Dôvodová správa
k Výročnej správe Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013,
Plánu činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014

A) Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2013
Výročná správa Agentúry za rok 2013 je predkladaná do Zastupiteľstva KSK na
schválenie v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. a po jeho schválení bude predložená do registra
neziskových organizácií v zákonom stanovenom termíne - do 15. júla 2014.
Realizácia činností v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré poskytla ARR Košickému
samosprávnemu kraju (ďalej KSK) sa riadila uzatvorenou Zmluvou zo dňa 17. januára 2013 a
dodatkom č. 1 uzatvoreného 27. 09. 2013.
Rozpočet na rok 2013 bol stanovený vo výške 103 000 EUR (Rozpočet pre Agentúru
na rok 2013 v tejto výške bol schválený v rámci rozpočtu KSK schváleného na 19. zasadnutí
Z KSK 17. decembra 2012 (uznesenie č. 506/2012). V dodatku č. 1 k tejto zmluve sa
Agentúra zaviazala rozšíriť práce v hodnote 35 000 EUR najmä pri príprave výzvy
v Programe Terra Incognita a pri vypracovávaní koncepcií rozvoja jednotlivých zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Spolu zmluvne dohodnuté služby pre
KSK od ARR pre rok 2013 boli vo výške 138 000 EUR.
Plán činnosti agentúry na rok 2013 bol schválený Správnou radou a Dozornou radou
ARR dňa 30. októbra 2012. Dňa 24. apríla 2013 Správna rada a Dozorná rada schválila
aktualizovaný Plán činnosti Agentúry na rok 2013. Upravený plán činnosti Agentúry na rok
2013 bol predložený na 21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 29. apríla 2013 a uznesením č. 556/2013 bol zobraný na vedomie.
Správna rada a Dozorná rada ARR schválila Výročnú správu za rok 2013 dňa 23. mája
2014 (uznesenie č. 5/2014) a v porade predsedu KSK bola táto správa vzatá na vedomie 8.
júna 2014.
V roku 2013 Agentúra realizovala 10 projektov, z ktorých 3 projekty boli ukončené
a 2 nové projekty vstúpili do realizácie. Z hľadiska prípravy a podávania projektov bol rok
2013 chudobným z dôvodu, že bol posledným rokom programového obdobia EÚ 2007 –
2013. Nové výzvy v roku 2013 boli zverejnené len ojedinele, spravidla dobiehalo len čerpanie
financií z jednotlivých operačných programov (boli podané 2 investičné projekty a 3
neinvestičné projekty). (zoznam projektov a podrobnejšie informácie o nich sú v prílohe č. 1:
Výročná správa).
Ťažiskom prác agentúry v roku 2013 boli práce pri vypracovávaní strategických
dokumentov pre KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:
- koncepcie rozvoja 13 zariadení sociálnych služieb
- prípravy na vypracovanie zadávacích podmienok a podmienok pre verejné
obstarávanie pre projekty z ROP 4.1.d (kód výzvy: ROP-4.1d-2013/01).
Všetky vecné aj finančné informácie o činnosti Agentúry v roku 2013 sú uvedené vo
Výročnej správe (v prílohe č. 1).
V roku 2013 uplynulo 10 rokov od založenia Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice n.o. a správa o „Zhodnotení 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n.o. (2003 – 2013)“ bola predložená na 25. zasadnutie
Zastupiteľstva KSK, ktoré sa konalo 21. októbra 2013 a bola vzatá na vedomie (Uznesenie č.
630/2013). Za uplynulých 10 rokov bola hlavnou činnosťou agentúry najmä príprava
a implementácia projektov pre Košický samosprávny kraj (KSK), pre organizácie v
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zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre miestnu samosprávu. Za toto 10 ročné obdobie
agentúra vypracovala 128 projektov a až 80 z nich bolo schválených (22 investičných a 58
neinvestičných), ktoré umožnili získať pre Košický región viac ako 30 miliónov eur.
Významnú úlohu agentúra zohrala aj pri vypracovávaní koncepčných a strategických
materiálov najmä pre Úrad Košického samosprávneho kraja. Tie prispeli k zefektívneniu
a skvalitneniu činností v rozvoji kultúry, sociálnych služieb a zdravotnej politiky v Košickom
regióne. Na mieru šité vzdelávanie ktoré zrealizovala agentúra pre viac ako 300
predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy a pre miestnych aktivistov, pomohlo
rozšíriť vedomosti a zručnosti najmä v strategickom plánovaní a tým aj prispeli k
posilňovaniu občianskej spoločnosti. Dvere v agentúre sú stále otvorené pre konzultácie
a poradenstvo, ktoré sú poskytované bezplatne, najmä vo fáze prípravy projektových
zámerov a pri vyhľadávaní vhodného zdroja financovania.
Finančné plnenie:
Celkovo v roku 2013 pracovníci Agentúry poskytli služby pre KSK v úhrnnej
hodnote 138 000 EUR. K 31.12.2013 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo záporný
výsledok vo výške -23 370,- €. Táto strata je na jednej strane spôsobená výrazne zníženým
rozsahom služieb pre zakladateľa najmä z dôvodu končiaceho sa programového obdobia
Európskej únie 2007 - 2013 (pokles o viac ako 40 % oproti roku 2012) a na strane druhej
realizáciou nosných aktivít viacerých väčších projektov v roku 2013, čo spôsobilo zvýšené
nároky na ich spolufinancovanie.
B) Plánu činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014
Plán činnosti Agentúry na rok 2014 je predložený do Z KSK ako informatívna správa.
Pre rok 2014 bol plán činnosti vypracovaný na základe hlavných úloh odborov Ú KSK
s rozpočtom vo výške 138 000 EUR. Dňa 28.2.2014 bola uzatvorená zmluva o realizácii
činností v oblasti regionálneho rozvoja medi KSK a ARR na rok 2014.
Rozsah prác pre rok 2014, ktorý je dohodnutý zmluvne:
A. realizácia projektov : 7 projektov, z ktorých 3 budú ukončené. Rok 2014 bude z pohľadu
príležitostí pre riešenie problémov kraja prostredníctvom projektov rokom chudobným,
v ktorom nové výzvy budú len ojedinelé (dobiehajúce čerpanie operačných programov SR).
Nové výzvy na predkladanie projektov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 bude
možné očakávať najskôr koncom roku 2014 alebo až v roku 2015.
B.

