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1.

Vznik, predmet činnosti a orgány ARR PSK
Rozhodnutím o zriadení príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou zo dňa 17.

júna 2003 Prešovský samosprávny kraj s účinnosťou od 1. júla 2003 zriadil Rozvojovú
agentúru Prešovského samosprávneho kraja so sídlom: Námestie mieru 2, Prešov. Svoju
praktickú činnosť zahájila RA PSK dňa 2.9.2003.
Za účelom efektívnejšieho zapojenia sa do procesu vyuţívania prostriedkov EÚ na
regionálny rozvoj, ako aj za účelom pomoci ďalším subjektom v regióne – hlavne obciam
v oblasti vyuţívania finančných mechanizmov EÚ, bol spracovaný návrh transformácie
Rozvojovej agentúry PSK na Agentúru regionálneho rozvoja PSK, ako združenia
právnických osôb.
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojich zasadnutiach dňa
26.10.2004 uznesením číslo 273/2004 a 14.12.2004 uznesením číslo 299/2004 schválilo vznik
Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ARR PSK“)
a zároveň transformáciu Rozvojovej agentúry Prešovského samosprávneho kraja na ARR
PSK. V tejto súvislosti ARR PSK prebrala k 1.3.2005 všetkých zamestnancov Rozvojovej
agentúry PSK, referencie, všetky kompetencie a činnosti súvisiace s implementáciou
a realizáciou schválených projektov.
Agentúra regionálneho rozvoja PSK je záujmovým združením právnických osôb
zapísaná dňa 19.1.2005 do registra KÚ v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy
a ţivnostenského podnikania pod číslom č.j.2005/02600/Pa-001, za účelom koordinácie
aktivít, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj
Prešovského kraja a regiónu NUTS II – Východné Slovensko. ARR PSK bola zaloţená
Zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.1.2005 a Stanovami zo dňa 3.1.2005. Zakladajúcimi členmi
sú Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita v Prešove.
Zdruţenie je subjektom neziskového charakteru. Je otvoreným subjektom. Činnosť
ARR PSK priamo nadväzuje na aktivity a pôsobenie Rozvojovej agentúry PSK (RAPSK) príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorej zamestnanci, kompetencie
a činnosti prešli pod ARR PSK ku dňu 1.3.2005. V súčasnosti má 17 zamestnancov.
Zdruţenie je zaloţené na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja a regiónu NUTS II - Východné Slovensko so zreteľom na štátnu
štrukturálnu, regionálnu, sociálnu, priemyselnú a technickú politiku. Koordinuje všetky
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aktivity, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj
Prešovského samosprávneho kraja a regiónu NUTS II - Východné Slovensko.
Predmet činnosti ARR PSK:
príprava a koordinácia práce na príprave strategických dokumentov regionálneho
rozvoja v Prešovskom kraji a regiónu NUTS II - Východné Slovensko,
príprava programov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými
dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja,
poskytovanie konzultačných sluţieb súvisiacich s prípravou a realizáciou programov a
projektov,
koordinácia prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov a zadávanie
týchto externým firmám a konzultantom,
všestranné prispievanie k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch
budovania spoločnej Európy,
aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podnikania, k
rozvoju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvalo udrţateľného
rozvoja,
realizácia a podpora implementácie uţ schválených projektov a programov,
aktívne vyhľadávanie a podporu finančne, technicky, materiálne, odborne, ekologicky
trvalo udrţateľných projektov,
informovanie príslušných subjektov v rámci kraja o dostupnosti jednotlivých programov
a projektov,
organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia o európskej regionálnej
politike, o moţnostiach podpory regionálneho rozvoja a na zvýšenie administratívnych
kapacít na prípravu a čerpanie fondov EÚ v rámci regiónu,
propagácia regiónu doma a v zahraničí a získavanie investorov pre región,
príprava, koordinácia a realizácia aktivít cezhraničnej spolupráce,
realizácia praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, podporu zamestnanosti,
spolupráca so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré
majú záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele zdruţenia.
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Orgány Agentúry regionálneho rozvoja PSK

Zbor zástupcov členov združenia

1.

Miroslav Čurilla – predseda (poslanec PSK)

2.

MUDr. Peter Chudík – člen (predseda PSK)

3.

MUDr. František Orlovský – člen (poslanec PSK)

4.

Ing. Peter Molčan – člen (poslanec PSK)

5.

Ing. Mária Kulanová – člen (poslanec PSK)

6.

prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. – člen (dekan Fakulty manaţmentu PU)

7.

doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD. – člen (prodekan Pedagogickej fakulty PU)

8.

doc. PhDr. Vladislav Dudinský, CSc. – člen (vedúci katedry občianskej
a etickej výchovy FHPV PU)

Správna rada

1.

Stanislav Mathia – predseda (poslanec PSK)

2.

JUDr. Anna Aftanasová – člen (poslanec PSK)

3.

Ing. Jozef Berta – člen (poslanec PSK)

4.

Mgr. Vladimír Ledecký – člen (poslanec PSK)

5.

Ing. Mária Dančišinová – člen (kvestor PU)
(od 4.12.2007 členom Správnej rady - Ing. Mária Nováková, kvestor PU)

Dozorná rada

1.

Ing. Jaroslav Regec – predseda (poslanec PSK)

2.

Ing. Milan Benč – člen (poslanec PSK)

3.

Ing. Miroslav Vataščín – člen (projektový manaţér PU)
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Činnosť ARR PSK

2.

Agentúra regionálneho rozvoja PSK sa v roku 2007 sústredila na dokončenie
implementácie projektov schválených v skrátenom programovacom období 2004 – 2006,
dokončenie implementácie programov INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika
a Programu susedstva NNP 2004 – 2006. Ďalej plnila nasledovné úlohy:
A.

Príprava PHSR

B.

Implementácia programov

C.

Spracovanie a implementácia projektov

D.

Príprava subjektov na plánovacie obdobie 2007 – 2013

E.

Zásobník projektov

F.

Spracovanie strategických dokumentov

V zmysle Stanov ARR PSK v r. 2007 organizačne zabezpečovali činnosť ARR PSK
Odbor prípravy a realizácie projektov, Odbor medzinárodnej spolupráce a Konzultačný
a poradenský odbor, rozvoj ľudských zdrojov.

2.1

Odbor prípravy a realizácie projektov ARR PSK

A.

Príprava PHSR
Odbor prípravy a realizácie projektov sa v roku 2007 podieľal na príprave Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 – 2015. Zamestnanci odboru
kompletizovali informácie a následné výstupy potrebné k vypracovaniu analytickej časti
dokumentu v nasledovných oblastiach: Obyvateľstvo a ţivotná úroveň, Poľnohospodárstvo,
lesníctvo a rozvoj vidieka, Technická infraštruktúra, Prírodné zdroje a Ţivotné prostredie.
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Spracovanie a implementácia projektov

B.

