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1. Vznik, predmet činnosti a výsledky práce 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 13 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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1.1 Orgány Agentúry regionálneho rozvoja PSK
Zbor zástupcov členov združenia:
1. Mgr. Jaroslav Makatúra – predseda
2. MUDr. Peter Chudík – člen
3. Ing. Jozef Kuchta – člen
4. Ing. Štefan Kuţma - člen
5. Ján Manduľák – člen
6. doc. Ing. Róbert Štefko, PhD. – člen
7. doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD. – člen
8. doc. PhDr. Vladislav Dudinský, CSc. - člen
Správna rada:
1. JUDr. Mária Kusendová – predseda
2. JUDr. Anna Aftanasová – člen
3. Ing. Milan Benč– člen
4. Ing. Ján Čopík – člen
5. PhDr. Mária Dančišinová – člen
Dozorná rada:
1. Ing. Ján Dobrovič – predseda
2. Milan Klimeš – člen
3. Ing. Miroslav Vataščín – člen

1.2 Projekty

Rozvojová agentúra PSK a Agentúra regionálneho rozvoja PSK počas svojej
pôsobnosti sa zapojila do rôznych výziev formou kompletného spracovania projektov
a následne implementáciou schválených projektov.
1.2.1

Projekty v roku 2003

Do výziev financovaných z predvstupových fondov (PHARE) Rozvojová agentúra PSK
podala v roku 2003 5 projektov v nasledovnom členení:
• Grantová schéma Miestneho a regionálneho rozvoja:
2 projekty

168 423 EUR
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• Grantová schéma Rozvoja ľudských zdrojov:
2 projekty

94 091 EUR

• Grantová schéma Cestovného ruchu:
1 projekt

42 923 EUR

Z celkového počtu podaných projektov boli dva projekty schválené a tri zamietnuté.
Podrobný popis projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.

1.2.2

Projekty v roku 2004

RA PSK v spolupráci s PSK a subjektami v pôsobnosti PSK podala v rámci troch
výziev v OP ZI a SOP PS v roku 2004 23 projektov:


OP ZI – podopatrenie 3.1.1: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
10 projektov



104,947 mil. Sk

OP ZI – podopatrenie 3.1.2: Budovanie a rozvoj zdravotníckej
infraštruktúry
4



projekty

299,690 mil. Sk

OP ZI – podopatrenie 3.1.3: Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
3 projekty



OP ZI – podopatrenie 3.1.4: Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
5



81,067 mil. Sk

projektov

56,987 mil. Sk

SOP PS – opatrenie 2.1: Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry cestovného ruchu
1 projekt

77,968 mil. Sk

Spolu:

606,422 mil. Sk

Z uvedených projektov boli 4 projekty schválené, 4 schválené s podmienkou a zaradené
do zásobníka projektov, 6 zamietnutých a ostatné projekty sú v procese hodnotenia.
Počas schvaľovacieho procesu bolo pozastavené hodnotenie všetkých projektov
zdravotníckych inštitúcií v rámci OP ZI – opatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej
infraštruktúry z dôvodu ich transformácie na neziskové organizácie a akciové spoločnosti.
Proces hodnotenia zatiaľ nebol obnovený.
Podrobný popis projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
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Rozvojová agentúra PSK

vypracovala v spolupráci so Slovenskou obchodnou

a priemyselnou komorou Prešov a Ţivnostenskou komorou Prešov projekt v rámci iniciatívy
spoločenstva EQUAL pod názvom Dovzdelávanie „šité na mieru“ ako cesta k posilneniu
adaptability ľudských zdrojov v objeme 10,906 mil. Sk, ktorý bol uţ schválený a je v procese
realizácie. V súčasnosti jeho realizáciu zabezpečuje Agentúra regionálneho rozvoja PSK ako
nástupnícka organizácia RA PSK.
Podrobný popis projektu sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.

