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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 využívania prostriedkov EÚ na
regionálny rozvoj, ako aj za účelom pomoci ďalším subjektom v regióne – hlavne obciam
v oblasti využívania 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 živnostenského 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 založená
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.
Združenie 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 15 zamestnancov.
Združenie je založené 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 služieb 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
udržateľného rozvoja,

•

realizácia a podpora implementácie už schválených projektov a programov,

•

aktívne vyhľadávanie a podporu finančne, technicky, materiálne, odborne,
ekologicky trvalo udržateľných projektov,

•

informovanie príslušných subjektov v rámci kraja o dostupnosti jednotlivých
programov a projektov,

•

organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia o európskej
regionálnej politike, o možnostiach 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 združenia.
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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 manažmentu 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.

PhDr. Mária Dančišinová – člen (kvestor PU)

•

Dozorná rada

1.

Ing. Jaroslav Regec – predseda (poslanec PSK)

2.

Ing. Milan Benč – člen (poslanec PSK)

3.

Ing. Miroslav Vataščín – člen (projektový manažér PU)
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2.

Činnosť ARR PSK
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.

2.1

Činnosť ARR PSK/ RA PSK/ v roku 2003 – sumár

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

• 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.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
1. Schválený projekt:
„Pilotný projekt rekonštrukcie a zabezpečenia energetickej efektívnosti vybraných
zdravotníckych a sociálnych zariadení, školských zariadení a kultúrnych zariadení
patriacich po VÚC – PSK“
Koneč. prijímateľ: ARR PSK

Rozpočet:

129.506 EUR

Ciele projektu:
-

prispieť k regionálnemu rozvoju na úrovni budovania lokálnej infraštruktúry,

-

zabezpečiť vstupné podklady na vypracovanie energetického auditu a technickej
dokumentácie pre prípravu budúcej výstavby na zabezpečenie energetickej
efektívnosti školských, kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych zariadení a tým
podporovať trvalú udržateľnosť ekonomického a sociálneho rozvoja v regióne PSK,

-

zvýšiť kvalitu života v regióne PSK, jeho konkurencieschopnosť a zvýšiť jeho
atraktivitu pre zahraničných investorov a návštevníkov,

-

skvalitniť občiansku infraštruktúru v regióne v rámci verejného sektora.
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Subjekty PSK zaradené do „Pilotného projektu rekonštrukcie a zabezpečenia
eneregetickej efektívnosti“ na základe výberového konania s prihliadnutím na
zameranie subjektu a regionálnu príslušnosť:
P.č. Subjekt PSK
1.
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
084 04 Prešov

2.

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov

3.

Hotelová akadémia
Baštova 32
080 01 Prešov

4.

Obchodná akadémia
Kukučínova 1
083 25 Sabinov

5.

Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 42 Bardejov
Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad

6.

7.

8.

9.

Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská ul. 1548/1
058 01 Poprad
DSS Ľubica
Ul. Generála Svobodu 139
059 71 Ľubica
DSS Giraltovce
Kukorelliho 17,
087 01 Giraltovce

Projektový zámer
Rekonštrukcia školského zariadenia (zateplenie budov,
výmena okien, rekonštrukcia fasády,
výmena sanitárneho vybavenia).
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov zariadenia.
Rekonštrukcia strechy a podhľady so zateplením na časti.
Rekonštr. zariadenia (zateplenie budov, rekonštrukcia strechy,
výmena okien, rekonštr. fasády, výmena sanitárneho vybavenia,
zmena výmenníkovej stanice na plynovú kotolňu).
Výmena strechy na budove A.
Rekonštrukcia školského zariadenia: zateplenie fasády,
rekonštrukcia strechy, výmena okien,
obnova sanitárneho vybavenia, výmena podláh.
Zníženie energ. náročnosti prevádzky budov zariadenia.
Spojovacia chodba školy a telocvične.
Rekonštrukcia školského zariadenia (zateplenie fasády a obnova
sokla, výmena strešných zvodov, výmena okien a zasklených
častí za plastové, výmena zdravotech. zariadenia a radiátorov).
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov zariadenia.
Plynofikácia kotolne a zabezpečenie fungovania vykurovacieho
systému.
Zlepšenie energetickej efektívnosti školského zariadenia.
Výmena okenných a dverných výplní,
rekonštrukcia kotolne,
zateplenie objektu,
rekonštrukcia strechy,
výmena podlahy.
Výmena okenných a dverných výplní,
rekonštrukcia fasády,
zateplenie budovy.
Zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti prevádzky,
zateplenie vonkajšej fasády z čelnej a zadnej strany,
výmena okenných a dverných výplní,
rekonštrukcia a zateplenie horizontálnych konštrukcií.
Rekonštrukcia objektu DSS Giraltovce:
zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti prevádzky,
rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa,
výmena okenných a dverných výplní za nové.

Výsledok projektu: Spracovanie konkrétnej stavebnej dokumentácie a energetického auditu
za účelom pripraviť vybrané subjekty na čerpanie z štrukturálnych fondov EÚ v plánovacom
období 2004-2006, resp. 2007-2013.
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2. Schválený projekt:
„Posilňovanie zamestnateľnosti zvyšovaním kvalifikácie a flexibility pracovnej sily
prostredníctvom poradenstva a rekvalifikácie v oblasti informačno-komunikačných
technológií (IKT)“
Koneč. prijímateľ: ARR PSK

Rozpočet:

44.729 EUR

Ciele projektu:
- zabezpečiť posilňovanie zamestnateľnosti zvyšovaním kvalifikácie a flexibility
pracovnej sily prostredníctvom poradenstva a rekvalifikácie v oblasti informačnokomunikačných technólogií (IKT),
- zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie nezamestnaných prostredníctvom
zvýšenia ich zamestnateľnosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej
sile,
- poskytnúť profesionálne informačné a poradenské služby,
- rekvalifikácia nezamestnaných v oblasti IKT ako predpoklad pre zvýšenie ich
flexibility a úspešnú integráciu do pracovného postupu.
Cieľové skupiny projektu:
- mladí nezamestnaní vo veku 15 – 19 rokov
- ženy vracajúce na trh práce
Výsledok projektu:
Indikátor
1 Počet osôb, ktorí boli zaradení do projektu (aj doplnení v priebehu)
2 Počet osôb, ktorí ukončili všetky aktivity, do ktorých vstúpili
4 Počet osôb, ktorí sa zamestnali po ukončení aktivít aj vrátane samozamestnania
6 Počet osôb, ktorým bolo poskytnuté sociál., psych., motivač., kariér. a profes. poradenstvo
Počet osôb, ktorým bolo poskytnuté bilancovanie pracov. potenciálu, osobnost. predpokladov a
7 pracovných zručností
8 Počet osôb zaradených do tréningových programov na konkrétne pracovné miesta
9 Počet osôb, ktorým boli poskytnuté zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií
Počet osôb, ktorým boli poskytnuté rekvalifikácie kombinované s praktickou prípravou na
10 konkrétnom pracovnom mieste
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Na zač. Počas
projektu projektu
muži
48
ženy
56
46
muži
56
ženy
3
muži
ženy
21
muži
21
ženy
26
muži
14
ženy
31
10
muži
ženy
22
muži
10
ženy
22
10
muži

22

ženy
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2.2

Činnosť ARR PSK/ RA PSK/ v roku 2004 – sumár

RA PSK v spolupráci s PSK a subjektami v pôsobnosti PSK spracovala a podala
v rámci troch výziev v OP ZI a SOP PS v roku 2004 22 projektov:
•

OP ZI – podopatrenie 3.1.1: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
89,533 mil. Sk

9 projektov
•

OP ZI – podopatrenie 3.1.2: Budovanie a rozvoj zdravotníckej
infraštruktúry
299,690 mil. Sk

4 projekty
•

OP ZI – podopatrenie 3.1.3: Budovanie a rozvoj sociálnej infrastruktury
77,084 mil. Sk

3 projekty
•

OP ZI – podopatrenie 3.1.4: Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
55,378 mil. Sk

