Koncepcia fungovania a činnosti
Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ

Úvod
Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ v Bruseli po štyroch
rokoch opätovne začalo svoju činnosť dňa 4. marca 2019. Oficiálne znovuotvorenie
Zastúpenia prebehlo na vysokej úrovni dňa 10. apríla 2019, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko
desiatok slovenských, českých a iných zahraničných partnerov. Po vzore ostatných vyspelých
regiónov, z ktorých až 300 ma 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. Berúc do úvahy rastúci počet a zložitosť európskych právnych
predpisov ako aj aktuálne nastavovanie a vyjednávanie nového programového obdobia, a teda
aj finančných prostriedkov, z ktorých môže mať prospech KSK, má táto úloha kľúčový
význam. V zmysle predošlého tak pôjde 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). Len ten, kto vie
informácie vyhľadať a spracovať, môže mať z nich úžitok.
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. Medzi takéto
partnerstvá môžeme zahrnúť najmä slovenské podniky pôsobiace v rámci kraja, regionálnych
partnerov, investorov, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá.
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Zastúpenie, známe aj ako Kosice Region Brussels Office sídli pod jednou strechou
spolu s Bratislava Region Brussels Office na Rue d'Arlon 63 v Bruseli. Kancelária sa
nachádza v priestoroch nízkoenergetického Renewable Energy House, ktorý funguje
s dôrazom na environmentálne aspekty, koncept udržateľnosti, ekologický a citlivý prístup
k prírode. Poloha priamo v Európskej štvrti v tesnej blízkosti Výboru regiónov a hlavných
inštitúcií EÚ predstavuje nezanedbateľnú výhodu.

Zastúpenie KSK v Bruseli patrí v organizačnej štruktúre pod činnosť oddelenia
európskych záležitostí (ODDEZ) na Úrade Košického samosprávneho kraja, ktoré vedie Mgr.
Lenka Kožárová. Fungovanie a činnosti kancelárie zabezpečujú dvaja stáli zamestnanci. Naša
regionálna reprezentácia je držiteľom certifikátu ministra vonkajších vzťahov Regiónu Brusel
- hlavné mesto, ktorým sa kancelária uznáva ako oficiálne zastúpenie VÚC na území Bruselu.
V spojitosti s vyššie uvedeným je potrebné rovnako spomenúť, že na základe dohody
medzi Košickým samosprávnym krajom a Európskou komisiou o výmene zamestnancov bola
na oddelení európskych záležitostí KSK k 1. júlu 2019 na obdobie dvoch rokov zriadená
mimoriadna pracovná pozícia - Poradca pre špeciálne projekty, ktorú obsadil pán Sergej
Koperdak. V rámci svojej hlavnej pracovnej činnosti úlohou zamestnanca na danej pozícii je
koordinácia zahraničných vzťahov KSK vo vzťahu k inštitúciám EÚ, t.j. koordinácia
špeciálnych projektov, ktorých súčasťou je KSK prostredníctvom EÚ či iných zahraničných
partnerov, účasť na pracovných stretnutiach vyplývajúcich zo zodpovednosti za projekty
európskej i medzinárodnej úrovne a reprezentácia KSK smerom navonok smerom k
zahraničným partnerom.
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Od januára 2020 sa k už existujúcemu tímu zamestnancov kraja pripoja aj študenti
pôsobiaci ako stážisti najmä prostredníctvom programu Erasmus, ktorí na rotujúcom princípe
počas obdobia od 3 do 6 mesiacov získajú skvelú kariérnu skúsenosť v slovenskej inštitúcii
pôsobiacej v zahraničí, rovnako nadobudnú vedomosti z fungovania verejnej správy a
pôsobenia Košického samosprávneho kraja pri inštitúciách EÚ. Stáž pre študentov vysokých
škôl nebude zo strany KSK platená, avšak pokrytie nákladov v priebehu doby jej trvania bude
možné práve prostredníctvom grantového programu Erasmus. Hlavnou náplňou práce
študentov bude spolupodieľať sa na všetkých relevantných aktivitách vyplývajúcich zo
stanovených priorít činnosti Zastúpenia. Okrem pridelených úloh sa od stážistov bude
očakávať proaktívny prístup k práci a iniciatíva prinášať vlastné nápady, ktoré prispejú k
činnosti Kancelárie.
Zastúpenie bude:



poskytovať servis regionálnym aj komunálnym politikom a pracovníkom Úradu KSK
pri ich rokovaniach v Bruseli.
poskytovať a sprostredkovávať zázemie rokovacích miestností krajským subjektom,
ak budú mať záujem usporiadať v Bruseli stretnutie (obchodné, informačné,
prezentačné, lobistické...).

O dôležitých podujatiach a činnosti Zastúpenia a európskych inštitúcií, ako aj
projektových a grantových výzvach, politikách EÚ s cieľom poskytnúť priestor na včasné
oboznámenie sa s relevantnými informáciami a možnosťou reagovať, bude pravidelne
informovať jeho internetová stránka.
Vzhľadom na masívnu obľúbenosť a široký informačný dopad sociálnych sietí bude
Zastúpenie KSK komunikovať aj prostredníctvom sietí:




Facebook
Instagram
Twitter
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Stanovené priority a aktivity Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli
V rámci svojej činnosti si ODDEZ pre Zastúpenie KSK pri EÚ stanovilo niekoľko priorít:
1. Hlas kraja v centre EÚ
2. Vyhľadávanie investičných partnerov a partnerov v oblasti rozvoja vedy, techniky
a inovácií
3. Zapájanie KSK do siete regiónov
4. Kohézna politika

1. Hlas kraja v centre EÚ
Vďaka aktívnej prítomnosti a blízkosti k inštitúciám EÚ je jednou z prioritných úloh
Zastúpenia KSK pri EÚ zviditeľniť košický región na európskej úrovni, posilňovať jeho
pozíciu v rámci EÚ a využívať všetky dostupné možnosti a príležitosti na jeho propagáciu.
Rovnako medzi základné úlohy bude patriť vytváranie stabilnej a trvalej spolupráce
s ostatnými európskymi regiónmi a partnermi z európskych inštitúcií, a to s cieľom dosiahnuť
trvalý a udržateľný rozvoj kraja a pomôcť tak zvyšovať životnú úroveň jeho občanov.
Zastúpenie sa bude usilovať pri organizovaní prezentačných akcií dosahovať dlhodobý cieľ predstavovať KSK ako atraktívny región pre cestovný ruch s jedinečnými prírodnými krásami
a pozoruhodným kultúrnym dedičstvom.
Reprezentácie v Bruseli, ktoré zastupujú záujmy regionálnych aktérov v EÚ, si v rámci
rozširujúceho sa viacúrovňového politického systému Európy získali vynikajúce postavenie.
V súčasnosti sú najviditeľnejšími ukazovateľmi rastúcej úlohy regiónov EÚ. Rozhodovanie v
EÚ je často popisované ako systém a proces viacúrovňového riadenia. Inými slovami, od
aktérov sa vyžaduje, aby pochádzali aj z regionálnej úrovne. EÚ je skutočne jednou z
hlavných oblastí, v ktorých možno vidieť diplomaciu uskutočňovanú aktérmi z regionálnej a
miestnej úrovne. Regionálna diplomacia zohráva v tomto komplexnom procese prvoradú
úlohu. Všetky tri dimenzie diplomacie, t. j. komunikácia, reprezentácia a socializácia
predstavujú bežnú aktivitu, bez ktorej sa regionálne zastúpenia, ktoré chcú byť vypočuté,
nezaobídu.
Už v článku 11 Zmluvy o EÚ sa výslovne uvádza, že „inštitúcie udržiavajú otvorený,
transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou
spoločnosťou.“). Regionálne zastúpenia patria medzi týchto spoločenských aktérov, ktorí sa
usilujú o účasť na európskom rozhodovacom procese.
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Cieľom Zastúpenia KSK pri EÚ tak bude vyvíjanie takých aktivít, ktoré smerujú
k zabezpečeniu takého priaznivého stavu, aby hlas a názor regiónu bol vypočutý v rámci
európskych inštitúcii ako uznávanej zainteresovanej strany a rovnako aj na ostatných
platformách, ktoré sú smerodajné pre tvorbu politík spôsobilých ovplyvniť rozmach kraja.
Týmto sa vyvinie úsilie v záujme dosiahnutia priaznivejšej synergie európskych politík
a skutočných potrieb kraja. Úsilie Zastúpenia bude smerovať k tomu, aby sa relevantná
európska legislatíva uberala smerom, ktorý podporuje ochranu a rozvoj kraja, alebo aby ho