V r. 2007 Odbor prípravy a realizácie projektov

implementoval schválené

investičné projekty:
pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – rekonštrukcia a zabezpečenie
energetickej efektívnosti vybraných sociálnych a kultúrnych zariadení,
projekty zamerané na budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
a budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky,
pre obce PSK zamerané na renováciu a rozvoj infraštruktúry obcí, zlepšenie a rozvoj
infraštruktúry na ochranu a racionálne vyuţívanie vôd a ovzdušia.
Implementované projekty
Implementácia schválených projektov Prešovského samosprávneho kraja

Názov
OP

Názov projektu

Rozpočet p.

Ukončenie
projektu

PSK – Inteligentný región

3,546 mil. Sk

XII/2007

OP ZI
3.2.

PSK – Pilotná sieť VPBI

5,350 mil. Sk

XI/2007

OP ZI
3.1.4

Remeselná tradícia. Cesta
do modernej Európy

7,081 mil. Sk

VI/2007

2,12 mil. Sk

VII/2007

9,617 mil. Sk

XII/2007

2,965 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

P.
č.

Subjekt

1.

Prešovský
OP ZI
samosprávny kraj 3.2.

2.
3.

Prešovský
samosprávny kraj
Podduklianske
osvetové
stredisko Svidník

4.

Okresná kniţnica
OP ZI
D. Gutgesela
3.1.4
Bardejov

5.

DSS Kalinov

6.

Prešovský
OP ZI
samosprávny kraj 3.3.

OP ZI
3.1.3

Kniţnica- inštitúcia
vzdelávania
a spoločenského ţivota pre
všetky sociálne skupiny
Zlepšenie úrovne
poskytovaných sociálnych
v DSS Kalinov
„eVUC – nástroj tvorby
a posilnenia partnerstiev
v regióne“
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Implementácia schválených projektov pre obce Prešovského samosprávneho kraja

P. č. Subjekt

Názov
OP

Názov projektu

Rozpočet p.

Ukončenie
projektu

1.

Obec Jarovnice

OP ZI
3.1.1.

Zvýšenie úrovne vých.-vzdel.
Procesu v MŠ a ZŠ
v Jarovniciach

14,237 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

2.

Obec Dlhé Klčovo

OP ZI
3.1.1.

Rekonštrukcia a modernizácia
4,5 mil. Sk
ZŠ obce Dlhé Klčovo

3.

OP ZI
Obec Kračúnovce
3.4

4.

Obec Jakovany

5

6.

7.

Obec Nová
Ľubovňa

Obec Nemešany

Zdruţenie obcí
Poloniny

OP ZI
3.4

OP ZI
3.4.

OP ZI
3.4.

III/2007

Miestna komunikácia v obci
Kračúnovce

7,310 mil. Sk

Regulácia a úprava potoka
v intraviláne obce Jakovany

8,361 mil. Sk

Zlepšenie hmotnej
infraštruktúry prostredníctvom
rekonštrukcie miestnej
16,746 mil. Sk
komunikácie v obci Nová
Ľubovňa
Oţivenie tradičných remesiel
a kultúrneho ţivota v obci
Nemešany prostredníctvom
rekonštrukcie schátralého
objektu na spoločenské
a remeselné centrum

II/2007

Projekt sa
implementuje

Projekt sa
implementuje

VI/2007
4,218 mil. Sk

OP ZI
3.4.

Zmena palivovej základne
v obciach národného parku
POLONINY zavedením
obnoviteľného zdroja energie
– biomasy

69 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

OP ZI
3.4.

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií, výstavba
chodníkov a rekonštrukcia
8,7 mil. Sk
miestneho mosta v obci Modra
nad Cirochou

Projekt sa
implementuje

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Zdruţenia obcí pod hradom
Čičva

414 tis. Sk

Projekt sa
implementuje

ÚPN-O Krásna Lúka

425 tis. Sk

8.

Obec Modra nad
Cirochou

9.

Zdruţenie obcí
OP ZI
pod hradom Čičva 3.4.

10.

Obec Krásna Lúka

OP ZI
3.4.
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Príprava subjektov na plánovacie obdobie 2007 – 2013

C.

V roku 2007 Odbor prípravy a realizácie projektov ARR PSK spracoval a predloţil na
vedenie Úradu PSK Zásobník projektových zámerov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK na predkladanie projektov v rámci výziev zo ŠF EÚ.
Zásobník projektových zámerov subjektov prihlásených do partnerského
programu INFO REGIÓN
P.č.

Subjekt

Projektový zámer

Stredné školstvá
1.

SOU Dopravné Prešov
1. projektový zámer
2. projektový zámer

2.

Gymnázium
Konštantínova 2 Prešov

3.

Združená stredná škola
Prešov
Spojená škola T. Ševčenka
s VJU Prešov
Združená stredná škola
služieb v Prešove
1. projektový zámer
2. projektový zámer

4.
5.

6.

Pedagogická a sociálna
akadémia Prešov
1. projektový zámer
2. projektový zámer

7.

Obchodná akadémia
Prešov

8.

Združená stredná škola
Humenné

9.

Štátna jazyková škola
Prešov
Gymnázium J. A.
Raymana Prešov
1. projektový zámer

10.

2. projektový zámer
11.

Stredná odborná škola
Kežmarok

Výmena drevených futrovaných okien na budove školy
z Konštantínovej ulice v počte 50 ks
Rekonštrukcia podkrovia budovy školy zo Slovenskej
ulice
Oprava strechy, výmena podláh v celej budove, výmena
okien, fasád, výmena dverí so zárubňami, kompletná
výmena vykurovacieho systému
Rekonštrukcia telocvične
Zateplenie budovy, výmena okien, kotolňa a vykurovacia
sústava
Rekonštrukcia strechy na PPV Centrum
Výmena výťahu v objekte na Košickej 20 a zrealizovanie
bezbariérového prístupu v objekte
Oprava fasády – kultúrna pamiatka
Rekonštrukcia strechy, podkrovia na učebne, zmena
vykurovania cez slnečné kolektory, bezbariérový vstup
Rekonštrukcia (oprava) strechy, výmena okien
(zateplenie), rekonštrukcia sociálneho zariadenia, výmena
palubovky v telocvični
Stavebné úpravy jestvujúcich priestorov ZSŠ Humenné –
učebné bloky 1,2,3 – oprava sociálnych a hygienických
priestorov/ výmena ZTI zariadení, obkladov, podláh/,
výmena podláh v triedach a chodbách, výmena drevených
okien za plastové
Rekonštrukcia budovy (dielenská budova SPŠ stavebném,
Prešov, Plzenská 10)
Rekonštrukcia prístupových ciest (hlavný vstup, zadný
vstup, bočný vstup, prístup do jedálne)
Výmena sklobetonových tvároviek a osadenie 19 okien
v telocvičniach
Výmena okien na budove školy, rekonštrukcia sociálnych
zariadení

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

9

12.

Gymnázium P. O.
Hviezdoslava Kežmarok
1. projektový zámer
2. projektový zámer

13.