5 projektov
•

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

77,968 mil. Sk

Spolu:

599.653 mil. Sk

Z uvedených projektov bolo 5 projektov schválených, 7 schválených s podmienkou
a zaradených do zásobníka projektov a 10 zamietnutých.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
1. Schválený projekt:
1. Schválený
projekt:
„Zvýšenie
štandardu výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovaných služieb“
Koneč. prijímateľ: PSK - ZSŠ služieb Prešov

Rozpočet: 2.433.000,-Sk

Ciele projektu:
- energetická úspora a úspora vody,
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a ponúkaných služieb,
- podporenie

vzdelanostnej

úrovne

kraja,

ktorá

zaostáva

za

celoslovenskými

ukazovateľmi,
- zvyšovanie fundovanosti zabezpečením ďalších foriem vzdelávania zamestnancov a
žiakov ZSŠ,
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- integrácia marginalizovaných skupín do spoločenského života,
- inklúzia absolventov hľadajúcich uplatnenie na trhu práce prostredníctvom ponúkaných
rekvalifikačných kurzov,
- podpora osvety rómskych žiakov,
- vytvorenie flexibilného systému pružne reagujúceho na požiadavky na trhu práce,
- vytvorenie optimálneho prostredia s cieľom komerčnej príležitosti podporí trvalo
udržateľný rozvoj školy.
Výsledok projektu: Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na odbornom
výcviku a teoretickom vyučovaní, rekonštrukcia výťahu a bezbariérový prístup, zlepšenie
materiálno-technickej vybavenosti školy v súlade so štandardami EÚ, skvalitnenie
technického stavu školských objektov, energetická úspora a úspora vody, skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu a ponúkaných služieb.
2. Schválený projekt:

„Zlepšenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb v DSS Kalinov“

Koneč. prijímateľ: PSK - DSS Kalinov

Rozpočet:

9.617.000,-Sk

Ciele projektu:
- podporiť sociálnu samostatnosť a sociálnu integritu klientov v súlade s koncepciou rozvoja
sociálnych služieb PSK a v súlade so sociálnou politikou EÚ,
- prispieť k zvýšeniu miery sociálnej inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a zlepšiť
kvalitu života klientov v regióne a tým zmenšiť regionálne disparity,
- zlepšiť podmienky prípravy klientov na prechod do prirodzeného prostredia,
- prispieť k udržaniu pracovných priležitostí v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti,
- skvalitniť občiansku infraštruktúru v regióne v rámci verejného sektora a zvýšiť možnosť
sociálnej a ekonomickej integrácie do ekonomicky aktívneho života,
- zamedziť znehodnocovaniu budov a tepelným stratám, príprava ubytovacích kapacít,
- zníženie energetickej náročnosti, výmena okien,
- bezbariérový prístup realizovaný inštaláciou výťahu a realizáciou bezbariérového prístupu
do budov.
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Výsledok projektu: Rekonštrukcia strechy, stavebné úpravy chráneného bývania, zníženie počtu
postelí v doterajších priestoroch ubytovania v hlavnej budove, realizácia nových fasád, zlepšenie
bezbariérového prístupu imobilných a čiastočne mobilných klientov a tým aj bezpečnosti
obyvateľov pri vzniku mimoriadnych udalostí, zníženie energetickej náročnosti prevádzky DSS.

3. Schválený projekt:
„Knižnica – inštitúcia vzdelávania a spoločenského života pre všetky sociálne skupiny“
Koneč. prijímateľ: PSK – OK D.Gutgesela Bardejov

Rozpočet: 2.120.000,-Sk

Ciele projektu:
- záchrana národnej kultúrnej pamiatky – objekt na Radničnom námestí č.1 tvorí vstupnú
bránu do Mestskej pamiatkovej rezervácie zapísanej v Zozname svetového dedičstva
UNESCO,
- zatraktívnenie a zvýšenie návštevnosti danej lokality,
- skvalitnenie a sprístupnenie služieb kultúrneho zariadenia všetkým skupinám obyvateľstva,
vrátane marginalizovaných skupín a handicapovaných osôb,
- sociálna inklúzia marginalizovaných skupín a handicapovaných osôb,
- vytvorenie vhodných podmienok na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne občanov regiónu
a na ich celoživotné samovzdelávanie,
- zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a rast kvality životnej úrovne obyvateľov
Prešovského samosprávneho kraja, prevencia nezamestnanosti a ekonomický rast,
- dlhodobé zníženie energetickej a prevádzkovej náročnosti objektu.
Výsledok projektu: skvalitnenie a sprístupnenie služieb kultúrneho zariadenia všetkým
skupinám obyvateľstva, vrátane marginalizovaných skupín a handicapovaných osôb ako aj
dlhodobé zníženie energetickej a prevádzkovej náročnosti objektu, zlepšenie prístupu ku
kultúrnej infraštruktúre a jej využívaniu - zrekonštruovaná fasáda objektu, odstránenie
havaríjneho stavu opadávania omietok a pod.
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4. Schválený projekt:
„Remeselná tradícia – progresívna cesta do modernej Európy“
Koneč. prijímateľ: PSK – Podd. osvetové stredisko Svidník Rozpočet: 7.081.000,-Sk
Ciele projektu:
- dlhodobé zníženie energetickej a prevádzkovej náročnosti objektu,
- vytvorenie vhodných podmienok na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne občanov regiónu
a na ich celoživotné samovzdelávanie,
- skvalitnenie a sprístupnenie služieb kultúrneho zariadenia

všetkým skupinám

obyvateľstva, vrátane marginalizovaných skupín a handicapovaných osôb,
- sociálna inklúzia marginalizovaných skupín a handicapovaných osôb,
- zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a rast kvality životnej úrovne obyvateľov
Prešovského samosprávneho kraja, prevencia nezamestnanosti a ekonomický rast.
Výsledok projektu: zlepšenie prístupu ku kultúrnej infraštruktúre a jej využívaniu
a v neposlednom rade zvýšenie príťažlivosti daného populačného centra, zrekonštruovaná
fasáda objektu, nové okná, nové oplotenie, nižšie energetické náklady.
5. Schválený projekt:

„Zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v NsP A. Leňa Humenné“
Koneč. prijímateľ: PSK - NsP A. Leňa Humenné

Rozpočet:

69.030.000,-Sk

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 bol obnovený dňa 28.8.2006, kedy na riadiaci orgán MVaRR SR bolo
zaslané Oznámenie k žiadosti, kde sa vysvetlil proces transformácie NsP Humenné, požiadalo
sa o preverenie možnosti financovania schváleného projektu č. 2004-OPZI-312-PO-0053/2,
kód ITMS 11430120057, s názvom „Zvýšenie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

12

v NsP Humenné“. V prípade neschválenia bola zaslaná požiadavka o zamietnutie predmetnej
žiadosti

a následné

schválenie

žiadosti

č.

2004-OPZI-312-PO-002/1,

kód

ITMS

11430120002, s názvom „Zvýšenie kvality a rozsahu poskytovaných zdravotníckych služieb
v NsP Stará Ľubovňa“, ktorá bola zaradená do zásobníka projektov.
Dňa 22.9.2006 obdržal PSK odpoveď na žiadosť o stanovisko, kde bola žiadosť zamietnutá
a zároveň sa nevyhovelo požiadavke o schválenie žiadosti s názvom „Zvýšenie kvality
a rozsahu poskytovaných zdravotníckych služieb v NsP Stará Ľubovňa“ z dôvodu vyčerpania
disponibilných zdrojov na predmetné podopatrenie OP ZI 3.1.2.
Rozvojová agentúra PSK vypracovala v spolupráci so Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou Prešov a Živnostenskou 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 schválený a v súčasnosti sa
realizuje Agentúrou regionálneho rozvoja PSK ako nástupníckou organizáciou RA PSK.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.