predmetné normatívne právne akty aspoň nepoškodzovali a nenasmerovali tak do pozície, kde
by vystupoval ako aktér v nevýhodnej pozícií.
Rozvíjanie spôsobilosti pre verejné politiky je proces, pomocou ktorého sa KSK bude
usilovať vplývať na politické prostredie, ktoré ho ovplyvňuje, s cieľom vytvárať budúcu
hodnotu alebo chrániť súčasnú hodnotu pred akýmikoľvek neželanými zmenami v právnom
prostredí.
Výdavky na podporu úsilia kraja v oblasti verejných politík je vhodné posudzovať
vzhľadom na akékoľvek potenciálne príležitosti na tvorbu alebo ochranu hodnoty. Prospešné
dotácie, granty alebo iné európske finančné mechanizmy či väčšia legitimita sú príkladom
potenciálnych benefitov účinného angažovania sa v politickom prostredí v Bruseli.
V intenciách týchto skutočností môžeme zdôrazniť, že byť aktérom a stáť pri tvorbe
legislatívy je z diaľky ťažko dosiahnuteľný míľnik. Byť prítomný priamo na mieste, naviazať
osobné kontakty, spájať sa s partnermi, vytvárať aliancie, zúčastňovať sa na stretnutiach,
prezentáciách a udalostiach, ktoré umožňujú efektívnu výmenu informácií a poskytovanie
pomoci je výhoda, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v modernej regionálnej politike.

2. Vyhľadávanie investičných partnerov a partnerov v oblasti rozvoja
vedy, techniky a inovácií
Náš kraj tradične vykazuje vysokú dlhodobú nezamestnanosť v porovnaní s ostatnými
regiónmi Slovenskej republiky a dlhodobo patrí medzi regióny s podpriemernou
podnikateľskou aktivitou. Podiel podnikajúcich fyzických osôb na populácii v produktívnom
veku bol napr. za rok 2016 najnižší z celej SR a koncentrácia podnikov na tisíc obyvateľov
druhá najnižšia z celej SR. Táto situácia predstavuje významnú príležitosť pre rozvoj
podnikateľských aktivít v Košickom kraji. Čísla za celý región sú každopádne a vo všetkých
ohľadoch skreslené vysokou ekonomickou výkonnosťou mesta Košice, ktorá je kontrastná s
celým zvyškom Košického kraja. Pre náš kraj sú tak signifikantné ekonomické a sociálne
disparity v rámci samotného regiónu, ktoré vyplývajú aj z geografického rozloženia
ekonomických aktivít.
Priemyselná výroba a spolu s ňou aj najväčší podiel pracovných príležitosti sú
koncentrované v okresoch mesta Košice. Tie vykazujú mieru nezamestnanosti pod hranicou
celoslovenského priemeru, zatiaľ čo zvyšné okresy trpia vysokou či veľmi vysokou
nezamestnanosťou.
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Úlohou Zastúpenia KSK pri EÚ je taktiež prezentácia Košického kraja ako miesta, ktoré
svojimi technologickými, inovačnými, podnikateľskými víziami a kapitálom či mladými
ľudskými talentami predstavuje ideálne miesto pre investičné projekty. Z pohľadu európskych
inštitúcií je regionálna úroveň dôležitou implementačnou jednotkou stratégií a politík, a preto
vynakladá nemalé úsilie na smerovanie finančných prostriedkov priamo do regiónov.
Prostredie hlavného mesta Európy je nepochybne miestom stretu rôznych spoločností
a asociácií, ktoré majú potenciál priniesť pridanú hodnotu v podobe zvyšovania kvality života
obyvateľstva.
Zastúpenie KSK pri EÚ taktiež bude plniť funkciu sprostredkovateľa relevantných
informácií o aktuálnych projektových a grantových výzvach európskych inštitúcií s cieľom
zapojiť čo najviac subjektov regiónu do európskych súťaží. Monitorovanie výziev Európskej
komisie bude mať za následok potenciálne zefektívnenie čerpania európskych štrukturálnych
a investičných fondov, ktoré majú za úlohu prispieť k rozvoju regiónov a znížiť regionálne
disparity, ktoré sú na Slovensku najvyššie v rámci EÚ. KSK tak bude prezentovaný ako
dynamický región so silným inovačným potenciálom.