Združená stredná
umelecká škola Prešov
1. projektový zámer

2. projektový zámer

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

Gymnázium Antona
Prídavka Sabinov
SOU lesnícke Sigord
Hotelová akadémia Otta
Brucknera Kežmarok
SPŠ stavebná Prešov
ZSŠ Snina

SPŠ Bardejov
SOU Lipany
Gymnázium Snina
1. projektový zámer
2. projektový zámer
3. projektový zámer
SOU Levoča
SOU Stará Ľubovňa
1. projektový zámer
2. projektový zámer
ZSS Svit
SOU Bijacovce
1. projektový zámer
2. projektový zámer
3. projektový zámer
ZSŠ drevárska Vranov
nad Topľou
ZSŠ A. Dubčeka Vranov
nad Topľou
Gymnázium Vranov nad
Topľou

29.

SOU stavebné Humenné

30.

SPŠ chem. A potravin.
Humenné
ZSŠ Stropkov
Združená stredná škola J.
Andraščíka Bardejov
1. projektový zámer
2. projektový zámer

31.
32.

Rekonštrukcia
hygienických
zariadení
a okien
v telocvični T2
Rekonštrukcia okien, fasády, strechy domu na Hradnom
námestí 2
Rekonštrukcia budovy domova mládeţe: rekonštrukcia
elektrických rozvodov, rekonštrukcia vodovodu, odpadu,
rekonštrukcia Kúrenia, výmena okien a dverí, povrchová
interiérová úprava stien, stropov, podláh
Efektívne vyuţívanie tepelnej energie – celková
rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému budovy
školy, dokončenie výmeny okien, zateplenie fasády
Výmena okien a oprava fasády na škole
Výmena okien a vstupných dverí
Sfunkčnenie podkrovia budovy Hotelovej akadémie O.B.
v KK na účel vyučovania a skladových priestorov
Výmena okien a oprava a náter fasády
Prístavba a nadstavba telocvične na priestory: učebne
teoretického vyučovania, dielne odborného výcviku,
garáţe pre osobné vozidlá, zamurovanie časti múru,
výmena okien, zateplenie
Zateplenie budovy, SPŠ a výmena okien
Zníţenie energetickej náročnosti objektu
Prestavba podkrovia na priestory
vyučovacom procese školy
Zníţenie energetickej náročnosti
Prístavba telocvične
Zníţenie tepelnej náročnosti budov

vyuţiteľné

vo

Vybudovanie športového ihriska, oplotenie a estetizácia
okolia školy
Zníţenie energetickej náročnosti objektu
Rekonštrukcia kaštieľa(budovy školy)- havarijný stav
Rekonštrukcia domova mládeţe, dielní, školskej jedálne
Rekonštrukcia telocvične
Rozšírenie pôvodnej telocvične o gymnastickú časť
Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZSŠ
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia mat., základ.,
a stredných škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia – Výmena okien, sklených kopilitov
a vchodových dverí
Zateplenie objektov školy, telocvične, internátu, prístavby
internátu a dielní
Rekonštrukcia a zabezpečenie energetickej efektívnosti
školy
Zníţenie energetickej náročnosti prevádzky objektu
Oprava fasády so zateplením, výmena okien
Zateplenie školského objektu, výmena okien
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34.

3. projektový zámer
4. projektový zámer
5. projektový zámer
6. projektový zámer
Spojená škola J. Henischa
Bardejov
SOU stavebné, Prešov

35.

SPŠE Prešov

36.

Združená stredná škola
Vranov nad Topľou
Stredná priemyselná škola
Strojnícka Prešov
Hotelová akadémia Prešov

33.

37.
38.
39.

Obchodná akadémia
Sabinov

40.

Stredná priemyselná škola
Bardejov
Stredná zdravotnícka
škola Prešov

41.

Rekonštrukcia spojovacej chodby
Vonkajšie úpravy
Rekonštrukcia strechy telocvične
Nadstavba školského bloku
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne
Zateplenie vonkajších stien, výmena vonkajších
presklených plôch a okien
Zateplenie objektov a výmena okien, výmena rozvodov
vody v hlavnej budove, rekonštrukcia elektrorozvodov
v dieľňach,
zateplenie
lodţievybudovanie
multifunkčného pohybového centra a informačno –
komunikačného centra
Zateplenie obvodových múrov, výmena okien,
rekonštrukcia kotolne, vybudovanie novej kotolne
Zateplenie objektu, výmena výplní otvorov, vnútorné
povrhové úpravy
Zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, výmena okien,
výmena podláh, obnova sanitárneho vybavenia
Zateplenie objektu, výmena okien, výmena strešných
rozvodov, výmena zdravotechnického zariadenia a
radiátorov
Plynofikácia kotolne, zateplenie objektu, výmena okien
Zateplenie obvodových stien a stropov, výmena okenných
a dverných výplní

Kultúrne zariadenia
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Múzeum v Kežmarku
1. projektový zámer
2. projektový zámer
Divadlo Alexandra
Duchnoviča Prešov
Vlastivedné múzeum
v Hanušovciach nad
Topľou
Hornozemplínske osvetové
stredisko Vranov
Tatranská galéria
v Poprade
Múzeum Andyho Warhola
v Medzilaborciach
Šarišské múzeum
v Bardejove
Šarišská galéria v Prešove
Podtatranské múzeum
v Poprade
Podtatranská knižnica v
Poprade

Hrad – oprava striech
Úprava nádvoria hradu, iluminácia
Zriadenie novej kotolne
Rekonštrukcia renesančno-barokového
priľahlého historického parku

kaštieľa

a

Rekonštrukcia pivničných priestorov na polyfunkčnú sálu
na vzdelávacie a záujmové aktivity
Rekonštrukcia elektrárne Tatranskej galérie v Poprade
Nová vizuálno-architektonická podoba budovy MMUAW
Rekonštrukcia a opravy prevádzkových objektov múzea
Zlepšenie tepelných, statických, technických, estetických
a funkčných parametrov objektu
Zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy, výmena okien,
rekonštrukcia fasády, výmena sanitárneho vybavenia
Zateplenie budovy, novostavba sedlovej strechy
a podkrovného priestoru, výmena sanitárneho vybavenia,
obkladu, dlaţby v sociálnych zariadeniach

Sociálne zariadenia
1.

2.

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Stará Ľubovňa
Domov sociálnych služieb
ALIA Bardejov
1. projektový zámer
2. projektový zámer

Prestavba a vybavenie hygienických
priestorov v dvoch etapách

a ubytovacích

Dom chráneného bývania v areáli DSS s pracovnou
dielňou v suteréne
Rekonštrukcia budovy DSS

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

11

3. projektový zámer

3.
4.

DSS Stropkov
DSS Kalinov

5.

DSS v Jabloni

6.

Domov dôchodcov
a sociálnych služieb,
Továrne
Domov sociálnych služieb
Volgogradská, Prešov
1. projektový zámer
2. projektový zámer

7.

D.

8.
9.

DSS Spišská Stará Ves
DSS Ličartovce

10.
11.
12.