„Dovzdelávanie „šité na mieru“ ako cesta k posilneniu adaptability ľudských zdrojov“

Konečný prijímateľ: ARR PSK

Rozpočet: 10.906.000,-Sk

Ciele projektu:
- podporiť a zefektívniť proces kontinuálneho vzdelávania zamestnancov

malých

a stredných podnikov, vrátane živnostníkov, prostredníctvom vzdelávania „šitého na
mieru“,
- podporovať

adaptabilitu

podnikov

a zamestnancov

voči

štrukturálnym

ekonomickým zmenám a voči informačným a iným novým technológiám.
Cieľové skupiny projektu:
- malé a stredné podniky vrátane živnostníkov,
- poradenské, vzdelávacie a rekvalifikačné inštitúcie,
- absolventi škôl - tí v budúcnosti pocítia dopad výsledkov a výstupov projektu
prispôsobením učebných odborov a osnov aktuálnym požiadavkám trhu a lepšou
odbornou pripravenosťou.
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2.3

Činnosť ARR PSK v roku 2005 – sumár

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

3,546 mil. Sk

1 projekt – Pilotná sieť VPBI

5,350 mil. Sk

opatrenie 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti
regionálnej politiky
5,501 mil. Sk

1 projekt - POKER

Uvedené 3 projekty boli v priebehu hodnotiaceho procesu schválené a v súčasnosti sú
už zrealizované.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
1. Schválený projekt:

„PSK - Inteligentný región“
Koneč. prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Rozpočet:

3.546.000,-Sk

Ciele projektu:
- priblíženie vecí verejných občanom
- zamestnancov voči štrukturálnym ekonomickým zmenám a voči informačným
a iným novým technológiám
- umožnenie občanom vybavovať väčšiu časť agendy so samosprávou online
- zníženie nákladov na komunikáciu samospráva – občan
Výsledok

projektu:

Tvorba,

aktualizácia

a sprístupnenie

verejných

informácií

prostredníctvom internetového portálu občanom. Partneri zapojení do projektu: mesto
Bardejov, mesto Hanušovce nad Topľou, mesto Humenné, obec Kapušany, mesto
Kežmarok, obec Lendak, mesto Prešov, mesto Sabinov, mesto Snina, mesto Spišské
Podhradie, obec Štrba.
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2. Schválený projekt:

„PSK - Pilotná sieť VPBI“

Koneč. prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Rozpočet:

5.350.000,-Sk

Ciele projektu:
-

zvýšenie počtu verejných prístupových bodov internetu

-

sprístupnenie internetu a regionálnych informácií pre občanov

-

zlepšenie dostupnosti informácií o regióne

-

priblíženie vecí verejných občanom

-

zníženie nákladov na komunikáciu samospráva – občan

Výsledok projektu: Dodávka a inštalácia internetových terminálov (infokioskov) pre 11
miest a obcí . Jedná sa celkovo o inštaláciu 24 terminálov. Partneri zapojení do projektu:
mesto Bardejov, mesto Hanušovce nad Topľou, mesto Humenné, obec Kapušany, mesto
Kežmarok, obec Lendak, mesto Prešov, mesto Sabinov, mesto Snina, mesto Spišské
Podhradie, obec Štrba.
3. Schválený projekt:

„POKER – komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II
POKER – PrešOv-KošicE Región“
Koneč. prijímateľ: PSK, KSK

Rozpočet:

5.501.000,-Sk

Ciele projektu:
- posilnenie partnerského rámca spolupráce aktérov regionálneho rozvoja v regióne
Slovensko – Východ (Prešovský a Košický samosprávny kraj) tak, aby existujúce a
novovytvárané partnerstvá, najmä na úrovni regionálnej (NUTS II), rozpoznali
príležitosti vzájomne výhodnej spolupráce a spoločne definovali stratégiu rozvoja
regiónu Slovensko – Východ
- zvýšiť uvedomenie pre partnerskú spoluprácu na úrovni NUTS II
- na báze partnerstva vytvoriť rozvojový programový dokument pre Slovensko –
Východ: Rozvojový plán (RoP)
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
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- vytvoriť nástroje, mechanizmy a prostredie umožňujúce udržanie partnerstiev pre
regionálny rozvoj a plnenie vzájomne prospešných cieľov vyplývajúcich z
Rozvojového plánu
Výsledok projektu: Profil regiónu Slovensko – Východ, Rozvojový plán Slovensko –
Východ, Vypracovaná, otestovaná a prijatá Komunikačná stratégia, Modely pre
rozhodovací a implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Slovensko – Východ,
Podklady pre aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného
plánu VÚC na úrovni NUTS III (samostatne pre Prešovský samosprávny kraj a Košický
samosprávny kraj), Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko –
Východ pozostávajúca zo 4 komponentov: Prognóza socio-ekonomického vývoja regiónu
Slovensko – Východ do roku 2015, Štúdia konkurencieschopnosti regiónu Slovensko –
Východ, Štúdia rozvoja priemyselnej infraštruktúry regiónu Slovensko – Východ a Štúdia
uskutočniteľnosti Rozvojového plánu regiónu Slovensko – Východ.

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 obidvoch kôl prijímania žiadostí. Z uvedených 17
projektov 7 bolo schválených a 10 zamietnutých.
•

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

131,741 mil. Sk

1 projekt bol schválený a 2 zamietnuté.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
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. Z toho 1 projekt bol schválený a už aj zrealizovaný.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
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ARR PSK v rámci aktuálnych výziev na podávanie projektov financovaných
z predvstupových prostriedkov Phare a Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
podala päť projektov. Z toho 2 projekty boli schválené.
•

SOP ĽZ opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu a širšie poskytovanie ďalšieho
vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu
1,9 mil. Sk

1 projekt
•

Phare CBC Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu
46 776,1 EUR

1 projekt
•

GS PPMaRP: „Grantová schéma na podporu prípravy miestnych
a regionálnych projektov“
97 208 EUR

1 projekt
•

GS RPPSI: „Grantová schéma rovnosti príležitostí a podpory sociálnej
inklúzie“
32 538 EUR

1 projekt
•

SOP ĽZ opatrenie 2.2: Kariéra a profesijný rast žien v súlade s rodinnými
povinnosťami
4,774 mil. Sk

1 projekt
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
1. Schválený projekt:

„Pilotný program Environmentálneho vzdelávania, Inovatívne prístupy k problematike
environmentálnej výchovy“
Konečný prijímateľ:

ARR PSK

Rozpočet:

1.811.000,-Sk

Ciele projektu:
- zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov
a absolventov prostredníctvom inovatívneho pilotného programu environmentálneho
vzdelávania
- zvyšovanie zamestnateľnosti a presadenie sa na trhu práce prostredníctvom
skvalitnenia procesu odborného vzdelávania
- zvýšenie počtu a kvality programov celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia
nových foriem vzdelávania
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- zvýšenie kvalifikácie pedagógov základných a stredných škôl a absolventov,
evidovaných

Úradom

práce,

sociálnych

vecí

a rodiny

(ďalej

ÚPSVaR),

prostredníctvom Pilotného programu environmentálneho vzdelávania (ďalej PPEV)
v oblasti nových prístupov k environmentálnej výchove a vzdelávaniu
- diseminácia a distribúcia získaných zručností, vedomostí a výsledkov Pilotného
programu environmentálneho vzdelávania (PPEV) medzi relevantné inštitúcie ako aj
medzi základné a stredné

školy získanie akreditácie Pilotného programu

environmentálneho vzdelávania po skončení projektu
Výsledok projektu: 125 absolventov programu ďalšieho vzdelávania, vytvorenie nových
praktických pomôcok pre učiteľov a žiakov

základných a stredných škôl s obsahom

inovatívnych foriem environmentálneho vzdelávania (CD nosiče v počte 500 ks a Publikácia
v počte 250 ks), 125 vydaných osvedčení – „Koordinátor environmentálnej výchovy“
o ukončení kurzu a zvýšení kvalifikácie v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.
2. Schválený projekt:

„Sprievodca ukrajinskou legislatívou pre potreby slovenských SME“

Konečný prijímateľ:

ARR PSK

Rozpočet:

46.776,- EUR

Ciele projektu:
- prispieť k regionálnemu rozvoju na úrovni budovania cezhraničnej spolupráce
- získať a overiť nové partnerstvá, inovačné prístupy, metódy, postupy a systém práce
pri vypracovaní a implementácii investičných zámerov. Následne tieto inovačné prvky
využiť pre prípravu, tvorbu a následne manažovanie investičných zámerov
podnikateľských subjektov v regióne
- zvýšiť kvalitu života v regióne PSK a Zakarpatskej oblasti, ich konkurencieschopnosť
a zvýšiť ich atraktivitu pre zahraničných investorov a návštevníkov
- zlepšiť prístup k informáciám v oblasti podnikania na obidvoch stranách hranice
- pripraviť vstupné podklady na vypracovanie kvalitnej „Pocket Book for SME,
Ukraine, 2005“, ktorá bude slúžiť ako základná informácia pre samotnú realizáciu
podnikateľských zámerov
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Výsledok projektu: Príprava, realizácia, partnerstvo a kooperácie nadviazané v rámci
projektu, vytvorenie príručky „Pocket Book for SME, Ukraine 2005“.
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.
Zoznam všetkých projektov sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.
1. Schválený projekt

„Projekt technickej asistencie na implementáciu NNP /Program susedstva Maďarsko –
Slovensko -Ukrajina /“
Konečný prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Rozpočet:

500.000,- Sk

Ciele projektu:
- podpora cezhraničnej ekonomickej spolupráce,
- zlepšenie integrácie cezhraničnej sociálnej a ekonomickej spolupráce,
- zlepšenie integrácie cezhraničnej infraštruktúry,
- posilnenie všeobecnej ekonomickej situácie pohraničnej oblasti,
- zmenšenie rozdielov medzi regiónmi v sociálnom a ekonomickom rozvoji a
vytvorenie jednotného hospodárskeho priestoru ktorý by bol schopný konkurovať
ďalším regiónom tiež v medzinárodnom kontexte,
- ochrana prírody a zlepšenie životného prostredia a prístupnosti a priepustnosti
štátnych hraníc v rámci programového územia.
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3.

Činnosť ARR PSK v roku 2006
V zmysle Stanov ARR PSK v r. 2006 organizačne zabezpečovali činnosť ARR PSK

Odbor prípravy a realizácie projektov, Konzultačný a poradenský odbor, rozvoj ľudských
zdrojov a Odbor medzinárodnej spolupráce.

3.1

Odbor prípravy a realizácie projektov

V r. 2006 Odbor prípravy a realizácie projektov pripravil kompletné projektové
dokumentácie a následne riadil realizáciu, implementoval schválené investičné projekty:
-

pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - rekonštrukcia a zabezpečenie
energetickej efektívnosti vybraných sociálnych zariadení, školských zariadení 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

využívanie

vôd, ovzdušia

a prípravu

projektových dokumentácií v rámci grantovej schémy.

•

Spracované a schválené projekty

1. Schválený projekt

„eVUC – nástroj tvorby a posilnenia partnerstiev v regióne“

Konečný prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Rozpočet:

2.965.000,-Sk

Ciele projektu:
- vytvorenie, posilnenie partnerstiev medzi VÚC a ostatnými mestami, obcami v kraji,
- podpora rozvoja kraja ako aj spolupráce s okolitými mestami a obcami,
- vytvorenie základu pre vybudovanie elektronickej inštitúcie,
- zorganizovanie workshopu za účelom definovania primárnych potrieb elektronickej
VÚC,
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
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- spracovanie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti.
Výsledok projektu: Štúdia uskutočniteľnosti ako základ pre získanie financií z nenávratných
prostriedkov fondov EÚ pre samotnú realizáciu projektového zámeru zavedenia eVUC, na
základe ktorej bude možné vypracovať bližšiu špecifikáciu v spolupráci s IT špecialistom.
•

Implementované projekty

Implementácia schválených projektov Prešovského samosprávneho kraja

P.
č.

Subjekt

Názov
OP

1.

ZSŠ služieb
Prešov

OP ZI
3.1.1.

2.

DSS Kalinov

OP ZI
3.1.3.

3.

Okresná knižnica
OP ZI
D. Gutgesela
3.1.4.
Bardejov

4.

Podduklianske
OP ZI
osvetové
3.1.4.
stredisko Svidník

5.

Prešovský
OP ZI
samosprávny kraj 3.2.

6.

Prešovský
OP ZI
samosprávny kraj 3.2.

Rozpočet p.

Ukončenie
projektu

2,433 mil. Sk

VIII/2006

9,617 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

2,12 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

7,081 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

PSK - Inteligentný región

3,546 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

PSK - Pilotná sieť VPBI

5,350 mil. Sk

Projekt sa
implementuje

Názov projektu
Zvýšenie štandardu
výchovno-vzdelávacieho
procesu a poskytovaných
služieb
Zlepšenie úrovne
poskytovaných sociálnych
služieb v DSS Kalinov
Knižnica - inštitúcia
vzdelávania a
spoločenského života pre
všetky sociálne skupiny
Remeselná tradícia progresívna cesta do
modernej Európy

Implementácia schválených projektov pre obce Prešovského samosprávneho kraja

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

4,5 mil. Sk

3.

Obec Sečovská
Polianka

OP ZI
3.1.1.

Komplexná rekonštrukcia budovy
11,6 mil. Sk
základnej školy v Sečovskej Polianke
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Združenie obcí pre
GS
Kanalizácia obcí mikroregiónu
rozvoj mikroregiónu
*
PPMaRR Stredného Zemplína
Stredného Zemplína
Zlepšenie miestnej infraštruktúry ako
nevyhnutný predpoklad trvalo
Obec Malá Domaša OP ZI 3.4
udržateľného hospodárskeho rozvoja
obce Malá Domaša

4.

5.

6.

Obec Kračúnovce

OP ZI 3.4

7.

Obec Jakovany

OP ZI 3.4

8.

Obec Nová Ľubovňa

OP ZI
3.4.

Miestna komunikácia v obci
Kračúnovce

3,6 mil. Sk
94 792,11
EUR
11,7 mil. Sk

7,310 mil. Sk

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

8,361 mil. Sk

16,746 mil.
Sk

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

9.

Obec Nemešany

OP ZI
3.4.

10.

Združenie obcí
Poloniny

OP ZI
3.4.

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

69 mil. Sk

OP ZI
3.4.

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií, výstavba chodníkov
a rekonštrukcia miestneho mosta
v obci Modra nad Cirochou

8,7 mil. Sk

Obec Modra nad
Cirochou

11.

* GS PPMaRP - Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov

Vysvetlivky:

Suma realizovaných projektov v roku 2006:
•

190,119 mil. Sk

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
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3.2

Odbor medzinárodnej spolupráce

Odbor medzinárodnej spolupráce v roku 2006 pôsobil ako Technický sekretariát pre
Prešovský samosprávny kraj – Odbor strategického rozvoja.
V rámci cezhraničných programov Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľsko –
Slovenská republika a Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina Odbor
medzinárodnej spolupráce ARR PSK plnil nasledovné funkcie:
a.

poskytovanie informácií o programoch,

b.

formálnu kontrolu a kontrolu oprávnenosti všetkých doručených projektov,

c.

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

d.

registrovanie a priebežné zadávanie údajov do ITMS,

e.

vedenie štatistickej agendy týkajúcej sa všetkých doručených projektov,

f.

administráciu FM programov v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom,

g.

monitoring.

