Dôvodová správa

Členské štáty Európskej únie sa čoraz intenzívnejšie pripravujú na nové
programovacie obdobie 2014 – 2020. Prípravy Komisie začali už skôr vo forme
organizovania stretnutí najvyšších predstaviteľov členských štátov, členov odborných
pracovných skupín, ako aj prijímaním návrhov nových nariadení. Všetkými politikami
i strategickými dokumentmi EÚ sa prelína Politika súdržnosti. Návrhy na potrebu zmien pri
realizácii politiky súdržnosti sa objavili najmä v záveroch k Piatej správe o hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti EÚ.
Európska komisia v marci 2010 zverejnila Oznámenie: Stratégia Európa 2020,
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorá je
pokračovaním Lisabonskej stratégie. Základnou myšlienkou je nielen využitie silných
stránok EÚ, spočívajúcich v talentovanej pracovnej sile, silnej technologickej a priemyselnej
základni i fungujúcom vnútornom trhu EÚ, ale aj poskytovanie pomoci menej rozvinutým
regiónom. Na obdobie do roku 2020 stratégia Európa 2020 stanovila ciele, ktoré budú aj
vnútroštátnymi cieľmi členských štátov v oblastiach podpory zamestnanosti, vyšších investícií
pre výskum a inovácie, riešenia zmeny klímy a efektívneho využívania energie, podpory
vzdelávania a boja proti chudobe.
Stratégia Európa 2020 obsahuje odporúčania pre členské štáty, ktoré naznačujú, aké
opatrenia je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov EÚ do roku 2020. Odporúčania boli
prevzaté do národných programov reforiem členských štátov EÚ a sú premietnuté aj do
návrhov nových nariadení pre fondy Európskej únie v období 2014 – 220. Viacročný finančný
rámec pre stratégiu Európa 2020, ku ktorému v súčasnosti prebieha diskusia, premieta tieto
odporúčania do „politiky v číslach“.
Členské štáty a regióny by mali sústrediť podporu tak, aby prispela k dosiahnutiu
cieľov EÚ, ale pritom bola v súlade s národnými i regionálnymi potrebami pre ďalší
hospodársky rast, zamestnanosť, vedomostnú spoločnosť, efektívne využívanie zdrojov
a zníženie počtu občanov ohrozených chudobou. Preto Košický samosprávny kraj v rámci
prípravy na programovacie obdobie 2014 – 2020, pristúpil k príprave návrhu nadregionálnej
stratégie. Pojem nadregionálny má naznačiť, že stratégia rešpektuje odporúčania plánovacích
dokumentov na národnej úrovni i na úrovni EÚ. Zo štatistických ukazovateľov i Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja KSK vyplývajú silné stránky a potenciál kraja, na
ktorom je možné budovať, ale aj disparity a slabé miesta, kde je potrebné sústrediť pomoc
v súlade s cieľmi, iniciatívami a odporúčaniami Komisie EÚ, či už je to oblasť podpory
inovácií, zvyšovania vzdelanostnej úrovne a zručností, efektívneho využívania zdrojov
a ochrany životného prostredia, vytvárania pracovných miest i sociálnej inklúzie.
Nadregionálna stratégia je konkrétny príspevok Košického samosprávneho kraja do
procesu prípravy návrhov dokumentov pre programovacie obdobie 2014 – 2020, ktorý by mal
prebiehať v rámci pracovnej skupiny Partnerstvo pre súdržnosť, kde bude snahou nášho kraja
presadzovať aktivity tejto nadregionálnej stratégie tak, aby boli v súlade s potrebami kraja
v oblastiach zabezpečenia hospodárskeho rastu, zvýšenia zamestnanosti, rozvoja ľudských
zdrojov i rastu životnej úrovne obyvateľov.
Na vypracovaní návrhov konkrétnych aktivít nadregionálnej stratégie sa podieľali
odbory Úradu Košického samosprávneho kraja, najmä odbor školstva, kultúry a cestovného
ruchu, dopravy, regionálneho rozvoja a sociálnych vecí, ktoré budú participovať aj na
realizácii navrhovaných aktivít.
Aktivity, ktoré sú obsiahnuté v kapitole 8 materiálu, sú v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK i Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR.
Snažili sme sa, aby čo možno najviac aktivít zastrešovali aj pripravované stratégie KSK
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v jednotlivých oblastiach. V tabuľkovej prílohe, ktorá tvorí súčasť dokumentu sú zhrnuté na
jednej strane odporúčania Komisie EÚ vyplývajúce z jednotlivých „Oznámení Komisie...“
k siedmim iniciatívam stratégie Európa 2020 a na druhej strane sú navrhnuté aktivity KSK
podporujúce konkrétnu realizáciu týchto iniciatív. Tak je možné jednoduché a prehľadné
porovnanie súladu medzi odporúčaniami Komisie a navrhnutými aktivitami KSK, ktoré tvoria
Návrh nadregionálnej stratégie.
Zastupiteľstvo KSK bude priebežne informované o plnení navrhnutých aktivít v rámci
predkladania informácií o plnení stratégií KSK, pri predkladaní odpočtu plnenia priorít
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, resp. pri predkladaní informácií
o príprave programovacieho obdobia 2014 – 2020 ako aj o zapojení KSK do tohto procesu.

Košice 3. 1. 2012
Spracovali:
Ing. Molnárová a kolektív
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