Dôvodová správa
Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
(2003 – 2013)
__________________________________________________________________________
9. júla 2013 uplynulo 10 rokov od založenia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n.o. (ďalej Agentúra). Zakladateľ - Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK)
založil Agentúru ako neziskovú organizáciu pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb
v zmysle zákona 213/1997Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby. Agentúra bola zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach dňa 9. júla
2003. Založenie Agentúry bolo odsúhlasené uznesením Zastupiteľstva KSK zo dňa 14.4.2003.
Poslaním Agentúry je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvalo
udržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov
v regióne, ktoré prispievajú k riešeniu prioritných problémov a realizovať ciele v zmysle
schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých
časových horizontoch.
Hlavné činnosti Agentúry:
1. Príprava a implementácia projektov
2. Poradenstvo, konzultácie a vzdelávanie
3. Vypracovanie strategických a koncepčných dokumentov
4. Vytváranie partnerstiev - zlepšovanie spolupráce medzi aktérmi v regióne
5. Monitoring a hodnotenie
(viac na www.arr.sk).
1. Riadenie činnosti Agentúry
Činnosť Agentúry na príslušný rok vychádza z plánovaných činností a úloh vybraných
odborov KSK, ktoré sú dohodnuté v Zmluve o realizácii činností v oblasti regionálneho
rozvoja uzatvorenej medzi KSK a Agentúrou na príslušný kalendárny rok (v ďalšom texte
Zmluva).
Návrh rozsahu činnosti Agentúry na príslušný kalendárny rok a znenie zmluvy je
schvaľovaný resp. braný na vedomie:
- Správnou a Dozornou radou Agentúry vždy do konca októbra predchádzajúceho
roku
- poradou predsedu KSK – s návrhom zmluvy a s navrhnutým rozsahom služieb
s podrobnosťou na jednotlivé projekty
- v Zastupiteľstve KSK – každoročne predkladaný rozsah služieb s podrobnosťou na
jednotlivé projekty (informatívna správa).
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2. Prehľad činnosti Agentúry v rokoch 2003 - 2013
A) Príprava a implementácia projektov
Hlavnou činnosťou Agentúry bola najmä príprava a implementácia projektov pre
KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre prvý stupeň
samospráv.
Za obdobie rokov 2003 až 2013 bolo spolu vypracovaných 128 projektov, z toho
bolo schválených 66 projektov (22 investičných a 44 neinvestičných, 16 projektov
je ešte v hodnotení).
Tabuľka č. 1: Spracovanie projektov pre ÚKSK za obdobie rokov 2003 – 2013
Rozpočet schválených projektov
v EUR
Investičné
Neinvestičné
(počet projektov)
(počet projektov)

Neschválené
projekty

Projekty
v procese
hodnotenia

SPOLU

2003
2004
2005
2006

3
3
9
4

1
7
12
0

-

4
10
21
4

427 139,00 (1)

150 160,00
516 604,62
1 100 283,94
127 420,00

Medzisúčet

19

20

39

427 139,00 (1)

1 894 468,56 (18)

2007

0

1

-

1

-

2008

17

5

-

22

7 385 496,64 (9)

1 162 600,01

(8)

2009

15

5

-

20

8 702 802,98 (5)

2 541 555,20

(9)

2010

9

4

-

13

2 959 617,74 (4)

722 883,10

(5)

2011

4

8

12

3 706 454,06 (2)

54 852,50

(2)

2012

1

3

16

20

-

45 200,00

(1)

2013

1

-

-

1

977 349,00 (1)

Medzisúčet

47

26

16

89

23 731 720,42 (21)

-

(3)
(3)
(9)
(3)

-

4 527 090,81 (25)






