Dôvodová správa
k Výročnej správe Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014,
Plánu činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015

A) Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2014
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. (ďalej len
„Agentúra“) za rok 2014 je predkladaná do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
(ďalej len „KSK“) na schválenie v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. a po jeho schválení bude
predložená do Registra účtovných závierok v zákonom stanovenom termíne - do 15. júla
2015.
Realizácia činností v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré Agentúra zrealizovala pre
KSK sa riadila Zmluvou uzatvorenou dňa 28.02.2014 (číslo zmluvy 1983/2014/RU-4225).
Rozpočet na rok 2014 bol stanovený vo výške 138 000 EUR (rozpočet pre Agentúru
na rok 2014 v tejto výške bol schválený v rámci rozpočtu KSK na rok 2014).
Plán činnosti Agentúry s rozpočtom na rok 2014 aj s návrhom úpravy rozpočtu na rok
2014 bol schválený Správnou radou 23. mája 2014. Upravený Plán činnosti Agentúry na rok
2014 bol predložený na 21. zasadnutie Zastupiteľstva KSK, ktoré sa konalo 30. júna 2014 a
uznesením č. 94/2014 bol tento Plán činnosti Agentúry na rok 2014 zobraný na vedomie.
Všetky vecné aj finančné informácie o činnosti Agentúry v roku 2014 sú uvedené vo
Výročnej správe (v prílohe č. 1).
V roku 2014 Agentúra realizovala 8 projektov, z ktorých 4 projekty boli ukončené
k 31.12.2014. Nové projekty neboli začaté (vzhľadom na skončené programové obdobie 2007
– 2013 a ešte nezačaté programové obdobie 2014 – 2020). Výzvy v roku 2014 boli spravidla
vyhlasované v rámci operačných programov programového obdobia 2007 - 2013, z ktorého
financie ešte neboli zazmluvnené v plnej výške (bolo podaných 5 investičných projektov a 2
neinvestičné projekty, zoznam projektov a podrobnejšie informácie o nich sú v prílohe č. 1:
Výročná správa).
Ťažiskom prác Agentúry v roku 2014 bolo vypracovávanie strategických
dokumentov pre KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:
- Koncepcie rozvoja 13 zariadení sociálnych služieb
- aktualizácia Koncepcie sociálnych služieb v Košickom kraji (začaté práce)
- Regionálna integračná koncepcia (začaté práce)
- Stratégia pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK (začaté práce)
- príprava konferencie Doprava v regióne Východné Slovensko 2014 – 2020 (jún 2015).
V roku 2014 bolo Agentúrou pre KSK pripravených a podaných 5 investičných
projektov a 2 neinvestičné projekty (viď tab. č. 3 Výročnej správy, strana 9 – 10).
Finančné plnenie:
Celkovo v roku 2014 pracovníci Agentúry poskytli služby pre KSK v úhrnnej
hodnote 138 000 EUR. K 31.12.2014 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo záporný
výsledok vo výške: -14 070,- €. Táto strata je spôsobená najmä existenciou pohľadávok voči
Komunálnemu podniku Transcarpathia ako partnerovi projektov Karpatská turistická cesta
a Bioenergia Karpát. O splatenie týchto pohľadávok sa Agentúra usiluje viac ako rok.
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B) Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015
Plán činnosti Agentúry na rok 2015 je predložený do Zastupiteľstva KSK ako
informatívna správa. Pre rok 2015 bol plán činnosti vypracovaný na základe hlavných úloh
odborov Úradu KSK s rozpočtom vo výške 138 000 EUR. Rozpočet pre Agentúru na rok
2015 v tejto výške bol schválený v rámci rozpočtu KSK na rok 2015 (uznesenie
Zastupiteľstva KSK č. 164/2014 zo dňa 15.12.2014; 3.8.4 Podprogram Podporná činnosť –
správa kraja).
Dňa 14.01.2015 bola uzatvorená Zmluva o realizácii činností v oblasti regionálneho
rozvoja medzi KSK a Agentúrou na rok 2015 (číslo zmluvy 1591/2015/RU-193).
Rozsah prác pre rok 2015, ktorý je dohodnutý zmluvne:
V roku 2015 pokračuje realizácia 4 projektov. Všetky budú v tomto roku aj ukončené
(zoznam projektov je v prílohe č. 1: Výročná správa).
Novým už schváleným projektom, ktorého realizácia začne uprostred roku 2015, je
Projekt „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“
(skrátený názov: ZIP). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu (výzva
CBC01). Cieľom projektu je úzko previazať spoluprácu v oblasti plánovania rozvojových
aktivít SK-UA prihraničnej oblasti, cez spoločný inovatívny proces plánovania tak, aby sa
jednak čelilo ohrozeniam cieľovej oblasti a súčasne využíval jej potenciál pre miestny
ekonomický rozvoj.
Rok 2015 bude z pohľadu príležitostí pre riešenie problémov kraja prostredníctvom
projektov rokom, v ktorom sa dočerpávajú finančné zdroje vyčlenené na programovacie
obdobie 2007 - 2013. Nové výzvy na predkladanie projektov v rámci programového obdobia
2014 – 2020 budú priebežne vyhlasované v druhej polovici roku 2015.
Ťažiskom prác agentúry pre KSK v roku 2015 preto bude:
1. Vypracovanie štyroch stratégií resp. koncepcií pre KSK


„Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji“
(nadväzujúc na strategické koncepcie rozvoja 13 zariadení sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré boli dokončené v roku 2014);



„Priority zdravotnej politiky v KSK“ ;



„Stratégia pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK“;



„Regionálna integračná koncepcia “.

2. Príprava dvoch projektov pre KSK (ROP-3.1-2014/01)
 Projekt „Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach –
Šaci“ – Cieľom je získať moderný depozitárny a konzervátorský priestor pre
historické zbierky Východoslovenského múzea;
 Projekt „Rekonštrukcia hospodárskej budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na
polyfunkčný kultúrny objekt“ - Rekonštrukcia hospodárskej budovy v
Markušovciach za účelom zvýšenia úrovne kultúrnych služieb.
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3. Príprava projektov do Programu INTERREG Stredná Európa (1. výzva)
Prvá výzva bola zverejnená 12. februára 2015 a uzavretá 15. apríla 2015. KSK spolu
s Agentúrou sa zapojil do vypracovania žiadosti pre sedem nižšie uvedených projektov. Je
dôležité uviesť, že hodnotiaci proces bude dvojkolový. V prvom kole boli podané
projektové návrhy skrátené. Ich vyhodnotenie bude ukončené v septembri 2015. Do
druhého kola budú môcť byť predložené len vybrané projektové návrhy v konečnej úprave
kompletných projektov. Začiatok realizácie víťazných projektov je plánovaný na február
2016.
 Projekt „AcceptRegio“ – „Všeobecne akceptované stratégie energetického
plánovania a pridaná hodnota stať sa súčasťou siete Regiónov s trvalou
udržateľnosťou v strednej Európe“ (Anglický názov: „Widely accepted energy
planning strategies and encouraged value added chains for Sustainable Energy
Regions in Central Europe“);
 Projekt „BeBrave“ – „Najlepšia Európska Cyklotrasa“ (Anglický názov: „Best
European Bicycle-Rail AVEnue“);
 Projekt „FaRInn Central“ – „zrealizovať zodpovedný výskum a inovácie
v Strednej Európe“ (Anglický názov: „Facilitating Responsible Research and
Innovation in Central Europe“);
 Projekt „PUBAUD“ – „stavebný audit ako nástroj na zlepšenie energetickej
účinnosti a využitie energie z obnoviteľných zdrojov v infraštruktúre
verejných budov“ (anglický názov : Building audit as a tool for improving energy
efficiency andrenewable energy usage in public infrastructures).
 Projekt „LEAN-INNO“ – metodológia „lean“ inovácií pre start-upy (anglický
názov: Lean Innovation Methodologies for Start-ups)
 Projekt R.E.V.I.T.A.H. - Revitalizácia historického dedičstva RakúskoUhorskej monarchie cez prezentáciu kultúrneho dedičstva (anglický názov:
Revitalization of the Austro-Hungarian historical heritage through the promotion
of cultural tourism)
 Projekt THEMATIC – Posilnenie konkurencieschopnosti a spolupráce
kultúrnych tematických ciest v Strednej Európe (anglický názov: Strenghtening
the competitivenes and cooperation of cultural thematic routes in Central Europe).
4. Príprava projektov pre rozvoj vidieka v KSK (Program LEADER v rámci Programu
rozvoja vidieka SR a IROP)
 Príprava projektu pre MAS z okresu Sobrance (26 obcí)
5. Externý manažment projektov z ROP 4.1.d, ktoré získal KSK (ROP - Regionálny
operačný program, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1.d neinvestičné
projekty – rozvojové dokumenty regiónov, kód výzvy: ROP-4.1d-2013/01)
a) Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji
b) Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v
Košickom kraji
c) Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
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d) Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020
e) Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
f) Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji
6. Externý manažment projektov pre KSK:
-

Projekt „Vstúpte k nám...“ - rekonštrukcia priestorov DSS Domko podporený zo
ŠFM
Projekt „KAPA" - Obnova ciest k prihraničnému priechodu SR - MR Veľký
Kamenec – Pácin

7. 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).

8. Príprava konferencie Doprava v regióne Východné Slovensko 2014 - 2020 (miesto a
termín konania konferencie: Hotel Yasmin, Košice; 24. – 25. jún 2015)
Ak sa v priebehu roku 2015 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.

Košice 02.06.2015

6