3. Zapájanie KSK do siete regiónov
Vďaka členstvu KSK vo Výbore regiónov (CoR) a v Združení európskych regiónov
(AER) sa kraju darí úspešne sa prezentovať a vystupovať ako rovnocenný regionálny partner
pripravený nadväzovať spoluprácu v širokej škále oblastí. Zastúpenie tak bude nástrojom k
rozvoju spolupráce s európskymi partnermi a bude sa podieľať aj na monitorovaní a
vyhľadávaní partnerov pre predkladanie európskych projektov. Medzi strategický záujem
Zastúpenia KSK v Bruseli patrí nadväzovanie vzťahov s takými organizáciami alebo
asociáciami, ktoré majú potenciál pomôcť vyriešiť dlhodobé nedostatky alebo stagnáciu
v určitých oblastiach.

Assembly of European Regions - (AER) Združenie európskych regiónov
Na základe uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 171/2019 z 25.2.2019 sa v dňoch 25.3.26.3.2019 KSK stalo členom Združenia európskych regiónov (AER).
Vďaka členstvu KSK aktívne participuje na aktivitách AER a stáva sa tak
spoluautorom európskej politiky, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia regiónov v Európskej
únii. Členstvo v medzinárodnej organizácii, akou je AER, zvyšuje prestíž kraja a dodáva mu
váhu pri presadzovaní politických, ekonomických a kultúrnych záujmov regiónu na európskej
pôde. Zároveň však poskytuje praktickú podporu Zastúpeniu KSK pri EÚ pri každodennej
práci ako aj sieť kontaktov a prehľad príležitostí ako zviditeľniť kraj.
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Práca AER sa realizuje prostredníctvom plenárnych zasadnutí dvakrát ročne a je
rozdelená do troch komisií - pre ekonomiku a regionálny rozvoj, pre sociálnu politiku
a zdravotníctvo, pre kultúru, vzdelanie a mládež. Zároveň existuje niekoľko pracovných
skupín na špecifické témy.