V programovom období 2004 – 2006 bolo vypracovaných 39 projektov, z toho 19 bolo
schválených (48,72% úspešnosť) v úhrnnej hodnote 2 321 607,56 EUR:
- 1 investičný projekt
427 139,00 EUR
- 18 neinvestičných projektov
1 894 468,56 EUR
V programovom období 2007 – 2013 bolo spolu vypracovaných 89 projektov,
z toho 47 projektov bolo schválených (52,81 % úspešnosť) v úhrnnej hodnote
28 258 811,23 EUR
- 21 investičných projektov
23 731 720,42 EUR
- 26 neinvestičných projektov
6 421 559,37 EUR
Celkove za 10 rokov (2003 – 2013) 66 schválených projektov prispelo k rozvoju
Košického regiónu sumou 30 580 418,80 EUR.
Percentuálna úspešnosť schválených projektov za 10 ročné obdobie je 51,56 %.
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2007 - 2013

-

Spolu:
66
47
16
128
24 158 857,42 (22)
6 421 559,37 (43)
SPOLU:
30 580 418,80 EUR
Pozn.: Údaje za roky 2003 - 2008 sú prerátané z SKK na EUR konverzným kurzom



2004-2006

Schválené
projekty

Programové
obdobie

Počet vypracovaných projektov
rok

Nasledovný graf prezentuje počty pripravených projektov z hľadiska ich obsahového
zamerania :

Obsahové zameranie projektov vypracovaných
Agentúrou
23

26

5
11
28
15
16

4

cestovný ruch

doprava

kultúrne dedičstvo

revitalizácia obcí

sociálna oblasť a zdravotníctvo

strategické a územné plánovanie

vzdelávanie a budovanie kapacít

životné prostredie

B) vypracovanie strategických a koncepčných materiálov pre Úrad KSK
Agentúra okrem vypracovania projektov a ich manažovania, realizovala v rokoch 2003 –
2013 aj ďalšie činnosti vyplývajúce zo Zmluvy medzi KSK a Agentúrou:
o vypracovala koncepcie a stratégie pre vybrané odbory Ú KSK:
 odbor regionálneho rozvoja
 odbor kultúry a cestovného ruchu
 odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Tabuľka č. 2: Spracované strategické a koncepčné dokumenty
Strategické a koncepčné dokumenty
Štúdia využiteľnosti potenciálu územia Hnileckého
regiónu pre využitie biomasy
Stratégia rozvoja rómskych komunít v Košickom
kraji
Koncepcie rozvoja zariadení sociálnych služieb

Roky
spracovania

Hodnota v €

2005 - 2006

2 322,44

2006

3 236,40

2006

5 005,64

Stratégia rozvoja kultúry v KSK

2007 -2008

38 081,72

Stratégia rozvoja knižníc KSK na roky 2010 – 2015

2009 - 2010

16 890,00

Aktualizácia Koncepcie sociálnych služieb v KSK

2010 - 2011

12 800,00

2011 - 2012

11 000,00

2009 doteraz

85 784,00

2013 - 2014

9 000,00

Priority zdravotnej politiky pre KSK na obdobie
2012 - 2015
Program Terra Incognita vrátane sprostredkovania
Výzvy č. 1/2012
Koncepcia rozvoja zariadení sociálnych služieb
(plán)
Spolu

184 120,20

5

Odbor Ú KSK
Odbor regionálneho
rozvoja
Odbor regionálneho
rozvoja
Odbor sociálnych vecí
Odbor kultúry a
cestovného ruchu
Odbor kultúry a
cestovného ruchu
Odbor sociálnych vecí a
zdravotníctva
Odbor sociálnych vecí a
zdravotníctva
Odbor kultúry a
cestovného ruchu
Odbor sociálnych vecí a
zdravotníctva

3. Prehľad príjmov Agentúry (dotácie KSK a iné príjmy)
Košický samosprávny kraj poskytol Agentúre v rokoch 2003 - 2013 dotácie na základe
každoročne uzatváranej Zmluvy (viď tabuľka č.3).
Tabuľka č. 3: Príjmy Agentúry podľa zdrojov za obdobie rokov 2003 – 2013
Dotácia KSK
2003
62 092,00 €
2004
59 118,00 €
2005
66 388,00 €
2006
49 791,00 €
2007 165 970,00 €
2008 165 970,00 €
2009 165 978,00 €
2010 153 000,00 €
2011 165 000,00 €
2012 233 000,00 €
2013*
80 000,00 €
SPOLU 1 366 307,00 €
Rok

