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Od roku 1994 kedy bola spoločnosť založená, SOGESID Spa pôsobí na juhu Talianska, 

ako koncesionár za riadenie určitých čistiarní odpadových vôd v regióne Kampánia. 

V dnešnej dobe SOGESID reaguje na rastúcu potrebu technickej podpory aby bolo 

možné splniť stanovený cieľ udržateľného rozvoja a zabezpečiť efektívne využívanie

európskych štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v celej krajine.

SOGESID poskytuje technickú pomoc Orgánom verejnej správy pre rozvoj inžinierskych

služieb spojených s riadením a ochranov povrchových a podzemných vôd, odpadové

hospodárstvo, sanácie znečistenej pôdy, protipovodňovú ochranu, ochranu prírody a 

biodiverzity, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a medzinárodnej spolupráce.

Naša história



SOGESID Spa, je internou súčasťou Ministerstva životného prostredia, zeme a mora 

(MATTM) a Ministerstva infraštruktúry (MIT). SOGESID je spoločnosť, ktorá ponúka 

technickú podporu regionálnym spoločnostiam prostredníctvom opatrení a iniciatív, 

ktoré prispievajú na jednej strane k riešeniu kritických problémov životného prostredia, 

(núdzové sanácie a nakladania s odpadmi, zosuvy pôdy atď.) a na druhej strane 

použitiu, vhodným a efektívnym spôsobom, národných i európskych štrukturálnych 

fondov.

Vďaka bohatým skúsenostiam nahromadeným za viac ako 20 rokov prevádzky a 

vďaka dobrému poznaniu svôjho personálu, Sogesid S.p.A. rozšírila spektrum 

ponúkaných služieb. V súčastnosti hrá spoločnosť podpornú úlohu vládnym 

agentúrav a ponúka sa ako katalyzátor v Taliansku a v zahraničí (CAPACITY 

BUILDING) v oblasti plánovania, Obstarávateľský subjekt a Konzultačbé práce 

(stavebný dozor.

Spoločnosť



Konfigurovateľnosť “in-house” oproti správe verejnej oprávňuje priamu dôveru (tj. bez

predchádzajúcej súťaže) riadenia služieb inej právnickej osobe tým istým verejným

orgánom.

Vzhľadom na to, že ide o odchýlku od zásad Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže,

nediskriminácie a transparentnosti,inštitút «in-house providing» sa považuje za prípustnú

len za určitých presných podmienok stanovených judikatúrou Spoločenstva a následne

vypracovaných vnútroštátnym súdom

Okrem plne verejného kapitálu požiadavky vyžadované rámcom Spoločenstva pre tzv.

"House management" sú:

- Verejné orgány, ktoré vlastnia základné imanie spoločnosti, majú podobnú kontrolu,

akú vykonávajú pri svojich službách

- Viac ako 80% činnosti kontrolovanej právnickej osoby (Sogesid) sa vykonáva pri

plnení úloh, ktoré jej zveril kontrolný verejný obstarávateľ;

- v kontrolovanej právnickej osobe neexistuje žiadna priama účasť na súkromnom

kapitáli;

Sogesid S.p.A. «Società pubblica di progetto»



Naše čísla

Základné imanie Sogesid S.p.A. 

55 M€

Zamestnanci

500

z ktorých 250 Technikov (inžinieri, biológovia, chemici, 

architekti)

zvyšní sú právnici, ekonómovia a administratívny 

pracovníci



Sogesid S.p.A. vykonáva činnosti, ktoré spadajú do kompetencií Ministerstva

životného prostredia a ochrany územia a Ministerstva infraštruktúry a

dopravy a najmä

Projektovanie
Stavebný dozor

Obstarávateľ

Overenie a riadenie projektu

Štúdie uskutočniteľnosti



Sanácie kontaminovaných lokalít

1.2 Mld Euro za 3 roky 

52 intervencií 

25 intervencíí v 13 (z 39) lokalít štátneho významu

13 intervencíí v 2 (z 18) lokalít regionálneho významu



Dohoda o strategickom programe kompenzácie životného prostredia v 

regióne Kampánia

Identifikácia plánu prioritných akcií kompenzácie životného prostredia a sanácií, ktoré 

majú byť realizované v niektorých obciach v regióne Kampánia

All. n. Celková suma financovania

1 13 € 60.107.165,53

2 10 € 11.858.269,00

3 24 € 65.846.574,29

Total € 137.812.008,82

Sektor 

Voda Sanácie

All. n. Celková suma financovania

1 19 € 51.045.480,00

4 1 € 1.780.349,70

Total € 52.825.829,70

TOTALE € 190.637.838,52



Vodné infraštruktúry

1.0 Mld Euro za 3 roky 

132 intervencíií pre rozvoj vodnej infraštruktúry v 

južnom Taliansku



Komisár kanalizačných a čistiacich prác 
pre Sicíliu per superamento 

condanna Europea (723,6 M€

finanziamento CIPE)

vodoprávne úrady v kraji 
Kalábria : Podpora pre udelenie 

S.I.I. a industralny plán

Komisár kanalizačných a 
čistiacich prác Calabria  per 

superamento condanna Europea 
(31,0 M€ finanziamento CIPE)

AdP Compensazioni ambientali 
settore acque:

13 zásohov ako aktívny člen
60 M€

+ 34 iba projektácia

Opatrenia aj v Puglia, Basilicata 

e Sardegna.

Opatrenia aj vo vodnom sektore



Ďakujeme za pozornosť

Thank you for your attention

e-mail: a.dimarzo@sogesid.it - http://www.sogesid.it/