Príprava projektových zámerov pre KSK, miestnu samosprávu
- oblasť inovácií a kreatívneho priemyslu (perspektívne financovanie z IROP)
- oblasť energetickej efektívnosti a jej diverzifikácie (Program EÚ Elena a iné)
- oblasť cestovného ruchu (Programy EÚ a aj OP SR)
- pokračovanie v realizácii programu Terra Incognita

Ak v priebehu roku 2014 sa naskytne príležitosť na podanie iného projektu, ktorý nie je vo
vyššie uvedenej špecifikácii, bude jeho zámer predložený do porady predsedu KSK a po jeho
schválení bude agentúrou vypracovaný.
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C. vypracovanie strategických koncepcií rozvoja 13 zariadení sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (pokračovanie z roku 2013). Individuálny prístup
k jednotlivým zariadeniam umožňuje aby bola podporená racionalizácia zariadení
sociálnych služieb s cieľom dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
- externý manažment 9 projektov z ROP 4.1.d, ktoré získal KSK (ROP - Regionálny
operačný program, prioritná os 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel,
oblasť podpory 4.1.d neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov (kód
výzvy: ROP-4.1d-2013/01)
- Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji
- Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v
Košickom kraji
- Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
- Budovanie strategického spravodajského systému PHSR KSK
- Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
- Stratégia a realizácia marketingu pre Košický samosprávny kraj
- Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020
- Štúdia realizovateľnosti vedecko-technologického parku pre Košický kraj
- Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji
D. Externý manažment projektov pre KSK:
- Projekt „Vstúpte k nám...“ - rekonštrukcia priestorov ZSS Domko podporený zo
ŠFM
- Projekt „KAPA" - Obnova ciest k prihraničnému priechodu SR - MR Veľký
Kamenec – Pácin
E.

Externý manažment projektov KSK po ich ukončení:
- Projekt STREKA - Streda nad Bodrogom – Karoš - stavebné úpravy cesty,
križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy
- Projekt HOSKA „Výstavba spojovacej cesty medzi obcami Skároš a Hollóháza“
- Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde“
- Projekt MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu v mikroregióne
Laborecká niva“
- Projekty Ostrovy kultúry: Otvorená zóna 1 (Historická účelová budova VSM)
a Otvorená zóna 4 (Barkócziho palác).
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