Realizácia projektov
58 554,00 €
39 003,00 €
56 383,00 €
45 108,00 €
98 571,00 €
370 320,00 €
167 306,00 €
178 515,00 €
157 011,00 €
204 417,00 €
1 375 188,00 €

Tržby z predaja služieb
Spolu
62 092,00 €
6 406,00 € 124 078,00 €
432,00 € 105 823,00 €
1 129,00 € 107 303,00 €
1 052,00 € 212 130,00 €
908,00 € 265 449,00 €
13 037,00 € 549 335,00 €
36 567,00 € 356 873,00 €
27 745,00 € 371 260,00 €
19 665,00 € 409 676,00 €
11 090,00 € 295 507,00 €
118 031,00 € 2 859 526,00 €

* v riadku pre rok 2013 sú uvedené príjmy len za 1. polrok 2013. Dotácia na 2.polrok 2013 je
zmluvne dohodnutá vo výške 20 000 EUR.



Príjmy od KSK za roky 2003 – 2013 boli vo výške 1 366 307 EUR (47,78 % všetkých
príjmov).
Z toho 1 182 186,80 EUR na spracovanie projektov (86,52% z dotácie KSK) a
184 120,20 EUR na vypracovanie strategických materiálov (13,48 % z dotácie KSK).



Príjmy z projektov spolu boli vo výške 1 375 188 EUR (spolu 48,09 % všetkých
príjmov).
Tržby z predaja služieb boli vo výške 118 031 EUR (4,13%).



4. Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry (2003 – 2013):


Agentúra za obdobie svojej 10 ročnej činnosti vypracovala 66 úspešných projektov
prednostne pre Úrad KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre
miestne samosprávy.



Dotácia KSK pre Agentúru za 10 rokov (2003 – 2013) bola vo výške 1 366 307 EUR
a priniesla do regiónu cez zrealizované projekty súhrnne 30 580 418,80 EUR . 1 euro
dotácie prinieslo do regiónu 22,38 EUR.



21 schválených investičných projektov v programovom období 2007 – 2013 prispelo
k rekonštrukcii a obnove budov ktoré sú majetkom KSK.

5. Budúcnosť Agentúry – vychádzajúc z jej 10 ročného pôsobenia
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-

Agentúra je pripravená podávať projekty do výziev, kde KSK nemá mandát
(nie je oprávnený prijímateľ), alebo kde by ich podanie mohlo byť posudzované
ako konflikt záujmov.

-

Agentúra okrem vypracovania a realizácie projektov chce prispievať
k odbornej činnosti Úradu KSK tým, že je pripravená:
- podieľať sa na príprave stratégií a koncepcií pre Ú KSK, aby sa
zlepšovalo riadenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- prispieť k „oživeniu“ Programu KSK Terra Incognita a podieľať sa
na jeho riadení
- vykonávať funkciu sprostredkovateľského orgánu v rámci
dotačného systému Programu Terra Incognita
- poskytovať poradenstvo a vzdelávanie pre Úrad KSK, organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre miestne samosprávy.

-

Agentúra sa chce podieľať na medzinárodnej spolupráci tým, že bude
realizovať projekty v partnerstve s organizáciami najmä z členských krajín
Európskej únie a Ukrajiny.

-

Agentúra chce podporiť rozvoj vidieka v Košickom kraji, hlavne posilňovaním
partnerstva medzi aktérmi v miestnych akčných skupinách.

-

Agentúra chce plniť funkciu „predĺženej ruky“ KSK smerom do regiónu –
prispievať tak k napĺňaniu programu KSK.

-

Agentúra je v súčasnosti odborne pripravená, vie pružne reagovať na
požiadavky a je schopná vypracovať, riadiť, implementovať a vyhodnocovať
široké spektrum projektov podľa potrieb KSK.

7

