Dôvodová správa
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS
KSK) bola spracovaná ako implementačný dokument Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) na programové obdobie 2014 – 2020 podľa metodiky riadiaceho orgánu pre
IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Predkladaný materiál prešiel viackolovým pripomienkovaním ako zo strany riadiaceho
orgánu, tak aj zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky. Dokument má byť schválený Radou partnerstva pre RIÚS, ktorá bude
pozostávať z relevantných zástupcov subjektov územnej spolupráce a ktorá bude kreovaná
podľa štatútu odsúhlaseného riadiacim orgánom programu IROP.
IROP je na Slovensku prvým pokusom o integrovaný prístup k plánovaniu
regionálneho rozvoja v programovom období 2014-2020. Integrovaný prístup je aplikovaný
prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií. RIÚS je tak
východiskovým implementačným dokumentom pre realizáciu IROP. Zároveň RIÚS
predstavuje záväzný akčný plán konkrétnych plánovaných aktivít IROP v Košickom kraji,
definujúci konkrétne plánované opatrenia s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj
územia. Zdrojom financovania RIÚS sú hlavne prostriedky štrukturálnych fondov vrátane
povinného spolufinancovania z národných zdrojov a povinného spolufinancovania zo zdrojov
rozpočtov regionálnej a miestnej samosprávy.
Na základe vymedzenia v IROP, RIÚS sústreďuje svoje intervencie do vybraných
cieľov týchto prioritných oblasti:
• bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
• ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
• konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie,
• zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
V roku 2014 bola medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice
podpísaná Dohoda o spolupráci, v rámci ktorej bola dohodnutá vzájomná spolupráca strán
dohody pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení stratégií RIÚS a UMR (stratégia
Udržateľného rozvoja mesta Košice). Dohoda bola schválená v Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja i v Zastupiteľstve mesta Košice. V Dohode o spolupráci bolo okrem
iného dohodnuté, že stratégia UMR bude integrálnou súčasťou RIÚS KSK. Preto v materiáli
predkladáme aj stratégiu UMR Košice, ako integrálnu súčasť RIÚS KSK.

V Košiciach dňa: 02. 10. 2015
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