

Aktuálne informácie:
1. PP-BTB absolvoval pracovné stretnutie so zástupcami Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy pre kultúru a cestovný ruch.
2. V prílohe tabuľka „Hl. m. BA projektový zásobník kultúra 25.1.2021“
3. Zástupca mesta pre kultúru p. Ivašková pomenovala tri hlavné priority mesta:
1. projekt Grössling
2. projekt Devín – NKP
3. projekt Gerulata Rusovce

4. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy nemá určeného koordinátora za cestovný ruch a preto
požiadala nám. Žaťovičová PP-BTB p. Greža, aby sa stal koordinátorom za CR.
Vzhľadom na prebiehajúce pracovné stretnutia a konzultácie k CR a kultúre budú
informácie zaslané hneď ako budú k dispozícii.
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K bodu č. 6 rokovania P-BTB 18.3.2021.
Ako interný pracovný materiál.
Spracoval: PP-BTB Vladimír Grežo
Zámer : Prijatie postupu a projektov BTB k IUS - Integrovanej územnej stratégii.
Krátky sumár: IUS 2021 – 2027
Roky 2021-2027 predstavujú nové programové obdobie, ktoré prináša možnosť čerpania
fondov EÚ na kohéznu politiku, vrátane možnosti podpory projektov zameraných na rozvoj
cestovného ruchu.
Čerpanie bude realizované prostredníctvom Operačného programu Slovensko. Gesciu nad
týmto operačným programom prevzalo novovzniknuté Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré je riadiacim orgánom. Nové programové obdobie
prináša aj nový spôsob čerpania finančných prostriedkov. Procesnú rozhodovaciu právomoc
o výbere podporených projektoch je prenesená na zástupcov regionálnej samosprávy, územnej
samosprávy a socio-ekonomických partnerov zoskupených v Radách partnerstva. Výsledkom
prípravného procesu bude Integrovaná územná stratégia (IUS), ktorej súčasťou bude aj
zoznam projektov a zámerov určených na financovanie v nadchádzajúcom programovom
období. Vypracovanie daného dokumentu je, v kooperácii MIRRI, v gescii povereného odboru
sídelne zastrešeného VUC.
Možnosti postupu BTB k IUS prostredníctvom „Tematickej komisie rady partnerstva
BSK pre oblasť cestovného ruchu a kultúry“.
Zámery BTB je možné smerovať do 3 oblastí, a to projekty skupín /názvy sú pracovné/:
1. Obnova historických pamiatok /“hard projekty“/ (historické) objekty v majetku
mesta
Predkladanie: v rámci priorít podávaných hl. m. Bratislavou
Možný postup: V koordinácii so zástupcami mesta Bratislava /ich zoznam je zaslaných
materiáloch k P-BTB/, po schválení vedenia mesta.
Za cestovný ruch podľa informácií z MBA nebol určený zástupca, ktorý môže za mesto
vstupovať do systému a TAB IUS.
Na návrh nám. Žaťovičovej vedenie mesta komunikuje o možnosti doplniť zástupcu pre
CR z BTB.
Stav: podľa info zástupcov mesta rozsah navrhovanej obnovy historických objektov
presahuje viacnásobne možné zdroje IUS.
Aktuálny zoznam od zástupcu Magistrátu hl.m SR Z. Ivaškovej bol zaslaný ako
materiál na rokovanie P-BTB .
2. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu /“hard projekty BTB“/
Predkladanie: priamo do zásobníkov Tematickej komisie CR a K IUS,
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Možný postup/návrh: v rámci zastúpenie BTB v Komisii využiť svoje možnosti
a spracovať svoje návrhy investičných projektov.
Odporúčanie vo finančnej strednej kategórii (v zmysle diskusie, zápisu P-BTB
4.3.2021).
Stav: TAB na zápis bola členom zaslaná, dôležitá poznámka je nutnosť riešenia vzťahu
BTB k objektu na rekonštrukciu.
Po doplnení námetov od P-BTB, následné dopracovanie v primeranom čase podľa
náročnosti projektov.
Námety PP-BTB – V. Greža (a príklady do skupiny 2.):
Rekonštrukcia hlavného IC Bratislavy - TIC Klobučnícka.
Riešenie obnovy verejných toaliet v center BA a mestských častiach (so záťažou CR)
Mestský korunovačný point, s foto-video atrakciou.
Príklady námetov VR BTB:
Korunovačná symbolika v meste v rámci infraštruktúrnych inštalácií (verejné svetlenie,
budovy, Most SNP a pod.)
Zriadenie mestskej atrakcie na Tyršovom nábr. – napr. balón s komplexnou
infraštruktúrou
Chodník v korunách stromov na vhodnom mieste v Mestskom lesoparku s komplexnou
infraštruktúrou
Fotopoint na Petržalskej strane Dunaja - nový symbol mesta/atraktivita a iné.
3. V skupine „soft“, aktivity pre projekty hl. mesta Bratislava aj Bratislava Tourist
Boardu /body 1 aj 2/
Predkladanie: v koordinácii so zástupcami mesta Bratislava priamo do zásobníkov
Stav: Z VÚC ani MIRRI, nie sú dané parametre ani formát na zápis a podanie do
kontajnera.
Na základe aktivity zástupcu BTB PP-BTB – navrhovaný postup: podať rámcové širšie
koncipované aktivity, a to ako v oblasti bodu 1. tak 2.
Odporúčanie tém: koordinátor z VUC, napriek stavu, prvé návrhy odovzdať už v tomto
období, následne sa budú vypracovávať po doplnení formulára a formátu od VUC,
MIRRI.
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Spracoval, PP-BTB Vladimír Grežo
___________________________________________________________________________