DSS Humenné
DSS Osadné
DSS Batizovce

13.

DSS a DD Humenné

14.

DSS Ľubica

15.

DSS Giraltovce

Pilotný program – implementácia informačného systému
KID – „Komplexná informácia domova“, lokalizácia
českej verzie systému do slovenskej verzie a legislatívy
pre vyuţitie DSS a DD
Rekonštrukcia podkrovia DSS
Zobytnenie podkrovia hlavnej budovy a budovy
chráneného bývania
Nadstavba ubytovacieho objektu – podkrovie, zobytnenie
podkrovia
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich
zariadení sociálnych sluţieb

Rekonštrukcia práčovne, sušiarne, ţehliarne
Rekonštrukcia a modernizácia kúpeľní a WC –
odstránenie bariér
Prístavba budovy DSS
Zníţenie energetickej náročnosti prevádzky DSS,
rekonštrukcia, modernizácia zariadenia
Prístavba ubytovacej časti
Rekonštrukcia dielne – zriadenie dielne pracovnej terapie
Zabezpečenie zníţenia energetickej náročnosti prevádzky
budov v DSS, úprava sociálnych zariadení, modernizácia
strojného vybavenia prevádzok práčovne a kuchynskej
prevádzky
Prístavba a rozšírenie domova dôchodcov a domova
sociálnych sluţieb
Zníţenie energetickej náročnosti prevádzky budov
zariadenia
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa a výmena
okenných a dverných výplní

Spracovanie strategických dokumentov
Odbor prípravy a realizácie projektov v roku 2007 spracoval 2 mikroregionálne PHSR,

35 obecných PHSR a v súčasnosti je spracovávaný PHSR mesta Hnúšťa.
Spracované Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí

P.
č.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR
obce

Okres

1.

PHSR obce Lúčka

Svidník

2.

PHSR obce Pichne

Snina

3.

PHSR obce Kvakovce
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Vranov nad
Topľou

4.

PHSR obce Vyšný Kazimír

5.

PHSR obce Papín

6

PHSR obce Niţný Hrušov

7.

PHSR obce Niţný Hrabovec

8.

PHSR obce Hencovce

9.

PHSR obce Majerovce

10.

PHSR obce Sedliská

11.

PHSR obce Kladzany

12.

PHSR obce Tovarné

13.

PHSR obce Malá Domaša

14.

PHSR obce Ondavské Matiašovce

15.

PHSR obce Ihľany

16.

PHSR mikroregiónu Zdruţenia obcí pod hradom Čičva

17.

PHSR mikroregiónu POĽANA

18.

PHSR obce Jarovnice

Sabinov

19.

PHSR města Hnúšťa

Rimavská Sobota

20.

PHSR obce Štefanovce

21

PHSR obce Tovarňanská Polianka

22.

PHSR obce Holčíkovce

23.

PHSR obce Ľubiša

24.

PHSR obce Kamenná Poruba

25.

PHSR obce Tibava

Sobrance

26.

PHSR obce Zubné

Snina

27.

PHSR obce Litmanová

Stará Ľubovňa

28

PHSR obce Mnišek nad Popradom

Stará Ľubovňa
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Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Keţmarok
Vranov nad
Topľou
Stará Ľubovňa

Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou
Humenné
Vranov nad
Topľou
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29.

Stará Ľubovňa

PHSR obce Hniezdne

30. PHSR obce Kamienka

Stará Ľubovňa

31. PHSR obce Niţné Ruţbachy

Stará Ľubovňa

32. PHSR obce Forbasy

Stará Ľubovňa

33. PHSR obce Vyšné Ruţbachy

Stará Ľubovňa

34. PHSR obce Jarabina

Stará Ľubovňa

35. PHSR obce Lacková

Stará Ľubovňa

36. PHSR obce Hraničné

Stará Ľubovňa

37. PHSR obce Kremná

Stará Ľubovňa

38. PHSR obce Lomnička

Stará Ľubovňa

2.2

Odbor medzinárodnej spolupráce ARR PSK

A.

Príprava PHSR
Zamestnanci Odboru medzinárodnej spolupráce ARR PSK sa podieľali na príprave

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008-2015, kompletizovali
materiály a výstupy potrebné k vypracovaniu profilu analytickej časti strategického
dokumentu PHSR Prešovského samosprávneho kraja na roky 2008-2015, v týchto oblastiach:
Základná charakteristika regiónu, Hospodárstvo, Priemysel, Stavebníctvo, Sluţby, Malé
a stredné podnikanie, Výskum a vývoj, Cestovný ruch, Cezhraničná spolupráca.
Mgr. Matúš Goč – pôsobil v roku 2007 ako koordinátor prípravy strategickej časti
PHSR PSK v týchto oblastiach:

Ţivotné prostredie, Cestovný ruch, Podnikanie,

Informatizácia, Cezhraničná a medziregionálna spolupráca, Dopravná infraštruktúra, Kultúra
a šport.
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B.

Implementácia programov
Agentúra regionálneho rozvoja PSK pôsobila aj v roku 2007 ako Technický

sekretariát pre Prešovský samosprávny kraj.
V rámci cezhraničných programov Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko –
Slovenská republika a Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina Agentúra
regionálneho rozvoja PSK plnila v roku 2007 nasledovné funkcie:
priebeţné zadávanie údajov do systému ITMS (kontrola údajov v rámci
schválených projektov, doplnenie na poţiadanie MVRR SR...),
komunikácia

s Riadiacim

orgánom

v rámci

implementácie

schválených

projektov a následná komunikácia so ţiadateľmi,
komunikácia s Prešovským samosprávnym krajom v rámci implementácie
priority 3. Fond mikroprojektov a práca na úspešne schválených projektoch,
konzultácie so ţiadateľmi ohľadom prebiehajúcich projektov, pomoc pri
spracovaní monitorovacích správ, pomoc pri podávaní ţiadostí o platbu
a realizácii aktivít v rámci schválených projektov,
monitoring projektov (kontrola monitorovacích správ úspešných projektov,
komunikácia so ţiadateľmi v rámci doplnenia a aktualizácie monitorovacích
správ)
účasť na zasadnutiach pracovnej skupiny Task Force v rámci cezhraničného
programu Poľsko – Slovenská republika na nasledujúce programovacie obdobie
2007-2013 (príprava programového doplnku, formuláru ţiadostí a ostatnej
dokumentácie potrebnej k vyhláseniu výziev),
pripomienkovanie materiálov RO v rámci programu cezhraničnej spolupráce PLSR
preklad podkladov k technickej asistencii pre VÚC v rámci programu HU-SKRO-UA
predbeţné informovanie ţiadateľov a konzultácie so ţiadateľmi na nasledovné
programovacie obdobie 2007-2013,
príprava a účasť na konferencii pre potencionálnych ţiadateľov pre programy
cezhraničnej spolupráce.
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C.