Airport Regions Conference (ARC) – Konferencia letiskových regiónov
S cieľom rozvoja regiónu prostredníctvom zlepšenia možností leteckej dopravy má
KSK ambíciu stať sa členom Konferencie letiskových regiónov (ARC). ARC je európske
združenie regionálnych a miestnych orgánov, na území ktorých alebo v ich blízkosti sa
nachádza medzinárodné letisko.
ARC zastupuje záujmy svojich 30 členov a viac ako 70 miliónov obyvateľov žijúcich
na územiach patriacich pod správu týchto členov. Spája širokú škálu odborných znalostí o
prepojení letísk a leteckej dopravy s miestnymi a regionálnymi politikami. Spoločným
záujmom je maximalizovať výhody pre ľudí a ekonomický rozvoj, ktoré prinášajú letiská, a
minimalizovať ich vplyv na životné prostredie. Vďaka letiskám sa zvyšujú pracovné
príležitosti, či už priamo alebo nepriamo. Letisko predstavuje pomyselnú bránu do sveta
príležitostí a podporuje mobilitu občanov. Dôležitú úlohu hrajú letiská aj v zmysle
environmentálnych dopadov. Členská základňa je rôznorodá – patria sem členovia s
obrovskými zoskupeniami letísk na svojom území (Frankfurt, Viedeň, Madrid) aj členovia,
ktorí majú na svojom území menšie regionálne letiská (Iasi, Malta, Oulu)
Vďaka členstvu v ARC by mal KSK možnosť vyjadriť sa na úrovni EÚ v
záležitostiach týkajúcich sa letísk a letectva, získať rozsiahly prístup k vyššie spomínaným
odborným znalostiam v záležitostiach letiskových regiónov a týmito skúsenosťami prispieť
k rozvoju letiska, ktoré sa nachádza v našom regióne.

Slovenská batériová aliancia
Slovenská batériová aliancia bola založená Spoločným vyhlásením platformy
Slovenská batériová aliancia 5. októbra 2018. SBaA je záujmovým združením právnických
osôb pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou
obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom
reťazci v Európe. SBaA takto môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj
potenciál do regionálneho inovačného údolia Danube Valley.
Podmienkou vzniku nového členstva pre pristupujúceho člena je doručenie písomnej
prihlášky, ktorou potvrdzuje záujemca o členstvo súhlas so stanovami a zaviaže sa plniť práva
a povinnosti člena združenia. Vznik členstva odsúhlasuje predsedníctvo. Od členského
príspevku sú oslobodení členovia, ktorými sú školy, univerzity, vedecké a výskumné
verejnoprávne alebo štátne organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie.
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SBaA plánuje požiadať o členstvo v Európskej batériovej aliancii a využiť tak
potenciál na vzájomné prepájanie sa a mobilizovanie zdrojov v Európe. Európska batériová
aliancia (EBA) združuje viac ako 260 priemyselných hráčov a inovátorov a uskutočňuje
zásadné kroky smerom k masovej produkcii batérií v Európe. Na Slovensku sa tak môže
etablovať inovatívny a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní vznikajúci
batériový ekosystém Európskej únie.
Cieľom združenia je zabezpečiť podporu pre dlhodobú konkurencieschopnosť,
spájanie a mobilizovanie zdrojov svojich členov s cieľom etablovať inovatívny a
konkurencieschopný batériový ekosystém na Slovensku. Prostredníctvom týchto aktivít
zvýšiť povedomie o význame batériového ekosystému v priemysle na Slovensku aj v
zahraničí.

4. Kohézna politika
Veľká väčšina politík EÚ má priamy, ale aj nepriamy dopad na regióny, mestá, obce a ich
socioekonomických partnerov. Preto ovplyvňovanie tvorby legislatívy a vstupovanie do
rozhodovacieho procesu a vyjednávaní priamo v Bruseli prostredníctvom činnosti Zastúpenia
zefektívni a urýchli rozvoj regiónu. Včasné zakročenie do vyjednávacích procesov a priama
komunikácia s ostatnými európskymi regiónmi pôsobiacimi v Bruseli, hlavne v súvislosti s
kohéznou politikou, zvyšuje pravdepodobnosť vytvárania priaznivých podmienok na rozmach
a investície do regiónu. Pre kraj bude kľúčové vytvárať kontakty a vedieť kam sa obrátiť
a uskutočniť určité lobistické aktivity v záujme dosiahnutia už vyššie spomenutého
priaznivého a želaného stavu.