V rámci Programu Iniciatív INTERREG III A SR – PL Agentúra regionálneho rozvoja
PSK prijala a zaevidovala celkovo 271 projektových žiadostí o NFP. Z celkového počtu
prijatých žiadostí bolo 170 žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.3 Fond mikroprojektov.
V programe INTERREG III A SR –PL boli Riadiacim orgánom celkovo vyhlásené 4
výzvy.
Popis jednotlivých opatrení a počet prijatých žiadostí

Počet

Suma žiadaná SKK

1.1 Technická a komunikačná infraštruktúra

26

234 311 185

1.2 Infraštruktúra ochrany životného prostredia

20

218 407 847

2.1 Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania

18

91 274 282

2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

37

243 611 417

2.3 Fond mikroprojektov

170

110 554 240

Spolu celkovo prijatých

271

898 158 971

V rámci programu Maďarsko – Slovensko – Ukrajina ARR PSK prijala a
zaevidovala celkovo 52 projektových žiadostí. Všetky žiadosti boli hodnotené za pomoci
pracovníkov ARR PSK na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja a na VATI
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v Budapešti. Následne boli vypracované a zaslané výzvy na doplnenie chýbajúcich
dokumentov.
Po ukončení formálneho hodnotenia boli zamestnancami ARR PSK

spracované

podklady a materiály na zasadnutie Poradných výborov v rámci dvoch samostatných výziev.
V Programe Maďarsko-Slovensko– Ukrajina boli Riadiacim orgánom vyhlásené 2 výzvy.
Popis jednotlivých opatrení a počet prijatých žiadostí

Počet

Suma žiadaná SKK

1.1 Podpora cezhraničnej obchodnej spolupráce

14

169 127 432

1.2 Inštitucionálna spolupráca

22

92 926 267

1.3 Schémy mikroprojektov

12

44 340 593

2.1 Cezhraničná koordinácia environmentálnych politík a tým

2

41 784 909

2.2 Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany prírody

1

6 309 310

2.3 Maloplošná dopravná a telekomunikačná infraštruktúra

1

11 383 116

Spolu celkovo prijatých

52

365 871 618

súvisiace investície malého rozsahu

V rámci Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP ARR
PSK podala projekt „ARR PSK ako sprostredkovateľ pre Fond na podporu spolupráce
medzi školami/štipendiá 2004 – 2009“ , ktorý bol zamietnutý.
Ďalej v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP
zabezpečoval odbor RR a CR PSK spracovanie komplexného projektu „ Centrum“, pričom
dva parciálne projekty spracovávala Agentúra regionálneho rozvoja PSK. Jedná sa o 2
projekty, z ktorých jeden bol zamietnutý a druhý, týkajúci sa rekonštrukcie existujúcich
a výstavby nových priestorov v areáli DSS Orkucany, je v zásobníku projektov.
V r. 2006 Odbor medzinárodnej spolupráce pokračoval v implementácii projektu
schváleného v r. 2005 „Sprievodca ukrajinskou legislatívou pre potreby slovenských
SME“.
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3.3

Konzultačný a poradenský odbor, Rozvoj ľudských zdrojov

V roku 2006 Konzultačný a poradenský odbor, Rozvoj ľudských zdrojov plnil
nasledovné funkcie:
-

implementácia schváleného projektu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z ESF –
„DoVzdelávanie šité na mieru ako cesta k posilneniu adaptability ľudských
zdrojov“,

-

implementácia schváleného projektu v rámci SOP Ľudské zdroje, ESF – „Pilotný
program environmentálneho vzdelávania - Inovatívne prístupy k problematike
EV“,

-

monitorovanie a hodnotenie projektu, poradenstvo pri implementácii projektu v rámci
SOP Ľudské zdroje, ESF- „Kurzy tradičných remesiel pre nezamestnaných“, obec
Žalobín,

-

príprava projektových spisov a žiadostí

na čerpanie finančných prostriedkov

z Európskeho sociálneho fondu, Fond sociálneho rozvoja – Rozvoj lokálnej
infraštruktúry pre konečných prijímateľov z PSK – obec Malá Domaša, obec Vyšné
Ružbachy, obec Žalobín,
-

konzultácie, poradenstvo a dopracovanie projektového spisu a schválenej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, SOP Ľudské zdroje
pre obec Sečovská Polianka,

-

príprava bulletinu ARR PSK,

-

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,

-

príprava Rozvojového operačného programu Slovensko – Východ – koordinácia
tematických skupín v rámci Tematickej oblasti: Sociálna oblasť a Vzdelávanie,

-

poradenstvo pri implementácii schváleného projektu v rámci FSR – Rozvoj lokálnej
infraštruktúry – obec Malá Domaša,

-

konzultačná a poradenská činnosť.
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GRAF č. 1:
Úspešnosť vypracovaných projektov ARR PSK
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68
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projektov

Partnerský program INFO REGIÓN

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, informačných, konzultačných, školiacich a implementačných služieb za
účelom oboznámenia o možnostiach financovania rozvojových aktivít v regióne z fondov EÚ.
Myšlienka partnerského programu vznikla v dôsledku nedostatočnej informovanosti
subjektov

o možnostiach

čerpania

finančných

prostriedkov

EÚ,

nedostatočných

administratívnych kapacít jednotlivých subjektov v regióne. Zároveň je to základný krok k
budovaniu Centier prvého kontaktu v regióne pod správou ARR PSK.
K 31.12.2006 mala Agentúra regionálneho rozvoja PSK 43 partnerov:
Zoznam partnerov Agentúry regionálneho rozvoja PSK v rámci partnerského
programu INFO REGIÓN:
P.č.

Partner
OBCE

1

Obec Nižný Hrušov, Vranov nad Topľou

2

Obec Davidov, Vranov nad Topľou

3

Obec Kamienka, Stará Ľubovňa
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4

Obec Sečovská Polianka, Vranov nad Topľou

5

Obec Dlhé Klčovo, Vranov nad Topľou

6

Obec Malá Domaša, Vranov nad Topľou

7

Obec Kladzany, Vranov nad Topľou

8

Obec Majerovce, Vranov nad Topľou

9

Obec Hencovce, Vranov nad Topľou

10

Obec Ondavské Matiašovce, Vranov nad Topľou

11

Obec Sedliská, Vranov nad Topľou

12

Obec Tovarné, Vranov nad Topľou

13

Obec Nižný Hrabovec, Vranov nad Topľou

14

Obec Cabov, Vranov nad Topľou

15

Obec Soľ, Vranov nad Topľou

16

Obec Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa

17

Obec Žalobín, Vranov nad Topľou

18

Obec Kamenná Poruba, Vranov nad Topľou

19

Mikroregión Minčol

20

Obec Ďapalovce, Vranov nad Topľou

21

Obec Holčíkovce, Vranov nad Topľou

22

Obec Juskova Voľa, Vranov nad Topľou

23

Obec Víťazovce, Humenné

24

Park kultúry a oddychu, Prešov

25

Obec Klenová, Snina

26

Obec Stakčínska Roztoka, Snina

27

Obec Pichne, Snina

28

Obec Ulič, Snina

29

Obec Kalná Roztoka, Snina

30

Obec Kračúnovce

31

Obec Nižné Ružbachy

32

Obec Rožkovany, Prešov

33

Obec Papín

34

Obec Chmeľnica, St. Ľubovňa
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35

Obec Lúčka

36

Obec Banské

37

Obec Kamenica
SUBJEKTY v pôsobnosti PSK - SŠ

38

Hotelová akadémia Prešov

39

Obchodná akadémia Sabinov

40

SOU Dopravné Prešov

41

SPŠ Bardejov

42

Gymnázium Konštantínova PO

43

SZŠ Prešov

3.5

Ďalšie aktivity
•

Konferencia SMOKOVEC

V dňoch 26.-28.septembra 2006 sa v priestoroch Hotela Palace, Nový Smokovec
uskutočnila konferencia AKO ĎALEJ...“Pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ
v programovom období 2007-2013“, ktorú organizovala Agentúra regionálneho rozvoja
PSK pri príležitosti 3. výročia svojho pôsobenia v regióne Prešovského kraja.
Cieľom bolo predstaviť ARR PSK, partnerský program INFO REGION, úspechy
dosiahnuté v uplynulom programovom období 2004-2006 a pripraviť sa spoločne so
subjektmi regionálneho rozvoja PSK na programové obdobie 2007-2013 v oblasti čerpania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, medzinárodných programov, fondov
a prostriedkov na rozvoj vidieka. Zúčastnili sa partneri programu INFO REGION,
predstavitelia zakladajúcich organizácií, zástupcovia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK a starostovia obcí.
•

Členstvo zamestnancov ARR PSK v komisiách

Zamestnanci agentúry sa ako členovia aktívne zapájali v roku 2006 do procesu
vypracovania Regionálneho operačného programu NUTS II Východné Slovensko, do procesu
prípravy a realizácie programu LEADER ako aj do implementácie programu NNP, a to
menovite:
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•

PhDr. Monika Štoffová – vedúca expertnej skupiny – Sociálna oblasť,

•

Ing. Drahoslava Olejníková – účasť v pracovnej skupine pre prípravu a realizáciu
programu LEADER v rámci PSK v programovom období 2007-2013.
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 možné 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, PHaSR partnerov ARR PSK.

www.arrpsk.sk

•

ISO 9001

S cieľom zvýšenia kvality riadenia a zabezpečenia dostatočnej úrovne kontroly činnosti
agentúry, zahájila proces certifikácie agentúry certifikátom ISO 9001: 2001 – certifikát
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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 prebiehala príprava na certifikáciu.