Spracovanie a implementácia projektov
V rámci vyhlásenej výzvy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného

mechanizmu EHP Odbor medzinárodnej spolupráce vypracoval projekty a následne ich
podal na Riadiaci orgán Úradu vlády. Jedná sa o nasledovné projektové zámery:
Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Papín
Ţiadateľ:

Obec Papín

Priorita:

Zdravie a starostlivosť o deti

Rozpočet:

15 265 EUR

Výstavba prvej etapy čističky odpadových vôd a kanalizácie v obci Papín
Ţiadateľ:

Obec Papín

Priorita:

Ochrana ţivotného prostredia

Rozpočet:

28 850 EUR

Rehabilitačno-sociálne centrum „Naša záhrada“
Ţiadateľ:

Klub Sclerosis Multiplex v Prešove

Priorita:

Zdravie a starostlivosť o deti

Rozpočet:

22 000 EUR

Výstavba viacúčelových vodných nádrží
Ţiadateľ:

Obec Davidov

Priorita:

Ochrana ţivotného prostredia

Rozpočet:

15 300 EUR

Projektové zámery boli po formálnej stránke úspešné avšak pre nedostatok finančných
prostriedkov boli 3 projekty zaradené do zásobníka a jeden projekt zatiaľ neobdŕţal
vyjadrenie Riadiaceho orgánu.
V rámci programu East East: Partnership Beyond Borders Odbor medzinárodnej
spolupráce sa podieľal na príprave projektu „Srbsko a Slovensko – Nové oblasti spolupráce“,
ktorý je financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti so sídlom v Bratislave. Ţiadateľom
projektu je Timok Klub zo Srbska.
Ţiadateľ:

Timok Klub, Knjaţevac, Srbsko

Program:

East East: Partnerstvo bez hraníc

Rozpočet:

13 535 EURO
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Celkovým cieľom projektu je zvýšenie kvalifikácie zamestnancov ARR

Východného

Srbska a jej zakladateľov (miestne úrady a civilná spoločnosť) prostredníctvom výmeny
skúseností, “best practice” a modelov regionálneho rozvoja s civilnou spoločnosťou,
miestnymi úradmi a inštitúciami na Slovensku. Implementácia projektu spočíva v účasti
srbských predstaviteľov organizácií (zakladateľov ARR, jej zamestnancov a predstaviteľov
miestnych úradov) v 6-dňovom študijnom pobyte organizovanom v Prešovskom kraji koncom
marca 2008.
V rámci interregionálneho programu INTERREG IVC Odbor medzinárodnej
spolupráce ARR PSK pracoval na príprave projektu pod názvom „NEEBOR – Platforma
interregionálnej spolupráce východných vonkajších hraničných európskych regiónov“.
Ţiadateľ:

Agentúra regionálneho rozvoja Eszak-Alföld, Maďarsko

Priorita:

Inovácie a znalostná ekonomika

Rozpočet:

1 336 703,65 EURO

Celkovým cieľom projektu je umoţniť regionálnym a miestnym orgánom a ďalším
zainteresovaným na regionálnej úrovni zlepšiť svoje politiky, metódy a kapacity v oblasti
inovácií a znalostnej ekonomiky. Prostriedkami na dosiahnutie tohto cieľa sú výmena
a prenos poznatkov a rozvoj nových politík a prístupov medzi vonkajšími hraničnými
regiónmi v rámci Európskej únie.

D.

Príprava subjektov na plánovacie obdobie 2007 – 2013
Činnosti Odboru medzinárodnej spolupráce ARR PSK v roku 2007 v rámci

programov cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika a Maďarsko –
Slovensko – Rumunsko - Ukrajina :
Príprava zásobníka projektových zámerov pre subjekty v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK v zmysle schválenej smernice k spôsobu predkladania
projektových

zámerov

na

vypracovanie

a podanie

v rámci

výziev

v programovacom období 2007-2013
Príprava zásobníka projektových zámerov pre obce, neziskové organizácie a iné
subjekty PSK
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Komunikácia s potencionálnymi ţiadateľmi a informovanie o moţnostiach
čerpania finančných prostriedkov EÚ, zosúladenie projektových zámerov.

Iné aktivity Odboru medzinárodnej spolupráce ARR PSK

E.

Odbor medzinárodnej spolupráce ARR PSK sa podieľal na príprave konferencie SME
PRIPRAVENÍ ?...„Na čerpanie finančných prostriedkov EÚ v programovom období 20072013“ , ktorá sa konala v dňoch

25.-26. septembra 2007 v Hoteli Palace, v Novom

Smokovci.

2.3

Konzultačný a poradenský odbor, rozvoj ľudských zdrojov

Konzultačný a poradenský odbor, rozvoj ľudských zdrojov plnil v roku 2007
nasledovné úlohy:

A.

Príprava PHSR
Zamestnanci Konzultačného a poradenského odboru, rozvoj ľudských zdrojov v rámci

prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008-2015, plnili
nasledovné úlohy:
Kompletizácia materiálov a výstupov potrebných k vypracovaniu profilu
analytickej časti strategického dokumentu PHSR Prešovského samosprávneho
kraja na roky 2008-2015, v týchto oblastiach: Trh práce, Vzdelávanie, Kultúra,
Zdravotníctvo a Sociálne sluţby
Koordinácia procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PSK na roky 2008 – 2015
PhDr. Monika Štoffová v roku 2007 pôsobila ako koordinátor prípravy
strategickej časti PHSR PSK v týchto oblastiach: Zdravotnícke zariadenia,
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Sociálne sluţby Stredné odborné školstvo, Sociálna vylúčenosť, Rómska
problematika ako prierezová oblasť PHSR PSK
Aktívna účasť v skupine Zdravotnícke zariadenia (PhDr. Monika Štoffová – člen
tematickej skupiny Zdravotníctvo).

B.

Spracovanie a implementácie projektov
Implementácia projektu schváleného v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
podporeného z ESF – „DoVzdelávanie šité na mieru ako cesta k posilneniu
adaptability ľudských zdrojov“, vrátane realizácie vzdelávacích kurzov a best
practice stáţí
Implementácia schváleného projektu v rámci SOP Ľudské zdroje, ESF –
„Pilotný program environmentálneho vzdelávania - Inovatívne prístupy k
problematike EV“, projektové riadenie, komunikácia s cieľovou skupinou –
učiteľmi ZŠ a SŠ, monitoring a hodnotenie, publicita projektu, diseminácia
výstupov
Monitorovanie a hodnotenie projektu, poradenstvo pri implementácii projektu
v rámci SOP Ľudské zdroje, ESF-

„Kurzy tradičných remesiel pre

nezamestnaných“, obec Ţalobín, pomoc pri administrácii projektu, pomoc pri
príprave a príprava monitorovacích správ, prezentácia určená cieľovej skupine
na tému Moţnosti získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

C.