Informácie pre doplňujúce otázky na koordinátorov za hl. mesta Bratislavy:
Otázky:
• stav a fungovanie komory UMR
• možné námety pre iné tematické komisie /stav projektov
• informácie o spoločnom financovaní 2021-27
Informácie k témam otázok:
Rada partnerstva sa skladá z 5 komôr : Komora regionálnej samosprávy, Komora miestnej
územnej samosprávy, Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej
spoločnosti, Komora štátnej správy, Komora UMR.
Komora UMR má v rámci Rady partnerstva autonómne postavenie vo vzťahu k rozhodovaniu
o operáciách na realizáciu časti IUS pre UMR, ktoré sú určené na podporu v rámci osobitne
vyčlenených prostriedkov EŠIF pre podporu UMR. Komora UMR sa zriaďuje na základe
nominácie štyroch zástupcov hl. m. SR Bratislavy a jedného zástupcu za Regionálne združenie
mestských častí hl. m. SR Bratislavy na území UMR za účelom prípravy, implementácie,
monitorovania a hodnotenia časti IUS týkajúcej sa UMR a za účelom výberu projektových
zámerov zo zásobníka projektov UMR na podporu v rámci osobitne vyčlenených prostriedkov
EŠIF pre podporu UMR.
TEMATICKÉ KOMISIE RADY PARTNERSTVA
Tematické komisie Rady partnerstva tvoria pracovný organizačný rámec práce Rady
partnerstva. Sú vytvárané pre každú prioritu definovanú IUS, minimálne pre nasledujúce
oblasti rozvoja územia VUC: Udržateľná doprava, Školstvo, veda, výskum a inovácie,
Cestovný ruch a kultúra, Zdravotníctvo, Sociálna oblasť, Životné prostredie.
Informácie o systéme a prepojení na pripravovaný PHSR /mesta Bratislava/
a financovaní s mestami a rozpočtom štátu:
Integrované územné stratégie (ďalej len „IÚS“), sú komplexné rozvojové stratégie územia
spracovávané ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)
samosprávnych krajov a skupín obcí v zmysle Zákona č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho
rozvoja (tvoriacich územia udržateľného mestského rozvoja – UMR alebo strategickoplánovacie regióny - SPR). Tieto stratégie definujú systém priorít, cieľov a k nim
prislúchajúcich operácií (aktivít, projektov, investícií), ktoré sú územne, vecne a časovo
koordinované v rámci integrovaných projektových balíčkov a financované z rôznych
zdrojov – fondov EÚ, štátneho rozpočtu, prostriedkov VUC, miest a obcí a súkromných
investorov. Integrované projektové balíčky pozostávajú z kľúčových (spravidla
investičných) projektov a doplnkových projektov združených v tematických investičných
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balíčkoch.
Jednotlivé projekty/investície môžu byť realizované z úrovne VÚC, miest a obcí, štátu, ale aj
súkromného investora. Ich koordinácia na národnej úrovni prebieha prostredníctvom
Národného investičného plánu SR (NIP).
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