•

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
združuje 150 členov z celej Európy. Členom sa stala v Januári 2006. Združenie 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 združenia 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
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•

NEEBOR

Na základe iniciatívy predstaviteľov 11 regionálnych zastúpení v Bruseli vznikla nová
sieť regiónov na vonkajšej východnej hranici EÚ pod názvom NEEBOR (Network of
Eastern External Border Regions). Spoluzakladateľom siete NEEBOR je aj Prešovský
samosprávny kraj, ktorý spolu s ostatnými partnermi podpísal deklaráciu o založení siete
NEEBOR 7. decembra 2005 v Bruseli.
NEEBOR inicioval spoluprácu medzi 40 regiónmi, ktoré sa nachádzajú na východnej
hranici EÚ v dĺžke 5 500 km.
Prvou verejnou aktivitou NEEBOR bol seminár 8. decembra vo Výbore regiónov v
Bruseli, na ktorom delegáti z hraničných regiónov diskutovali o súčasnej situácii pozdĺž
východnej hranice EÚ. Seminár bol príležitosťou na nadviazanie kontaktov pre cezhraničnú a
medziregionálnu spoluprácu. S hlavným prejavom na seminári vystúpila Danuta Hübner, ako
aj ďalší vrcholní predstavitelia európskych inštitúcií, členských krajín, regiónov a miest.
V roku 2006 iniciatíva NEEBOR zahájila prípravu na inštituovanie tejto iniciatívy.
V tomto roku NEEBOR zorganizoval dve konferencie (BRUSEL, DEBRECEN – Maďarsko),
kde sa predstavitelia ARR PSK aktívne zapojili formou vystúpení na tému cezhraničnej
spolupráce s nečlenskými krajinami EU – Ukrajina.
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4.

Financovanie ARR PSK v roku 2006

3.1 Rok 2003
• Príspevok zriaďovateľa /PSK/: schválený rozpočet 4 390 tis. Sk
•

3 855 tis. Sk

Čerpanie:

3.2 Rok 2004
• Príspevok zriaďovateľa /PSK/:
•

5 000 tis. Sk
5 000 tis. Sk

Čerpanie
+ Kofinancovanie projektu GS MaRR 1 500 tis. Sk

3.3 Rok 2005
• Príspevok zriaďovateľa /PSK/
•

5 809 tis. Sk
5 809 tis. Sk

Čerpanie

3.3 Rok 2006
• Príspevok zriaďovateľa /PSK/
•

6 000 tis. Sk
6 000 tis. Sk

Čerpanie

GRAF č. 2:

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

Rok 2006:

2. 700 tis. Sk

GRAF č. 3:

Vlastné príjmy RAPSK / ARR PSK
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GRAF č. 4: Pomer príspevkov zriaďovateľa PSK k vlastným príjmom ARR PSK
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4. Ľudské zdroje ARR PSK v roku 2006
Transformáciou Rozvojovej agentúry PSK na Agentúru regionálneho rozvoja PSK bola
dňa 23.3.2005 na 1. zasadnutí Zboru zástupcov členov združenia ARR PSK schválená
organizačná štruktúra ARR PSK. Na 3. zasadnutí Zboru zástupcov členov združenia ARR
PSK, dňa 5.5.2006, bola schválená nová organizačná štruktúra v súvislostí s prípravou na
nové programovacie obdobie 2007 – 2013. Postupne v zmysle uvedenej štruktúry boli
zamestnanci agentúry zaradení na jednotlivé pozície.
K 31.12.2006 agentúra zamestnávala 16 zamestnancov.
Vekový priemer zamestnancov agentúry je 29 rokov.
Pomer mužov a žien je 5 : 11.
Vzdelanostná úroveň agentúry: 75% vysokoškolské vzdelanie,
25% stredoškolské vzdelanie.
Organizačná štruktúra ARR PSK so zaradením jednotlivých zamestnancov na pracovné
pozície sa nachádza v prílohe č. 3 tohto materiálu.

GRAF č. 5: Vývoj počtu zamestnancov od septembra 2003 do decembra 2006
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5.

Materiálno-technické zabezpečenie ARR PSK v roku 2006
RA PSK pôsobila od dátumu svojho vzniku až 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 súťaže.
Agentúra regionálneho rozvoja PSK je v súčasnosti plne vybavená kancelárskym nábytkom
a kancelárskou technikou a disponuje nasledovným materiálno technickým vybavením:
•

užívacia 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,

•

garáž

•

MVaRR SR bezplatne pridelilo 1 PC, VÚC bezplatne zapožičalo 1 PC

•

6 notebookov

•

Počítačová sieť

•

5 stacionárnych počítačov

•

2 kopírovacie stroje

•

3 tlačiarne

•

17 mobilných telefónov v užívaní

•

Telefónna sieť

•

1 služobné auto

•

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 (1.651.057,-Sk) a drobného dlhodobého majetku
(977.794,80 Sk) evidovaného v majetku ARR PSK je 2,6 mil. Sk. Oprávky k 31.12.2006 sú
v sume celkom 509.414,-Sk. Hodnota majetku ARR PSK po zohľadnení odpísanej hodnoty
dlhodobého majetku je 2,1 mil. Sk.
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6.

Záver
ARR PSK počas svojej existencie dokázala svoju opodstatnenosť vzniku a fungovania,

hlavne v plánovacom období 2004-2006 s konkrétnymi výsledkami práce.
V súčasnosti, v roku 2007 sa ARR PSK spolu so socio-ekonomickými partnermi v
rámci regiónu, ako aj so samotnými zakladateľmi - Prešovským samosprávnym krajom a
Prešovskou Univerzitou dôsledne pripravuje na možnosti čerpania EÚ pomoci v plánovacom
období 2007 - 2013, s cieľom, čo najefektívnejšie čerpať uvedené zdroje v prospech celého
regiónu PSK, subjektov ako aj občanov Východného Slovenska tak, aby sa nám spoločnými
silami podarilo v čo najväčšej miere znížiť regionálne disparity.
Toto spoločné úsilie napomôže ďalšiemu napredovaniu Prešovského samosprávneho kraja vo
všetkých oblastiach života našej spoločnosti.
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7.

Prílohy
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Príloha č. 1

PODPROBNÝ POPIS PROJEKTOV
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
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Príloha č. 1

Por. č.

1.

2.

Podrobný popis projektov

Subjekt

Rozvojová agentúra PSK

Rozvojová agentúra PSK

Názov GS

Názov projektu

Rozpočet projektu

Stav projektu

GS MaRR

Pilotný projekt rekonštrukcie a zabezpečnia
energetickej efektívnosti vybraných zdravotníckych
a sociálnych zariadení, školských zariadení a
kultúrnych zariadení patriacich pod VÚC - PSK

91900 EUR

SCHVÁLENÝ

GS RĽZ

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

50919 EUR

SCHVÁLENÝ

43172 EUR

ZAMIETNUTÝ

3.

Rozvojová agentúra PSK

GS RĽZ

Podpora a zlepšenie teoretickej a praktickej
odbornej pripravenosti pedagógov základných a
stredných škôl v oblasti environmentálneho
vzdelávania

4.