Príprava subjektov na plánovacie obdobie 2007 – 2013
Vyhľadávanie a oslovenie potenciálnych klientov
Stretnutia s potenciálnymi klientmi
Realizácia programu INFO REGIÓN:
vyhľadávanie a spracovanie informácií potrebných ku získaniu finančných
prostriedkov pre konečných prijímateľov z PSK, poradenstvo a konzultácie
v oblasti eurofondov, administratívna agenda
konzultačná a poradenská činnosť.
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Iné aktivity Konzultačného a poradenského odboru ARR PSK

D.

Príprava konferencie SME PRIPRAVENÍ?... „Na čerpanie finančných
prostriedkov EÚ v programovacom období 2007-2013“

Partnerský program INFO REGIÓN

2.4

Na základe dvojročných skúseností v oblasti regionálneho rozvoja vznikol v máji
2005 Partnerský program INFO REGIÓN určený pre všetky subjekty regionálneho rozvoja
PSK. Základná myšlienka programu je celoročná starostlivosť o partnerov v oblasti
projektového

manažmentu,

a implementačných

služieb

za

informačných,
účelom

konzultačných,

oboznámenia

školiacich

o moţnostiach

financovania

rozvojových aktivít v regióne z fondov EÚ.
Myšlienka partnerského programu vznikla v dôsledku nedostatočnej informovanosti
subjektov

o moţnostiach

čerpania

finančných

prostriedkov

EÚ,

nedostatočných

administratívnych kapacít jednotlivých subjektov v regióne.
K 31.12.2007 mala Agentúra regionálneho rozvoja PSK 116 partnerov:
Zoznam partnerov Agentúry regionálneho rozvoja PSK v rámci partnerského
programu INFO REGIÓN:

P.č. Partner

Okres
OBCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kamenica nad Cirochou
Papín
Víťazovce
Ihľany
Stará Lesná
Spišský Hrhov
Ţdiar
Kokošovce
Roţkovany
Terňa
Dubovica
Jarovnice
Kamenica
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Humenné
Humenné
Humenné
Keţmarok
Keţmarok
Levoča
Poprad
Prešov
Prešov
Prešov
Sabinov
Sabinov
Sabinov
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Šarišské Michaľany
Kalná Roztoka
Klenová
Pichne
Stakčínska Roztoka
Ulič
Chmeľnica
Mikroregión Minčol
Niţné Ruţbachy
Vyšné Ruţbachy
Lúčka
Kračúnovce
Okrúhle
Banské
Cabov
Davidov
Dlhé Klčovo
Ďapalovce
Hencovce
Holčíkovce
Juskova Voľa
Kamienka
Kamenná Poruba
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Niţný Hrabovec
Niţný Hrušov
Ondavské Matiašovce
Sečovská Polianka
Sedliská
Soľ
Tovarné
Ţalobín

Sabinov
Snina
Snina
Snina
Snina
Snina
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Svidník
Svidník
Svidník
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou

SUBJEKTY V POSOBNOSTI PSK
Stredné školstvá
Gymnázia
1 Gymnázium L. Stockela
Bardejov
2 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Humenné

3 Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Keţmarok

4 Gymnázium Konštatínova 2

Prešov

5 Gymnázium J.A. Raymana

Prešov

6 Gymnázium A. Prídavku

Sabinov

7 Gymnázium Snina

Snina

8 Gymnázium

Vranov nad Topľou
Stredné odborné školy
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9 Stredná priemyselná škola

Bardejov

10 Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska

Humenné

11 Stredná zdravotnícka škola

Humenné

12 Stredná odborná škola

Keţmarok

13 Hotelová akadémia

Keţmarok

14 Stredná priemyselná škola stavebná

Prešov

15 Stredná zdravotnícka škola

Prešov

16 Hotelová akadémia

Prešov

17 Pedagogická a sociálna akadémia

Prešov

18 Obchodná akadémia

Prešov

19 Obchodná akadémia

Sabinov

20 Obchodná akadémia

Vranov nad Topľou
Stredné odborné učilištia

21 Stredné odborné učilište

Humenné

22 Stredné odborné učilište Majstra Pavla

Levoča

23 Stredné odborné učilište, Bijacovce

Levoča

24 Stredné odborné učilište dopravné

Prešov

25 Stredné odborné učilište lesnícke, Zlatá Baňa

Prešov

26 Stredné odborné učilište, Lipany

Sabinov

27 Stredné odborné učilište

Stará Ľubovňa

Združené stredné školy
28 Zdruţená stredná škola Jána Andraščíka

Bardejov

29 Zdruţená stredná škola

Humenné

30 Zdruţená stredná škola, Svit

Poprad

31 Zdruţená stredná škola

Prešov

32 Zdruţená stredná škola sluţieb

Prešov

33 Zdruţená stredná umelecká škola

Prešov

34 Zdruţená stredná škola

Snina

35 Zdruţená stredná škola

Stropkov

36 Zdruţená stredná škola

Vranov nad Topľou

37 Zdruţená stredná škola drevárska

Vranov nad Topľou

Spojené školy
38 Spojená škola Juraja Henischa

Bardejov

39 Spojená škola

Prešov

40 Spojená škola T. Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským Prešov
Iné
41 Štátna jazyková škola

Prešov
Sociálne zariadenia

1 Domov sociálnych sluţieb ALIA

Bardejov

2 Domov sociálnych sluţieb Podskalka

Humenné

3 Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb

Humenné
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4 Domov sociálnych sluţieb, Jabloň

Humenné

5 Domov sociálnych sluţieb, Ľubica

Keţmarok

6 Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb, Spišská
Stará Ves

Keţmarok

7 Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb

Medzilaborce

8 Domov sociálnych sluţieb, Kalinov

Medzilaborce

9 Domov sociálnych sluţieb, Batizovce

Poprad

10 Domov sociálnych sluţieb, Osadné

Snina

11 Domov sociálnych sluţieb

Prešov

12 Domov sociálnych sluţieb, Ličartovce

Prešov

13 Domov sociálnych sluţieb, Giraltovce

Svidník

14 Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb

Stará Ľubovňa

15 Domov sociálnych sluţieb

Stropkov

16 Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb, Tovarné Vranov nad Topľou
Kultúrne zariadenia
1 Šarišské múzeum

Bardejov

2 Múzeum

Keţmarok

3 Múzeum moderného umenia A. Warhola

Medzilaborce

4 Ľubovnianske múzeum – hrad

Stará Ľubovňa

5 Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou

Vranov nad Topľou

6 Tatranská galéria

Poprad

7 Šarišská galéria

Prešov

8 Divadlo Alexandra Duchnoviča

Prešov

9 Hornozemplínske osvetové stredisko

Vranov nad Topľou

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
1 Centrum regionálneho rozvoja, n.o.