1.2.3 Projekty v roku 2005

RA PSK v spolupráci s odborom RR a CR PSK vypracovala projekty v rámci OP ZI:


opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný
sektor



1 projekt – Inteligentný región

3,745 mil. Sk

1 projekt – Pilotná sieť VPBI

5,382 mil. Sk

opatrenie 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti
regionálnej politiky
1 projekt - POKER

5,501 mil. Sk

Uvedené 3 projekty boli v priebehu hodnotiaceho procesu schválené a v súčasnosti sa
implementujú.
Podrobný popis projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
RA PSK a neskôr ARR PSK vypracovala projekty v rámci OP ZI:


opatrenie 3.4: Renovácia a rozvoj obcí
17 projektov – pre obce PSK

175,236 mil. Sk

V súčasnosti sú známe výsledky prvého kola prijímania ţiadostí, ţiadosti podávané v druhom
kole sú v procese hodnotenia.


opatrenie 2.1.: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu
a racionálne využívanie vôd:
3 projekty - pre obce PSK

131,741 mil. Sk

Podrobný popis projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
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ARR PSK vypracovala pre obce Prešovského samosprávneho kraja v rámci
Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov 2 projekty
v celkovom objeme 186 392,712 EUR.
Podrobný popis projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
ARR PSK v rámci aktuálnych výziev na podávanie projektov financovaných
z predvstupových prostriedkov Phare a Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
podala päť projektov:


SOP ĽZ opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu a širšie poskytovanie ďalšieho
vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu
1 projekt



1,9 mil. Sk

Phare CBC Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu
1 projekt

46 776,1 EUR



GS PPMaRP

1 projekt

97 208 EUR



GS RPPSI

1 projekt

32 538 EUR



SOP ĽZ opatrenie 2.2: Kariéra a profesijný rast žien v súlade s rodinnými
povinnosťami
1 projekt

4,774 mil. Sk

Podrobný popis projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
ARR PSK v rámci programu „ NNP“ / Program susedstva Maďarsko – Slovensko Ukrajina / spracovala projekt technickej asistencie na implementáciu tohto programu
v celkovom objeme 0,5 mil. Sk, ktorý bol schválený.
Podrobný popis projektu sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
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GRAF č. 1: Celkový počet podaných projektov, z toho schválených,
v procese hodnotenia, neschválených a s pozastaveným hodnotením
/nemocnice/

Projekty RA PSK/ ARR PSK
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GRAF č. 2: Objem pridelených nenávratných finančných prostriedkov
(NFP) v mil. Sk na projekty spracované ARR PSK
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GRAF č. 3: Priemerná doba schvaľovacieho procesu projektov EÚ
(Doba od podania projektu po obdrţanie oficiálneho oznámenia o schválení)
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Legenda:
Projekt č. 1

Subjekt

Názov projektu

ZSŠ sluţieb Prešov

Zvýšenie štandardu výchovno-vzdelávacieho procesu
a poskytovaných sluţieb

Projekt č. 2
Projekt č. 3

Okresná kniţnica D.

Kniţnica – inštitúcia vzdelávania a spoločenského ţivota pre

Gutgesela Bardejov

všetky sociálne skupiny

Podduklianske osvetové

Remeselná tradícia – progresívna cesta do modernej Európy

stredisko Svidník
Projekt č. 4

DSS Kalinov

Zlepšenie úrovne poskytovaných sociálnych sluţieb v DSS
Kalinov

Projekt č. 5

ARR PSK

"DoVzdelávanie šité na mieru" ako cesta ku posilňovaniu
adaptability ľudských zdrojov

Projekt č. 6

RA PSK

Posilňovanie zamestnateľnosti zvyšovaním kvalifikácie a
flexibilty pracovnej sily prostredníctvom poradenstva a
rekvalifikácie v oblasti informačno-komunikačných technológií

Projekt č. 7

Prešovský samosprávny

PSK - Pilotná sieť VPBI

kraj
Projekt č. 8

Prešovský samosprávny

PSK - Inteligentný región

kraj
Projekt č. 9
Projekt č. 10

Prešovský samosprávny

POKER - komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a

kraj

zámery pre NUTS II (POKER - PrešOv - KošicE Región)

Prešovský samosprávny

Administratívno-technické zabezpečenie Programu susedstva

kraj

HUSKUA na úrovni vyššieho územného celku Prešovského
samosprávneho kraja

Projekt č. 11

RA PSK

Pilotný projekt rekonštrukcie a zabezpečnia energetickej
efektívnosti vybraných zdravotníckych a sociálnych zariadení,
školských zariadení a kultúrnych zariadení patriacich pod VÚC PSK
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Koncom roka 2005 ARR PSK pripravovala v spolupráci so všetkými relevantnými
partnermi ďalšie projektové zámery, ktoré sa budú podávať v priebehu roka 2006 do
aktuálnych výziev:


Názov projektu: ARR PSK ako sprostredkovateľ pre Fond na podporu
spolupráce medzi školami/štipendiá 2004 – 2009
Fond: Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP
Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na riadenie blokového grantu:
Fond na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá na roky 2004 - 2009.
Celkovým cieľom navrhovaného projektu je: zlepšenie efektívnosti
vzdelávania formou výmeny informácií a vzájomným odovzdávaním
skúseností medzi Slovenskou republikou a donorskými krajinami.
Rozpočet projektu: 1 578 824 EUR.