Rozvojová agentúra PSK

GS CR

Prešovský samosprávny kraj

42900 EUR

ZAMIETNUTÝ

5.

Rozvojová agentúra PSK

GS MaRR

Sieť miestnych rozvojových organizácií informácie z prvej ruky

38923 EUR

ZAMIETNUTÝ

Vysvetlivky:
GS RĽZ - Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov
GS CR - Grantová schéma cestovného ruchu
GS MaRR - Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja

Por.
č.

Subjekt

Názov OP

Názov projektu

1.

ZSŠ služieb Prešov

OP ZI 3.1.1.

Zvýšenie štandardu výchovno-vzdelávacieho
procesu a poskytovaných služieb

2,433 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

2.

DSS Kalinov

OP ZI 3.1.3.

Zlepšenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb v
DSS Kalinov

9,617 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

3.

Okresná knižnica D. Gutgesela
Bardejov

OP ZI 3.1.4.

Knižnica - inštitúcia vzdelávania a spoločenského
života pre všetky sociálne skupiny

2,12 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

4.

Podduklianske osvetové
stredisko Svidník

OP ZI 3.1.4.

Remeselná tradícia - progresívna cesta do
modernej Európy

7,081 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

5.

Prešovský samosprávny kraj

OP ZI 3.3.

POKER - komunikácia, partnerstvá, spoločné
východiská a zámery pre NUTS II (POKER PrešOv - KošicE Región)

5,501 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

6.

Prešovský samosprávny kraj

OP ZI 3.2.

PSK - Inteligentný región

3,546 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

7.

Prešovský samosprávny kraj

OP ZI 3.2.

PSK - Pilotná sieť VPBI

5,350 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

8.

SOU elektrotechnické Prešov

OP ZI 3.1.1.

Zlepšenie vzdelávacieho a výchovného procesu
na úseku praktického vyučovania v SOU
elektrotechnickom

12,04 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

9.

SPŠ elektrotechnická Prešov

OP ZI 3.1.1.

Efektívne smerovanie k profesionalite

15,46 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

Rozpočet projektu

Stav projektu

Por.
č.

Subjekt

Názov OP

Názov projektu

10.

SOU stavebné Prešov

OP ZI 3.1.1.

Rozširovanie radov stavbárov a absolventov
pochádzajúcich zo sociálne málo podnetného prostredia
a skvalitňovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho
procesu

11.

Gymnázium Lipany

OP ZI 3.1.1.

Nové kvality vo východno-vzdelávacom procese detí a
mládeže ako dôležitý ukazovateľ trvalo udržateľného
rozvoja regiónu

12.

Poliklinika Sabinov

OP ZI 3.1.2.

13.

NsP Humenné

14.

Rozpočet projektu

Stav projektu

24,9 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

2,3 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

Zefektívnenie a skvalitnenie zdravotníckych
služieb poskytovaných Poliklinikou Sabinov

25,71 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

OP ZI 3.1.2.

Zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotníckej
starostlivosti v NsP A. Leňa Humenné

69,03 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

NsP Stará Ľubovňa

OP ZI 3.1.2.

Zvýšenie kvality a rozsahu poskytovaných
zdravotníckych služieb

105,6 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

15.

NsP Levoča

OP ZI 3.1.2.

Dosiahnutie hospodárskeho rastu zlepšením
kvality života a kvality poskytovanej zdravotníckej
starostlivosti v NsP Levoča

99,35 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

16.

Šarišská galéria v Prešove

OP ZI 3.1.4.

Sprístupnenie kultúrneho dedičstva
prostredníctvom stálych expozícií v galérii

9,51 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

17.

Podduklianska knižnica

OP ZI 3.1.4.

Knižnica ako súčasť celoživotného vzdelávania a
rozvoja osobnosti

1,91 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

18.

Šarišské múzeum, Bardejov

OP ZI 3.1.4.

Múzeum bez bariér - priestor pre kultúrne vyžitie,
oddych, vzdelávanie a konfrontáciu

34,757 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV
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Por.
č.

Subjekt

Názov OP

Názov projektu
Zabezpečenie udržateľnosti, inovácia a
modernizácia ojedinelého odboru so zameraním
na rozvoj systému na predvídanie zmien
kvalifikačných potrieb na trhu práce

19.

SOU chemické Svit

OP ZI 3.1.1.

20.

SOUP Lipany

OP ZI 3.1.1.

21.

SOUP Levoča

OP ZI 3.1.1.

22.

SOU Vranov nad Topľou

OP ZI 3.1.1.

23.

DSS Batizovce

OP ZI 3.1.3.

24.

DSS Volgogradská Prešov

OP ZI 3.1.3.

25.

Prešovský samosprávny kraj

SOP PS 2.1.

26.

Prešovský samosprávny kraj

OP ZI 3.3

Rozpočet projektu

Stav projektu

3,07 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a
služieb
Vzdelanie a výchova kvalifikovanie sily podľa
potrieb na trhu práce s cieľom zvýšiť
zamestnanosť a zamestnateľnosť v regióne Spiš
pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva vrátane
marginalizovaných skupín
Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
ako nástroj zvyšovania sociálnych zručností
žiakov

2,43 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

12,36 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

14,54 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

Zvýšenie úrovne poskytovaných sociálnych
služieb pod Vysokými Tatrami

31,48 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

35,987 mil. Sk

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

77,968 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

2,965 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

Skvalitnením poskytovaných služieb ťažko
zdravotne postihnutým obyvateľom: "Búrame
bariéry"
Historické a kultúrne dedičstvo ako kapitál rozvoja
cestovného ruchu v PSK
eVUC – nástroj tvorby a posilnenia partnerstiev
v regióne

Vysvetlivky:
SOP PS 2.1. - Sektorový operačný program Priemysel a služby Opatrenie 2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
OPZI 3.1.1. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
OPZI 3.1.2. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.1.2. Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry
OPZI 3.1.3. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.1.3. Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
OPZI 3.1.4. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.1.4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
OPZI 3.3. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálne politiky
OPZI 3.2. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
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Por.
č.

Subjekt

Názov
programu

Názov projektu

1.

Agentúra regionálneho rozvoja
PSK, Slovenská obchodná a
priemyselná komora,
Živnostenská komora

Iniciatíva
spoločenstva
EQUAL

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

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Rozpočet projektu

10,906 mil. Sk

Stav projektu

SCHVÁLENÝ
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Por. č. Subjekt

Názov OP

Názov projektu

1.

Obec Brekov

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Brekov

11,689 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

2.

Obec Šarišské Jastrabie

OP ZI 3.4.

Zveľadenie obce Šarišské Jastrabie zlepšením
technickej infraštruktúry

17,499 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

3.

Obec Kladzany

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a
úprava verejných plôch

19,364 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

4.

Obec Krásna Lúka

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Krásna Lúka

12,391 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

5.

Obec Juskova Voľa

OP ZI 3.4.

Územný plán Juskova Voľa

214 tis. Sk

SCHVÁLENÝ

6.

Obec Malá Domaša

OP ZI 3.4.

Zlepšenie miestnej infraštruktúry ako nevyhnutný
predpoklad trvalo udržateľného hospodárskeho
rozvoja obce Malá Domaša

11,747 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

7.

Obec Vyšné Ružbachy

OP ZI 3.4.

Obnova miestnych komunikácií v obci Vyšné
Ružbachy

20,03 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

8.

Obec Modra nad Cirochou

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba
chodníkov a rekonštrukcia miestneho mosta v obci
Modra nad Cirochou

8,703 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

9.

Obec Dlhé Klčovo

OP ZI 3.4.

7,273 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

10.

Obec Kamenica nad Cirochou

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, výstavba
chodníka a úprava verejných plôch parkovej zóny
námestia obce Dlhé Klčovo
Obnova miestnej infraštruktúry obce Kamenica nad
Cirochou

14,499 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ
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Rozpočet projektu

Stav projektu
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Por.
č.

Subjekt

Názov OP

Názov projektu

11.