Prešov

2 PROREGIO, n.o.

Prešov
INÉ

1 Park kultúry a oddychu
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2.5

Ďalšie aktivity

Konferencia SMOKOVEC
V dňoch 25.-26.septembra 2007 sa v priestoroch Hotela Palace, Nový Smokovec
uskutočnila konferencia SME PRIPRAVENÍ ?... „Na čerpanie finančných prostriedkov EÚ
v programovom období 2007-2013“, ktorú organizovala Agentúra regionálneho rozvoja PSK
pri príleţitosti 4. výročia svojho pôsobenia v regióne Prešovského kraja.
Cieľom konferencie bolo oboznámiť zúčastnených s moţnosťami čerpania finančných
prostriedkov v programovom období 2007 – 2013 a prispieť k tvorbe a prehĺbeniu
partnerských vzťahov nielen v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ale aj k tvorbe
nových moţností spolupráce so susednými krajinami – Poľsko a Ukrajina.
Medzi pozvanými účastníkmi nechýbali zástupcovia Sadeckej rozvojovej agentúry z Poľska
a ukrajinskej rozvojovej agentúry Transcarpathia, predstavitelia zakladajúcich organizácií,
zástupcovia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, starostovia obcí spolu s partnermi
programu INFO REGION.

Členstvo zamestnancov ARR PSK v komisiách
Zamestnanci agentúry sa ako členovia aktívne zapájali v roku 2007 do procesu
vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015, do
procesu prípravy a realizácie programu LEADER ako aj do implementácie programu NNP,
a to menovite:
Ing. Artúr Benes – manaţment prípravy PHSR PSK
PhDr. Monika Štoffová – členka tematickej skupiny – Zdravotníctvo, koordinátor
prípravy PHSR PSK
Mgr. Matúš Goč – koordinátor prípravy PHSR PSK, organizačné zabezpečenie
prípravy PHSR PSK
Ing. Drahoslava Olejníková – účasť v pracovnej skupine pre prípravu a realizáciu
programu LEADER v rámci PSK v programovom období 2007-2013.
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V rámci implementácie programu „NNP“ /Nový susedský program Maďarsko –
Slovensko – Ukrajina/ bol Ing. Benes Artúr na základe menovania predsedom PSK členom
Steering comittee (hodnotiacej komisie).

WEB stránka
Za účelom zlepšenej komunikácie s partnermi z regiónu ako aj za účelom
transparentnosti aktivít Agentúry regionálneho rozvoja spustila ARR PSK svoju vlastnú web
stránku, na ktorej je moţné nájsť nasledovné informácie:
Aktuality
O nás:

Profil ARR PSK, Organizačná štruktúra, Činnosť ARR PSK

Naše služby:

informačné, konzultačné, projektové, vzdelávacie, implementačné,
vyhľadávanie partnerov

Referencie:

podané projekty, projekty ARR PSK,

Partnerský program INFO REGION:

charakteristika, partneri

Odkazy na užitočné stránky a web stránky zakladajúcich členov
Kontakty:

kde nás nájdete, kontaktné osoby.

Okrem toho uvedená web stránka bude ponúkaná v rámci partnerského programu
INFO REGION na uverejňovanie aktuálnych informácii, aktivít, PHSR, partnerov ARR
PSK.

www.arrpsk.sk

EURADA

Za účelom zvýšenia kreditu ARR PSK v rámci celej EÚ, zapojenia sa do
medzinárodných štruktúr, pre výmenu skúseností a aktivít, ARR PSK je stálym členom
medzinárodnej stavovskej organizácie EURADA so sídlom v Bruseli /Belgicko/, ktorá
zdruţuje 150 členov z celej Európy. Členom sa stala v Januári 2006. Zdruţenie regionálnych
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
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rozvojových agentúr je nezisková organizácia s cieľom podporovať regionálny ekonomický
rozvoj prostredníctvom rozhovorov so zástupcami Európskej komisie, výmenou skúseností
medzi členmi, nadnárodnou spoluprácou medzi členmi, regionálnymi rozvojovými
agentúrami.
Nosnou činnosťou tohto zdruţenia je:
podporovať výmenu skúseností medzi členmi a propagovať „best practice“ v oblasti
lokálneho a regionálneho ekonomického rozvoja,
propagovať existenciu rozvojových agentúr ako špecifického mechanizmu
a subjektu ekonomického rozvoja,
zúčastňovať sa na rozvoji a predkladaní teritoriálnych rozvojových programov
a/alebo podporovať programy pre firmy a SME,
posilňovať a lepšie organizovať technickú spoluprácu s Európskou komisiou a s
ďalšími inštitúciami spoločenstva,
asistovať novým rozvojovým agentúram v nečlenských krajinách,
propagovať výstupy spoločných projektov medzi rozvojovými agentúrami
jednotlivých krajín.
Sídlom organizácie je Avenue des Arts 12 Bte 7, B-1210 BRUSSELS, BELGIUM,
Tel.:32 2 218 43 13, Fax : 32 2 218 45 83, E-mail : info@eurada.org , www.eurada.org

NEEBOR

V dňoch 6. a 7. septembra 2007 sa v poľskom meste Olsztyn uskutočnila druhá
výročná konferencia siete NEEBOR pod názvom Regióny NEEBOR za lepšiu európsku
integráciu venovaná dopravným sieťam, cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotníctva,
dopravným sieťam a kohéznej politike. Na konferencii sa zúčastnilo 140 účastníkov z 15-tich
krajín.
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Konferencia v Olsztyne bola fórom výmeny informácií a skúseností v oblastiach spoločného
záujmu a medziregionálnej spolupráce. Partnerské regióny mali moţnosť zúčastniť sa
diskusie s predstaviteľmi európskych inštitúcií, ako aj príleţitosť lepšie sa navzájom spoznať
za účelom prehĺbenia spolupráce na spoločných projektoch. Pozornosť sa sústredila hlavne na
moţnosti regionálneho rozvoja v súvislosti s novým programovacím obdobím EÚ.
Zúčastnení sa zhodli na prijatí Deklarácie NEEBOR, ktorá tvorí odporúčanie Európskej
komisii a členským štátom EÚ o rozvoji a dopravnej infraštruktúre v regiónoch na vonkajšej
východnej hranici EÚ. Na konferencii sa zúčastnila komisárka pre regionálnu politiku Danuta
Hübner, pracovníci Európskej komisie, DG REGIO, poslanci Európskeho parlamentu a
predstavitelia lokálnej, regionálnej a národnej úrovne. Príklad spolupráce PSK s Ukrajinou
predstavil generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK Artúr Benes.
Nasledujúca konferencia NEEBOR sa uskutoční v Grécku. Prvá výročná konferencia
NEEBOR bola zorganizovaná v maďarskom Debrecíne v novembri 2006.
Sieť NEEBOR tvorí 41 regiónov na východnej hranici Európskej únie, ktoré spájajú
spoločné záujmy a problémy. Sieť NEEBOR sa snaţí o lepšie zviditeľnenie regiónov na
východnej hranici, zlepšenie porozumenia výziev a moţností týchto regiónov. Prešovský
samosprávny kraj je jedným zo zakladajúcich členov siete NEEBOR.
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4.