Nová kohézna politika 2020+
Rozdiely medzi regionálnymi ekonomikami sú vysoké a disparity sa nezmierňujú, ale
v čase prehlbujú. Slovensko má týmito hodnotami druhú najvyššiu disparitu medzi krajinami
OECD. Práve z uvedených známych dôvodov Kohézna politika je jednou z vyššie uvedených
prioritných oblastí činnosti Zastúpenia KSK v Bruseli. Z pohľadu Košického kraja ako
regiónu je nástrojom vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi EÚ a investičným nástrojom,
ktorý výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality verejnej infraštruktúry, životného prostredia,
posilňovaniu sociálnej inklúzie a zlepšovaniu kvality obyvateľov kraja. Preto, s cieľom
presadzovať záujmy Košického kraja, je KSK pripravený aktívne vstupovať do všetkých
relevantných diskusií a negociácií o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa podoby kohéznej
politiky v budúcom programovom období 2021 – 2027.
Prioritou KSK ako aj ostatných samosprávnych krajov SR, ktorú vyjadrili v spoločnej pozícii,
je zachovanie čo najsilnejšieho postavenia politiky súdržnosti v rámci viacročného finančného
rámca EÚ. Tento záujem prezentujú spoločne v rámci pracovných skupín vedených Úradom
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podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako aj v rámci členstva vo
Výbore regiónov.

Ciele KSK pre budúcu kohéznu politiku po roku 2020:
1. Dostupnosť politiky súdržnosti po roku 2020 pre všetky regióny s dôrazom na menej
rozvinuté a zaostávajúce regióny.
2. Silné postavenie kohéznej politiky v rámci viacročného finančného rámca.
3. Územný princíp rozdeľovania finančných prostriedkov.
4. Silné postavenie samosprávnych krajov pri tvorbe samostatného regionálneho
operačného programu v spolupráci s mestami a obcami a ďalšími
socio-ekonomickými partnermi.
5. Zjednodušovanie pravidiel pri realizácií projektov pre konečného užívateľa.
Regionálny rozvoj a súdržnosť po roku 20201
Ekonomika EÚ sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi
je potrebné dodatočné investičné úsilie. S rozpočtom vo výške 373 miliárd EUR v záväzkoch
[1] na roky 2021 – 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie
týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú
dobehnúť zvyšok EÚ. Zároveň zostáva silným a priamym spojením medzi EÚ a jej regiónmi
a mestami.
Hlavné prvky návrhu Komisie na modernizovanú politiku súdržnosti sú:
1.

Zameranie sa na kľúčové investičné priority, v ktorých má EÚ čo ponúknuť: Prevažná
väčšina investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pôjde na
inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu
priemyslu. Venujú sa aj prechodu na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boj proti
zmene klímy a plnenie Parížskej dohody.

2.

Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju:
 Investície do všetkých regiónov: Regióny, ktoré ešte stále zaostávajú z hľadiska
rastu alebo príjmov – ide najmä o regióny južnej a východnej Európy, ktoré
budú aj naďalej prijímateľmi dôležitej podpory EÚ. Politika súdržnosti bude aj
ďalej investovať do všetkých regiónov, pretože v celej Európe čelia mnohé z
nich ťažkostiam pri dosahovaní transformácie priemyslu, v boji proti
nezamestnanosti a udržaní pozície v globalizovanom hospodárstve vrátane
bohatších členských štátov.
 Individuálnejší prístup: Politika súdržnosti rozoznáva tri kategórie regiónov:
menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny. Aby sa znížili rozdiely a
aby sa pomohlo regiónom s nízkymi príjmami a nízkym rastom dobehnúť

1

Viac na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3885
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náskok ostatných, zostáva HDP na obyvateľa prevládajúcim kritériom na
prideľovanie finančných prostriedkov. Nové kritériá sa zameriavajú na lepšie
odrážanie reality v teréne – nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň
vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov.
Riadenie na miestnej úrovni: Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027
predstavuje Európu, ktorá podporou rozvojových stratégií riadených na miestnej
úrovni presúva právomoci do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú
viac zapojené do riadenia fondov EÚ, zatiaľ čo vďaka zvýšenej miere
spolufinancovania sa v regiónoch a mestách zlepší zodpovednosť za projekty
financované zo strany EÚ.

