Dôvodová správa
Súčasný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja 2007 – 2013 (ďalej PHSR KSK 2007 – 2013) bol spracovaný v roku 2006 tesne po
vstupe Slovenska do EÚ. Po skúsenostiach s prvým skráteným programovým obdobím pre
kohéznu pomoc EÚ (2004 – 2006) bol koncipovaný v podstate ako „akčný plán“ pre Národný
strategický referenčný rámec, podľa ktorého bola prerozdeľovaná kohézna pomoc
(štrukturálne fondy) EÚ v období 2007 – 2013 vzhľadom na skutočnosť, že kohézna pomoc
na Slovensku je riadená centrálne. To znamená, že riadiaci orgán na národnej úrovni stanoví
ciele pre dané programovacie obdobie jednotne pre celé územie Slovenska a samospráva sa
môže pomocou dopytovo orientovaných projektov uchádzať o napĺňanie týchto cieľov. Tomu
bol podriadený aj návrh metodiky pre tvorbu PHSR, ktorý predložil riadiaci orgán a podľa
ktorého bol PHSR KSK 2007 – 2013 spracovaný.
Skúsenosti s implementáciou kohéznej pomoci postupne ukázali, že takýto prístup nie
je najvhodnejší, ale vzhľadom na skutočnosť, že štrukturálne fondy sú na Slovensku jediným
reálnym zdrojom financovania potrieb regionálneho rozvoja ako na národnej tak i na
regionálnej úrovni a schválený PHSR je nutnou podmienkou čerpania kohéznej pomoci, Úrad
KSK pristúpil k revidovaniu svojho PHSR len v nevyhnutnej miere aj to len podľa
požiadaviek národnej úrovne (prispôsobenie PHSR Národnej stratégii regionálneho rozvoja).
Príprava nového programovacieho obdobia v súčasnosti mešká najmenej rok (do júna
2014 by mal byť schválená Partnerská dohoda medzi EÚ a SR a až potom bude postupne
nasledovať schvaľovanie jednotlivých operačných programov). Kohézna pomoc však naďalej
ostáva centrálne riadená a preto alokácia finančných zdrojov na riešenie potrieb regionálneho
rozvoja bude potvrdená pravdepodobne až koncom roku 2014 po schválení operačných
programov. Až potom bude môcť Úrad KSK reálne plánovať financovanie svojich aktivít. To
je prvý dôvod, prečo Úrad KSK nepredložil zatiaľ nový PHSR KSK 2014 - 2020.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že granty na spracovanie sektorových stratégií, ktoré
budú podkladom pre nový PHSR meškali asi dva roky, takže v súčasnosti prebieha len
verejné obstarávanie na spracovateľov týchto stratégií. Úrad KSK síce už pripravil Víziu
PHSR KSK 2014 – 2020, ale spracovanie Misie PHSR KSK 2014 – 2020 je úzko naviazané
na reprezentatívne prieskumy, ktoré budú spracované až v rámci daných sektorových stratégií
najskôr koncom roku 2014.
Tretím dôvodom, prečo Úrad KSK nepredložil zatiaľ nový PHSR KSK 2014 – 2020 je
požiadavka riadiaceho orgánu pre IROP (Integrovaný regionálny operačný program) na
spracovanie RIUS (Regionálnej integrovanej územnej stratégie) pre KSK a TUMR (Trvalo
udržateľný miestny rozvoj) pre mesto Košice, ktorý bude súčasťou RIUS. Tieto plánovacie
dokumenty budú tvoriť základ pre nový PHSR KSK 2014 – 2020. Budú spracované
pravdepodobne tak isto do konca roku 2014.
Vzhľadom na uvedené dôvody sa javí spracovanie PHSR KSK 2014 – 2020 bez
nevyhnutných podkladov ako predčasné a rovnako bez uvedených podkladov by bol PHSR
spracovaný len formálne, čo asi nie je najlepší spôsob spracovania základného plánovacieho
dokumentu regiónu. Na druhej strane je tu podmienka z národnej úrovne, že bez platného
PHSR nie je možné čerpať prostriedky štrukturálnej pomoci ani z obdobia 2007 – 2013 (EÚ
predĺžila možnosť čerpania pre Slovensko do roku 2015) a nebude možné čerpať ani
z obdobia 2014 – 2020. Úrad KSK zastáva síce názor, že pokiaľ PHSR KSK 2007 – 2013
nebol zrušený prijatím nového PHSR tak je v platnosti, ale sú aj iné názory, že PHSR
obmedzený časových rozhraním platí len do konca daného časového rozhrania, teda v prípade
PHSR KSK do roku 2013. Aby sme predišli prípadným polemikám s riadiacimi orgánmi,
navrhujeme kompromisné riešenie, predĺženie platnosti súčasného PHSR KSK 2007 – 2013
do doby prijatia nového PHSR Zastupiteľstvom KSK.
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