Financovanie ARR PSK v roku 2007

3.1

Rok 2003
Príspevok zriaďovateľa /PSK/: schválený rozpočet
Čerpanie

3.2

4 390 tis. Sk
3 855 tis. Sk

Rok 2004
Príspevok zriaďovateľa /PSK/:

5 000 tis. Sk

Čerpanie

5 000 tis. Sk

+ Kofinancovanie projektu GS MaRR 1 500 tis. Sk
3.3

Rok 2005
Príspevok zriaďovateľa /PSK/

5 809 tis. Sk

Čerpanie
3.4

5 809 tis. Sk

Rok 2006
Príspevok zriaďovateľa /PSK/

6 000 tis. Sk

Čerpanie
3.5

6 000 tis. Sk

Rok 2007
Príspevok zriaďovateľa /PSK/

6 000 tis. Sk

Čerpanie

GRAF č. 1:

6 000 tis. Sk

Financovanie RAPSK/ARR PSK zo strany zakladateľa PSK

tis. Sk

Financovanie zriaďovateľom PSK
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Okrem príspevkov zriaďovateľa ARR PSK zabezpečuje chod ARR PSK aj z vlastných
príjmov:
Rok 2003 :

0,- Sk

Rok 2004:

78 tis. Sk

Rok 2005:

2. 408 tis. Sk

Rok 2006:

2. 700 tis. Sk

Rok 2007:

3. 386 tis. Sk

GRAF č. 2:

Vlastné príjmy RAPSK / ARR PSK

Vlastné príjmy ARR PSK
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GRAF č. 3:
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Pomer príspevkov zriaďovateľa PSK k vlastným príjmom ARR PSK
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4.

Ľudské zdroje ARR PSK v roku 2007
K 31.12.2007 ARR PSK zamestnávala 17 zamestnancov, z toho 1 zamestnanec je od

októbra na materskej dovolenke a jeden dlhodobo práceneschopný.
Vekový priemer zamestnancov ARR PSK je 29 rokov.
Pomer muţov a ţien je 6 : 11.
Vzdelanostná úroveň ARR PSK: 76 % vysokoškolské vzdelanie
24 % stredoškolské vzdelanie

Organizačná štruktúra ARR PSK s pracovnými pozíciami zamestnancov sa nachádza
v prílohe č. 1 tohto materiálu.
GRAF č. 4: Vývoj počtu zamestnancov od januára 2007 do decembra 2007
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5.

Materiálno-technické zabezpečenie ARR PSK v roku 2007
RA PSK pôsobila od dátumu svojho vzniku aţ do 31.8.2004 v priestoroch Strednej

školy Strojníckej, Sabinovská ul., Prešov, keď sa z dôvodu navŕšenia počtu zamestnancov
presťahovala do nových priestorov, ktoré sa nachádzajú na Prostějovskej ulici č.117/A,
Prešov. Uvedené kancelárske priestory boli vybraté na základe verejnej obchodnej súťaţe.
Agentúra regionálneho rozvoja PSK je v súčasnosti plne vybavená kancelárskym nábytkom
a kancelárskou technikou a disponuje nasledovným materiálno technickým vybavením:
uţívacia plocha prevádzkovo –administratívnych priestorov 351 m2,
6 samostatných kancelárií,
malá zasadacia miestnosť,
školiace stredisko agentúry,
3 miestnosti pre archív,
kuchynka, sklad pri kuchynke,
2 WC, miestnosť pre uskladnenie čistiacich a hygienických potrieb a pomôcok,
garáţ
MVaRR SR bezplatne pridelilo 1 PC, VÚC bezplatne zapoţičalo 1 PC, 1 kopírovací
stroj, 1 dataprojektor
7 notebookov
Počítačová sieť
5 stacionárnych počítačov
2 kopírovacie stroje
3 tlačiarne
18 mobilných telefónov v uţívaní
Telefónna sieť
2 sluţobné autá
kancelársky nábytok na vybavenie kancelárií, zasadacej miestnosti a školiaceho
strediska
Vybavenie

kancelárskym

nábytkom

a výpočtovou

technickou

bolo

čiastočne

financované z prostriedkov ARR PSK a čiastočne z rozpočtov jednotlivých schválených
projektov.
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Hodnota dlhodobého odpisovaného (1.923.367,50 Sk) a drobného dlhodobého majetku
(1.064.804,60 Sk) evidovaného v majetku ARR PSK je 2,6 mil. Sk. Oprávky k 31.12.2007 sú
v sume celkom 863.613,-Sk. Hodnota majetku ARR PSK po zohľadnení odpísanej hodnoty
dlhodobého majetku je 1.236.387,- Sk.
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6.

Záver
Agentúra regionálneho rozvoja PSK v roku 2007 zohrávala významnú úlohu, ako

organizačná zloţka PSK, v súvislosti s prípravou regiónu na nové plánovacie obdobie 2007 –
2013 a to v dvoch smeroch. Prvým bol smer strategický, nakoľko Agentúra regionálneho
rozvoja PSK začala spracovávať, na základe poverenia zastupiteľstva PSK, Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2008 – 2015 a zároveň spracovávala obdobné
dokumenty na samosprávnej a mikroregionálnej úrovni. Týmto významne prispievala
k pripravenosti

socioekonomických

partnerov

na

čerpanie

štrukturálnych

fondov

v plánovacom období 2007 – 2013. Druhým smerom bol praktický výkon Agentúry
regionálneho rozvoja PSK pri identifikácii potrieb PSK a socioekonomických partnerov, ktoré
môţu byť zabezpečované čerpaním finančných prostriedkov zo schválených operačných
programov v rámci NSRR.
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7.

Prílohy
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Príloha č. 1

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ARR PSK
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
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Príloha č. 1

Organizačná štruktúra ARR PSK

Zbor zástupcov členov
združenia

Správna rada

Dozorná rada

Generálny riaditeľ

Asistent Generálneho riaditeľa

Odbor prípravy a realizácie
projektov

Konzultačný a poradenský odbor
Rozvoj ľudských zdrojov

Sekretariát

Odbor medzinárodnej
spolupráce

Oddelenie vnútorného
auditu a kontroly

Vedúci odboru prípravy a realizácie projektov

Oddelenie ROP, OP Ţivotné prostredie,
OP Doprava
Samostatný projektový
manaţér

Samostatný projektový
manaţér

Samostatný projektový
manaţér

Samostatný projektový
manaţér

Oddelenie OP Znalostná ekonomika

Samostatný projektový manaţér

Samostatný projektový manaţér

Oddelenie OP Pôdohospodárstvo a rozvoj
vidieka
Samostatný projektový manaţér

Samostatný projektový manaţér

Oddelenie Rozpočtov, Finančných analýz,
Verejného obstarávania
Samostatný projektový manaţér
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Samostatný projektový manaţér

1

Vedúci konzultačného a poradenského odboru, rozvoja ľudských zdrojov

Samostatný projektový manaţér

Samostatný projektový manaţér

Samostatný projektový manaţér

Vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

Samostatný projektový manaţér
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Samostatný projektový manaţér

Samostatný projektový manaţér

2

Vedúci oddelenia vnútorného auditu a kontroly

Samostatný finančný manaţér
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Príloha č. 2

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI
Agentúra regionálneho rozvoja PSK