Názov projektu: eVÚC
Účelom projektu je vytvorenie, posilnenie partnerstiev medzi VÚC a ostatnými
mestami, obcami v kraji. Predmetom bude vytvorenie základu pre vybudovanie
elektronickej inštitúcie, VÚC, ktorá dokáţe zabezpečiť niţšie uvedené vybrané
elektronické sluţby, ktoré podporia rozvoj kraja ako aj spolupráce s okolitými
mestami a obcami.

Predpokladom je zorganizovanie workshopu/ov za účelom

definovania primárnych potrieb elektronickej VÚC ako aj spracovanie komplexnej
štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bude detailným základom budúcej realizácie
elektronickej VÚC (software, hardware) zo štrukturálnych fondov 2007-2103. Štúdia
uskutočniteľnosti bude nevyhnutým základom pre získanie financií realizácie
z nenávratných prostriedkov fondov EÚ.
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1.3 Implementácia projektov
1.3.1 Implementácia schválených projektov Prešovského samosprávneho kraja

P.
č.

Subjekt

Názov
OP

Názov projektu

Rozpočet p.

1.

ZSŠ sluţieb Prešov

OP ZI
3.1.1.

Zvýšenie štandardu výchovnovzdelávacieho procesu a
poskytovaných sluţieb

3,61 mil. Sk

2.

DSS Kalinov

OP ZI
3.1.3.

Zlepšenie úrovne poskytovaných
sociálnych sluţieb v DSS Kalinov

13,6 mil. Sk

3.

Okresná kniţnica D.
Gutgesela Bardejov

OP ZI
3.1.4.

Kniţnica - inštitúcia vzdelávania a
spoločenského ţivota pre všetky
sociálne skupiny

2,12 mil. Sk

4.

Podduklianske
osvetové stredisko
Svidník

OP ZI
3.1.4.

Remeselná tradícia - progresívna
cesta do modernej Európy

8,69 mil. Sk

5.

Prešovský
samosprávny kraj

OP ZI
3.2.

PSK - Inteligentný región

3,745 mil. Sk

6.

Prešovský
samosprávny kraj

OP ZI
3.2.

PSK - Pilotná sieť VPBI

5,382 mil. Sk

1.3.2 Implementácia schválených projektov pre obce Prešovského samosprávneho
kraja

ARR PSK sa v roku 2006 bude podieľať na implementácii nasledovných projektov:
P. č.

Subjekt

Názov
OP

Názov projektu

Rozpočet p.

1.

Obec Jarovnice

OP ZI
3.1.1.

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

14,237 mil.
Sk

2.

Obec Dlhé Klčovo

OP ZI
3.1.1.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
obce Dlhé Klčovo

3.

Obec Sečovská
Polianka

OP ZI
3.1.1.

Komplexná rekonštrukcia budovy
základnej školy v Sečovskej Polianke

4.

5.

Zdruţenie obcí pre
GS
Kanalizácia obcí mikroregiónu
rozvoj mikroregiónu
PPMaRR Stredného Zemplína
Stredného Zemplína
Zlepšenie miestnej infraštruktúry ako
OP ZI
nevyhnutný predpoklad trvalo
Obec Malá Domaša
3.4
udrţateľného hospodárskeho rozvoja
obce Malá Domaša
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6.

Obec Kračúnovce

OP ZI
3.4

Miestna komunikácia v obci
Kračúnovce

7.

Obec Jakovany

OP ZI
3.4

8.

Obec Nová Ľubovňa

OP ZI
3.4.

Regulácia a úprava potoka
v intraviláne obce Jakovany
Zlepšenie hmotnej infraštruktúry
prostredníctvom rekonštrukcie
miestnej komunikácie v obci Nová
Ľubovňa

OP ZI
3.4.

Obec Nemešany

9.