Obec Zámutov

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, výstavba
chodníka a úprava priľahlých verejných plôch v
obci Zámutov

12.

Obec Hajtovka

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia lávky ponad rieku Poprad v
katastrálnom území obce Hajtovka

Rozpočet projektu
18,764 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

1,507 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

13.

Obec Sečovská Polianka

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov,
autobusových zastávok a verejného osvetlenia v
obci Sečovská Polianka

14.

Obec Kamienka
Združenie obcí pod hradom
Čičva
Obec Kendice
Obec Krásna Lúka

OP ZI 3.4.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci
Kamienka

10,666 mil. Sk

OP ZI 3.4.
OP ZI 3.4.
OP ZI 3.4.

PHaSR Združenia obcí pod hradom Čičva
Kendice - Rekonštrukcia miestnej komunikácie
ÚPN - Obec Krásna Lúka

400 tis. Sk
10,143 mil. Sk
425 tis. Sk

15.
16.
17.

Stav projektu

ZAMIETNUTÝ
10,102 mil. Sk
ZAMIETNUTÝ
SCHVÁLENÝ
SCHVÁLENÝ
SCHVÁLENÝ

Vysvetlivky:
OP ZI 3.4. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí
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Por.
č.

Subjekt

Názov
OP

Názov projektu

1.

Obec Plaveč

OP ZI
2.1.

Vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV - zvýšenie
ochrany životného prostredia a životnej úrovne v obci
Plaveč

58,654 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

2.

Obec Kyjov

OP ZI
2.1.

Výstavbou kanalizácie k zvýšeniu životnej úrovne a
skvalitneniu životného prostredia v obci Kyjov

21,520 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

3.

Obec Čirč

OP ZI
2.1.

Výstavbou kanalizácie a ČOV k zvýšeniu životnej
úrovne a ochrane životného prostredia obce Čirč

51,567 mil. Sk

ZAMIETNUTÝ

Rozpočet projektu

Stav projektu

Vysvetlivky:
OP ZI 2.1. - Operačný program Základná infraštruktúra Opatrenie 2.1. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu a racionálne využitie
vôd
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Por.
č.

Subjekt

Názov OP/GS Názov projektu

1.

Agentúra regionálneho rozvoja
PSK

SOP ĽZ 3.2.

Pilotný program environmentálne vzdelávania Inovatívne prístupy k problematike
environmentálnej výchovy

1,811 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

2.

Agentúra regionálneho rozvoja
PSK

Phare CBC

Sprievodca ukrajinskou legislatívou pre potreby
slovenských SME

46776,1 EUR

SCHVÁLENÝ

3.

Agentúra regionálneho rozvoja
PSK

GS PPMaRP

Zlepšením odpadového hospodárstva do čistejšej
a krajšej Európy

97208 EUR

ZAMIETNUTÝ

4.

Agentúra regionálneho rozvoja
PSK

GS RPPSI

Ženy v ohrození

32538 EUR

ZAMIETNUTÝ

5.

Agentúra regionálneho rozvoja
PSK

SOP ĽZ 2.2.

Kariéra a profesijný rast žien v súlade s rodinnými
povinnosťami

Rozpočet projektu

4, 774 mil. Sk

Stav projektu

ZAMIETNUTÝ

Vysvetlivky:
SOP ĽZ 3.2. - Sektorový operačný program Ľudské zdroje Opatrenie 3.2. Zvýšenie rozsahu a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu
a adaptabilitu zamestnancov
SOP ĽZ 2.2. - Sektorový operačný program Ľudské zdroje Opatrenie 2.2. Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie
pracovného a rodinného života
GS PPMaRP - Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

7

Por.
č.

Subjekt

Názov GS

Názov projektu

GS PPMaRP

1.

Združenie obcí pre rozvoj
mikroregiónu Stredného
Zemplína

Kanalizácia obcí mikroregiónu Stredného
Zemplína

GS PPMaRP
2.

Obec Holčíkovce

Zvýšenie kvality života na vidieku, obnova a
dobudovanie miestnej infraštruktúry v obci
Holčíkovce

Rozpočet projektu

Stav projektu
SCHVÁLENÝ

94792,11 EUR
ZAMIETNUTÝ
91600,602 EUR

Vysvetlivky:
GS PPMaRP - Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
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Por.
č.
1.

Subjekt

Názov
programu

Názov projektu

Prešovský samosprávny kraj

Program
susedstva
HUSKUA

Administratívno-technické zabezpečenie
Programu susedstva HUSKUA na úrovni vyššieho
územného celku Prešovského samosprávneho
kraja

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Rozpočet projektu
456 tis. Sk

Stav projektu
SCHVÁLENÝ
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Por.
č.

Subjekt

Názov OP/GS

1.

Agentúra regionálneho
rozvoja PSK

Blokový grant Fond
na podporu
ARR PSK ako sprostredkovateľ pre Fond na
spolupráce medzi
podporu spolupráce medzi školami/štipendiá 2004
- 2009
školami/štipendiá
na roky 2004 - 2009

2.

Nórsky finančný
mechanizmus a
Finančný
Prešovský samosprávny kraj mechanizmus EHP
- Prioritná oblasť
Zdravie a
starostlivosť o deti

Rekonštrukcia a obnova DSS Orkucany

3.

Nórsky finančný
mechanizmus a
Finančný
mechanizmus EHP
Prešovský samosprávny kraj - Prioritná oblasť
Zachovanie
európskeho
kultúrneho
dedičstva

Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva
Prešovského samosprávneho kraja

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Názov projektu

Rozpočet projektu

Stav projektu

1 578 824 EUR

ZAMIETNUTÝ

1 626 019 EUR

V ZÁSOBNIKU
PROJEKTOV

693 069 EUR

ZAMIETNUTÝ
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Por.
č.

Subjekt

Názov OP/GS Názov projektu

1.

Obec Žalobín

FSR

Obnova pracovných návykov sociálne vylúčeného
obyvateľstva prostredníctvom revitalizácie
obecného potoka

651 tis. Sk

ZAMIETNUTÝ

2.

Obec Vyšné Ružbachy

FSR

Ochrana rómskej komunity v obci Vyšné
Ružbachy pred povodňami

740 tis. Sk

SCHVÁLENÝ

3.

Obec Malá Domaša

FSR

Revitalizácia Rómskej osady s dostavbou
športovej a oddychovej zóny

456 tis. Sk

SCHVÁLENÝ

Rozpočet projektu

Stav projektu

Vysvetlivky:
FSR - Fond sociálneho rozvoja - Rozvoj lokálnej infraštruktúry
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Por.
č.

Subjekt

Názov OP/GS Názov projektu

1.

Obec Žalobín

SOP ĽZ / 1.3

Kurzy tradičných remesiel pre nezamestnaných

1, 872 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

2.

Obec Sečovská Polianka

SOP ĽZ / 1.3

Tradičné ľudové remeslo - príležitosť sociálnej
inklúzie nezamestnaných žien Stredného
Zemplína

2, 408 mil. Sk

SCHVÁLENÝ

Rozpočet projektu

Stav projektu

Vysvetlivky:
SOP ĽZ 1.3. - Sektorový operačný program Ľudské zdroje Opatrenie 1.3. Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
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Príloha č. 2

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ARR PSK
Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Príloha č. 2

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 Životné prostredie,
OP Doprava
Samostatný projektový
manažér

Samostatný projektový
manažér

Samostatný projektový
manažér

Samostatný projektový
manažér

Oddelenie OP Znalostná ekonomika

Samostatný projektový manažér

Samostatný projektový manažér

Oddelenie OP Pôdohospodárstvo a rozvoj
vidieka
Samostatný projektový manažér

Samostatný projektový manažér

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

1

Vedúci konzultačného a poradenského odboru, rozvoja ľudských zdrojov

Samostatný projektový manažér

Samostatný projektový manažér

Samostatný projektový manažér

Vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

Samostatný projektový manažér
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Samostatný projektový manažér

Samostatný projektový manažér

2

Vedúci oddelenia vnútorného auditu a kontroly

Samostatný finančný manažér

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
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