Dôvodová správa
ku koncepcii fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ v Bruseli po štyroch rokoch
opätovne začalo svoju činnosť dňa 4. marca 2019. Po vzore ostatných vyspelých regiónov,
z ktorých až 300 má zastúpenie pri EÚ je KSK v rámci SR, po Bratislavskom samosprávnom
kraji už druhým regiónom, ktorý má svoje stále zastúpenie.
Hlavným prínosom Zastúpenia bude zlepšenie čerpania európskych štrukturálnych a
investičných fondov, monitorovanie projektov a výziev európskych inštitúcií, ovplyvňovanie
tvorby európskej legislatívy (70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu
a miestnu úroveň), presadzovanie záujmov KSK a využívanie programov Európskej komisie
na regionálny rozvoj. Ide teda primárne o naplnenie naliehavej potreby byť priamo pri zdroji
informácií o finančných a rozvojových možnostiach, ktoré Európska únia ponúka a o reálnu
schopnosť ich čo najefektívnejšie a správne využiť v prospech regiónu (mestá a regióny sú
zodpovedné až za 60 % verejných investícií v Európe).
Prostredníctvom členstva vo Výbore regiónov, v Združení európskych regiónov či ako aktér
na pôde bruselských regionálnych platforiem, v ktorých pôsobia zamestnanci krajských
zastúpení, zvyšuje KSK podstatne svoj potenciál zviditeľniť sa na európskej úrovni, dostať sa
do povedomia, či už tvorcov legislatívy, alebo investorov a napokon aj získať prístup ku
kľúčovým dátam a inováciám, ktoré následne implementuje v rámci vlastnej regionálnej
činnosti v prospech tých najdôležitejších - občanov kraja a rozvoja nášho regiónu.
V nadväznosti na vyššie uvedené bude Zastúpenie KSK pri EÚ budovať kontakty s
európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom, osobitne so slovenskými
poslancami a Európskou komisiou. KSK bude takto otvorený budovať cenné kontakty
a vymieňať si skúsenosti so všetkými, ktorých sa náš európsky projekt dotýka.
Cieľom tohto materiálu je zhrnúť priority a hlavné aktivity zastúpenia KSK pri EÚ v rokoch
2020 -2021, tak aby boli jasné, zrozumiteľné a naplniteľné.
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