7,310 mil. Sk
8,361 mil. Sk

16,746 mil.
Sk

Oţivenie tradičných remesiel
a kultúrneho ţivota v obci Nemešany
prostredníctvom rekonštrukcie
4,218 mil. Sk
schátralého objektu na spoločenské
a remeselné centrum

1.4 ARR PSK ako Technický sekretariát programov „Program susedstva Maďarsko –
Slovensko – Ukrajina “ a „INTERREG III A Slovenská republika/Poľská
republika “
Na

základe

zmluvy

medzi

Ministerstvom

výstavby

a regionálneho

rozvoja

a Prešovským samosprávnym krajom boli niektoré kompetencie pri implementácii vyššie
uvedených programov prenesené z Riadiaceho výboru /MVaRR SR/ na Prešovský
samosprávny kraj. Následne na to bola ARR PSK poverená Prešovským samosprávnym
krajom na výkon technického sekretariátu oboch spomínaných programov .
Technický sekretariát programov je zodpovedný najmä za:
a.

poskytovanie informácií o programoch,

b.

formálnu kontrolu a kontrolu oprávnenosti všetkých doručených projektov,

c.

registráciu a archiváciu originálov aj kópií prijatých projektových ţiadostí
oboch programov,

d.

registrovanie a priebeţné zadávanie údajov do ITMS,

e.

vedenie štatistickej agendy týkajúcej sa všetkých doručených projektov,

f.

administráciu FM programov v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom,

g.

monitoring.
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1.5 Účasť na vypracovaní a implementácii projektu „Centrum“ v rámci Nórskeho
finančného mechanizmu
V rámci Nórskeho finančného mechanizmu zabezpečuje odbor RR a CR PSK
spracovanie komplexného projektu „ Centrum“, pričom dva parciálne projekty spracováva
Agentúra regionálneho rozvoja PSK. Jedná sa o nasledovné projekty:
Domov sociálnych služieb (Orkucany/Petrovany):


rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových priestorov v areáli DSS Orkucany
Kultúrne dedičstvo:



Obnova a zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva



Zatraktívnenie regiónu



Rast konkurencieschopnosti regiónu



Rozvoj cestovného ruchu

(hlavnými aktivitami projektu je rekonštrukcia hradného múru v Bardejove a Starej
Ľubovni, rekonštrukcia kaštieľa v Humennom).

1.6 Členstvo zamestnancov ARR PSK v komisiách
Zamestnanci agentúry sa ako členovia aktívne zapájajú do procesu vypracovania
Regionálneho operačného programu NUTS II Východné Slovensko a to menovite:


PhDr. Monika Štoffová – vedúca expertnej skupiny – Sociálna oblasť
V rámci implementácie programu „NNP“ /Nový susedský program Maďarsko –

Slovensko – Ukrajina/ je Ing. Benes Artúr na základe menovania predsedom PSK členom
Steering comittee (hodnotiacej komisie).
1.7 Partnerský programu INFO REGION
Na základe dvojročných skúseností ARR PSK spustila v mesiaci máji Partnerský
program INFO REGION, ktorý je určený pre všetky subjekty z regiónu PSK. Základnou
myšlienkou je celoročná starostlivosť o partnerov v oblasti informačnej, konzultačnej,
v oblasti projektového manaţmentu, v oblasti školiacej a implementačnej za účelom
pozdvihnutia vedomostnej úrovne o moţnostiach financovania rozvojových aktivít z EÚ
fondov a tým dosiahnutie zniţovania disparít a zabezpečovania harmonického rozvoja
regiónu. Členmi partnerského programu sa môţu stať: mestá a obce Prešovského
samosprávneho kraja, subjekty v pôsobnosti PSK, miest a obcí, neziskové organizácie, malí
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a strední podnikatelia. Spustenie partnerského programu bolo zapríčinené nedostatočnou
informovanosťou

subjektov

o moţnostiach

čerpania

finančných

prostriedkov

EÚ,

nedostatočnými administratívnymi kapacitami jednotlivých subjektov v regióne a zároveň aj
ako základný krok na budovanie Centier prvého kontaktu v regióne pod správou ARR PSK.
V súčasnosti má Agentúra regionálneho rozvoja PSK 38 partnerov, ktorých zoznam tvorí
prílohu č.2 tohto materiálu.
Okres
Poprad
Svidník
Bardejov
Sabinov
Stará Ľubovňa
Prešov
Snina
Humenné
Vranov nad Topľou

Počet
1
1
1
1
3
2
3
4
22

1.8 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 sluţby: informačné, konzultačné, projektové, vzdelávacie, implementačné,
vyhľadávanie partnerov



Referencie: podané projekty, projekty ARR PSK,



Partnerský program INFO REGION: charakteristika, partneri



Odkazy na uţitočné 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, PHaSR partnerov ARR PSK.

www.arrpsk.sk
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1.9 ISO 9001

S cieľom zvýšenia kvality riadenia a zabezpečenia dostatočnej úrovne kontroly činnosti
agentúry, zahájila proces certifikácie agentúry certifikátom ISO 9001: 2001 – certifikát
systému riadenia kvality. V roku 2005 prebehla I. etapa tohto procesu, pričom bola
spracovaná Analýza súčasného stavu budovania systému riadenia kvality podľa STN EN ISO
9001:2001. Zamestnanci ARR PSK absolvovali kurz pre interných audítorov QMS. V roku
2006 je plánovaná certifikácia agentúry.

