Dôvodová správa

Košický samosprávny kraj (KSK) je členom združenia Karpatského euroregiónu
Slovensko už od svojho vzniku, teda od roku 2002, keď vstúpil namiesto štátnej správy
po vzniku krajských samospráv. Hlavným dôvodom pre vstup KSK bol rozvoj cezhraničnej
spolupráce s cieľom podpory regionálneho rozvoja v prospech kvality života obyvateľov
v Košickom kraji.
KSK v súčasnosti nemá v združení uhradený členský príspevok od roku 2010, ktorý
k dnešnému dňu činí celkovo 32 000 eur. Po vstupe Slovenska do Európskej únie
a vytvorením spoločného európskeho hospodárskeho priestoru sa odstránili mnohé
administratívne prekážky, ktoré dovtedy bránili samosprávam v rozvoji cezhraničnej
spolupráce. To malo priamy vplyv aj na postavenie a význam združenia Karpatský
euroregión, ktorému v obsahovej náplni začali konkurovať najmä programy cezhraničnej
spolupráce EÚ a nové možnosti vytvárania cezhraničných zoskupení. Združenie Karpatský
euroregión Slovensko nedokázalo adekvátne reagovať na zmenenú situáciu a nepripravilo si
stratégiu pre svoje ďalšie pôsobenie v nových, zmenených hospodársko-politických
podmienkach. V dôsledku toho zvažoval KSK dve alternatívy, vystúpenie zo združenia
alebo zotrvanie v združení v pozícii pasívneho člena bez úhrady členského poplatku. Keďže
vystúpenie KSK zo združenia by ešte viac oslabilo postavenie a význam Karpatského
euroregiónu Slovensko, KSK sa priklonil k druhej alternatíve.
KSK vykonával a vykonáva aktivity, ktoré sú plne v súlade s hlavným cieľom
združenia Karpatský euroregión Slovensko, a to podpora rozvoja cezhraničnej
a medziregionálnej spolupráce medzi susediacimi oblasťami východného Slovenska,
juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny, severovýchodného Maďarska a severozápadného
Rumunska zodpovedajúcemu teritorialite medziregionálneho združenia Karpatský euroregión.
Za účelom naplnenia tohto cieľa KSK realizoval a naďalej realizuje tieto aktivity:
− Iniciuje prípravu návrhov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja prihraničných
oblastí hlavne prostredníctvom Branch officu Programu Cezhraničnej spolupráce
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina ako aj Programu Cezhraničnej
spolupráce Maďarsko – Slovensko na Úrade KSK. Branch Office spolupracuje
so všetkými subjektmi pri spracovávaní projektových zámerov a pri realizácií úspešných
projektov. Organizuje podujatia, ako sú informačné dni, fóra na vyhľadávanie partnerov,
konferencie, workshopy a zabezpečuje informovanosť a publicitu programu.
− Organizuje stretnutia, odborné semináre za účelom výmeny skúsenosti, definovania
a objasňovania záujmov, hľadania možností spolupráce vrátane zosúlaďovania
programov spolupráce so zástupcami susediacich regiónov z okolitých štátov
(predovšetkým so župou Borsoyd – Abauj – Zemplén a Zakarpatskou oblastnou štátnou
administratívou, v rámci medzivládnych komisií, s jednotlivými ministerstvami).
− Zhromažďuje a sumarizuje informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce
a sprostredkúva priame kontakty medzi potenciálnymi účastníkmi cezhraničnej
spolupráce.
− Spolupracuje s partnermi reprezentujúcimi ostatné národné časti Karpatského
euroregiónu (partnerské združenia, prípadne iné právne subjekty vykonávajúce túto
činnosť), ako aj s ďalšími aktérmi regionálneho a ekonomického rozvoja v Slovenskej
republike aj v zahraničí (okrem iného založil v roku 2013 Európske zoskupenie
územného rozvoja Via Carpatia).
− Koordinuje činnosť miest, obcí, ako aj ostatných subjektov v Košickom kraji vo všetkých
oblastiach rozvoja s cieľom zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov v záujme
trvalého rozvoja regiónu.
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KSK zabezpečuje celkovú propagácia kraja, poskytuje poradenstvo pri vyhľadávaní
zdrojov financovania rozvojových aktivít, pri príprave náročných projektových zámerov,
ako aj pri implementácií schválených projektov.
KSK pripravuje strategické dokumenty, štúdie, analýzy a prieskumy.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a súčasnej nepriaznivej finančnej situácii v
rozpočte KSK navrhujeme vystúpiť zo združenia Karpatský euroregión Slovensko
a ďalej spolupracovať so združením na základe Dohody o spolupráci. KSK požiada Karpatský
euroregión Slovensko o odpustenie zaplatenia dlžného členského vo výške 32 000 eur
na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia slovenskej časti združenia.
Predmetom navrhovanej zmluvy o spolupráci by malo byť hlavne:
− Podpora rozvoja cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce medzi susediacimi
oblasťami východného Slovenska, juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny,
severovýchodného Maďarska a severozápadného Rumunska na báze budovania
Pobaltského dopravného koridoru (Via Carpatia).
− Participovanie na návrhoch hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
prihraničných oblastí Košického kraja.
− Zosúlaďovanie programov spolupráce so zástupcami susediacich regiónov z okolitých
štátov.
− Príprava strategických dokumentov, programov, štúdií, analýz, prieskumov.
Nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj združenia Karpatský euroregión je
vytvorenie novej stratégie a akčného plánu združenia, pretože po vstupe členov združenia
(okrem Ukrajiny) do EÚ pôvodná stratégia stratila svoje opodstatnenie. Združenie si túto
skutočnosť uvedomuje a po predbežných konzultáciách je KSK pripravený na valnom
zhromaždení združenia Karpatský euroregión v Poľsku navrhnúť zameranie hlavného cieľa
novej stratégie na budovanie Pobaltského koridoru (Via Carpatia), ktorý by mohol byť
zároveň aj nosnou myšlienkou uvažovanej Karpatskej makrostratégie.
Na základe týchto skutočností predkladáme návrh na vystúpenie Košického
samosprávneho kraja zo združenia Karpatský euroregión Slovensko a návrh na ďalšiu
spoluprácu na základe Dohody o spolupráci.

Košice, 9.1.2014
Spracoval: Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov
Ing. Viera Dulinová, referát regionálneho rozvoja
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