Dôvodová správa
Zainteresované strany na základe predchádzajúcich rokovaní s Košickým
samosprávnym krajom o potrebe zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu východného
Slovenska na globálnom trhu s prínosom pre celý región a s cieľom podpory a rozvoja
iniciatív zameraných na zatraktívnenie regiónu východného Slovenska, navrhujú vytvorenie
občianskeho združenia pod názvom: „Východoslovenská investičná agentúra, o. z.”, Nám.
Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, ktorého zakladajúcimi členmi by mali byť:
• Patriot – klub východniarov,
• Košický samosprávny kraj,
• Prešovský samosprávny kraj,
• Mesto Košice,
• Mesto Prešov,
• Obec Kechnec,
• PFP s.r.o., Košice,
• Excellent, spol. s. r. o. Košice,
• Technická univerzita Košice,
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
• IURISTICO s. r. o. .
Ako vyplýva z priloženého návrhu stanov, cieľmi združenia (agentúry) má byť:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

podpora a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie regiónu východného Slovenska,
ako miesta, kde sa oplatí podnikať a žiť;
prezentácia a propagácia regiónu s cieľom zviditeľniť región pre potenciálnych
investorov a to prostredníctvom kontaktov svojich členov a partnerov, ako aj svojou
vlastnou činnosťou, ako aj východniarov a ich sympatizantov žijúcich mimo tento región;
podpora rozvojových programov zameraných na riešenie ekonomických, hospodárskych
a spoločenských problémov regiónu, hlavne zjednocovaním parciálnych a rozdrobených
aktivít obidvoch samostatných krajov, miest, obcí, ale aj jednotlivých agentúr, komôr
a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou na regionálnej úrovni;
serióznou a kvalifikovanou spoluprácou jednotlivých diplomatických zastúpení priamo
a aktívne propagovať región východného Slovenska v zahraničí najmä s dôrazom
na geografické výhody pre potenciálnych investorov do oblasti priemyselnej výroby,
výskumu a vývoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva a kultúry;
tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske,
kultúrne a spoločenské problémy regiónu;
pomoc Vláde SR a Európskej únii s cieľom postupného vyrovnávania rozdielov voči
ostatným regiónom Slovenska a EÚ tak, aby aj táto časť Slovenska sa stala rovnocennou
hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou zjednocujúcej sa Európy;
priniesť do regiónu východného Slovenska prostredníctvom nových investícií nové
pracovné príležitosti v oblasti priemyselnej výroby, cestovného ruchu, služieb, výskumu
a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva hlavne s vyššou pridanou hodnotou;
vytvorenie platformy pre výmenu dôležitých informácií medzi jej jednotlivými členmi
a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity, ako aj aktivity jednotlivých
členov v nadväznosti na rozvoj regiónu;
vytvárať priestor na odbornú diskusiu a formovanie názorov na tému koncepcie
a stratégie rozvoja a smerovania východoslovenského regiónu v jednotlivých oblastiach
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j)

podnikateľských aktivít, v previazanosti na národnú stratégiu rozvoja regiónov v rokoch
2014 – 2020;
vlastnou činnosťou, ako aj činnosťou svojich členov bude agentúra aktívne vyhľadávať
možnosti čerpania eurofondov a príp. iných podporných grantov a ich implementáciu
v regióne východného Slovenska s cieľom maximálneho využitia zahraničných zdrojov
v nasledujúcom programovacom období.

Orgánmi združenia má byť valné zhromaždenie, predstavenstvo (ako štatutárny orgán)
a dozorná rada (ako kontrolný orgán). Predstavenstvo má mať 5 až 7 členov, pričom jeho
predsedom bude vždy prezident PATRIOT – klubu východniarov, alebo osoba určená klubom
Patriot, ktorá je členom klubu (bod 9.2 stanov).
Podľa bodu 6.3 stanov sa navrhuje nasledovná výška členských príspevkov:
• študenti a ekonomicky neaktívne osoby – 250 €,
• fyzická osoba – 500 €,
• právnická osoba – 1 000 €.
Zakladajúci členovia združenia, ktorí boli súčasne členmi prípravného výboru
(t. j. aj Košický samosprávny kraj), nie sú povinní platiť členské príspevky. Tým nie je
dotknuté ich právo uhradiť členské príspevky na dobrovoľnej báze, a to aj nepeňažným
plnením (bod 6.5 stanov).
Členom občianskeho združenia môžu byť aj fyzické osoby (ak splnia podmienky
v zmysle stanov).

V Košiciach dňa: 12.09.2014

Spracoval:

Ing. Imrich Fülöp
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