1.10 EURADA

Za účelom zvýšenia kreditu ARR PSK v rámci celej EÚ, zapojenia sa do
medzinárodných štruktúr, pre výmenu skúseností a aktivít, ARR PSK zahájila proces prípravy
vstupu agentúry do medzinárodnej stavovskej organizácie EURADA so sídlom v Bruseli
/Belgicko/, ktorá zdruţuje 150 členov z celej Európy. Členom sa stane v Januári 2006.
Zdruţenie regionálnych 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,
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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

2. Materiálno technické zabezpečenie ARR PSK
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,

•

4 samostatné kancelárie,

•

malá zasadacia miestnosť,

•

školiace stredisko agentúry,

•

3 miestnosti pre archív,

•

voľný priestor o výmere cca 110 m2 vhodný ako zasadacia miestnosť,

•

garáţ

•

MVaRR SR bezplatne pridelilo 1 PC,

•

7 notebookov

•

Počítačová sieť

•

7 stacionárnych počítačov

•

2 kopírovacie stroje

•

2 tlačiarne

•

Telefónna sieť

•

Sluţobné auto
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Vybavenie

kancelárskym

nábytkom

a výpočtovou

technickou

bolo

čiastočne

financované z prostriedkov ARR PSK a čiastočne z rozpočtov jednotlivých schválených
projektov.
Hodnota dlhodobého odpisovaného a drobného dlhodobého majetku evidovaného
v majetku ARR PSK je 1,137 mil. Sk.

3. Financovanie ARR PSK
3.1 Rok 2003
 Príspevok zriaďovateľa /PSK/: schválený rozpočet 4 390 tis. Sk


Čerpanie:

3 855 tis. Sk

3.2 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

5 809 tis. Sk

GRAF č.3: Financovanie RAPSK / ARR PSK zo strany zakladateľa 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

GRAF č.4: Vlastné príjmy RAPSK / ARR PSK
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GRAF č.5: Pomer príspevkov zriaďovateľa PSK k vlastným príjmom ARR PSK

Pomer príspevkov PSK k vlastným príjmom ARR PSK

roky

2005
2004
2003
0

2000

4000

6000

8000

10000

tis. Sk
príspevok VÚC

vlastné príjmy

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

18

4. Ľudské zdroje
Transformáciou Rozvojovej agentúry PSK na Agentúru regionálneho rozvoja PSK bola
dňa 23.3.2005 na 1. zasadnutí Zboru zástupcov členov orgánov schválená organizačná
štruktúra ARR PSK. Postupne v zmysle uvedenej štruktúry boli zamestnanci agentúry
zaradení na jednotlivé pozície.
K 31.12.2005 agentúra zamestnávala 14 zamestnancov.
Vekový priemer zamestnancov agentúry je 29 rokov.
Pomer muţov a ţien je 4 : 10.
Vzdelanostná úroveň agentúry: 71% vysokoškolské vzdelanie,
29% stredoškolské vzdelanie.
Organizačná štruktúra ARR PSK so zaradením jednotlivých zamestnancov na pracovné
pozície sa nachádza v prílohe č. 3 tohto materiálu.

GRAF č.6: Vývoj počtu zamestnancov od septembra 2003 do decembra 2005
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5. Záver
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v súčasnosti zastáva
významnú úlohu pri regionálnom rozvoji Prešovského samosprávneho kraja a vyrovnávaní
regionálnych disparít formou aktívneho vyuţívania EÚ fondov a iných nástrojov v prospech
rozvoja regiónu. Je stabilnou organizáciou s pevnou personálnou a materiálno technickou
štruktúrou, ktorá spolupracuje so všetkými relevantnými partnermi Prešovského regiónu
v prospech rozvoja regiónu. Jej význam vzrastie v budúcnosti v súvislosti s implementáciou
Regionálneho operačného programu NUTS II Slovensko - Východ.
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6. Prílohy
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