3. Menej početné, jasnejšie, stručnejšie pravidlá a pružnejší rámec:






Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom: Komisia navrhuje v ďalšom
dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, menej byrokracie a miernejšie
kontrolné postupy pre podniky a podnikateľov, ktorí čerpajú podporu z EÚ.
Jednotný súbor pravidiel: Jeden súbor pravidiel teraz zahŕňa sedem fondov EÚ
implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), ktorý
zjednoduší život programovým manažérom fondov. Vytvorí aj lepší priestor pre
synergiu, napríklad medzi fondmi politiky súdržnosti a Fondom pre azyl a migráciu,
pri rozvoji miestnych stratégií pre integráciu migrantov. Rámec taktiež umožňuje
efektívnejšie prepojenie s ostatnými finančnými prostriedkami zo súboru nástrojov
rozpočtu EÚ. Členské štáty sa môžu napríklad rozhodnúť preniesť niektoré zdroje
politiky súdržnosti do programu InvestEU.
Prispôsobenie sa potrebám: Nový rámec tiež spája stabilitu potrebnú na dlhodobé
investičné plánovanie s primeranou úrovňou pružnosti na zvládanie nepredvídaných
udalostí. Z preskúmania v polovici obdobia vyplynie, či sú potrebné zmeny v
programoch na posledné dva roky obdobia financovania a budú možné obmedzené
prevody zdrojov v rámci programov podporovaných z fondov EÚ.

4.Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe:


Komisia navrhuje posilniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a európskym
semestrom s cieľom vytvoriť v Európe priaznivé prostredie pre rast a podnikanie, aby
sa v plnej miere naplnil potenciál investícií na úrovni EÚ a členských štátov. Takouto
silnejšou podporou štrukturálnych reforiem v rámci politiky súdržnosti sa zabezpečí
úplná komplementarita a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu
reforiem.
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Členstvo KSK vo Výbore regiónov

Všeobecný vplyv politík EÚ na regióny, mestá, obce a socioekonomických partnerov
je značný. Preto je v záujme KSK, aby jeho inštitúcie a partneri boli uzrozumení s politikami
EÚ a mali potrebné informácie o vývoji na európskej scéne.
Tak ako už bolo konštatované, je dôležité pripomenúť význam regionálnej politiky,
viac ako 60% rozhodnutí prijatých na európskej úrovni má priamy dopad na obce, provincie a
regióny a až 80% verejných investícií v Európe je uskutočňovaných samosprávami.
Výbor regiónov ako poradný orgán zastupuje miestne a regionálne úrady v EÚ a v ich
mene predkladá stanoviská Európskej komisii a Rade EÚ. Jeho hlavným poslaním je zapojiť
miestne a regionálne úrady do európskeho rozhodovacieho procesu a umožniť im participovať
aktívne na procese tvorby politík EÚ, a tým podporovať väčšiu angažovanosť občanov.
Jednou z prioritných úloh Zastúpenia bude monitoring agendy VR a pripomienkovanie
stanovísk v súlade so záujmami a prioritami KSK.
Výbor regiónov sa zasadzuje o nezávislosť regionálnych a miestnych samospráv a za
to, aby mali právo disponovať primeranými vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré im
umožnia plniť si svoje povinnosti. Touto cestou propaguje zásady a mechanizmy dobrej
verejnej správy a podporujeme proces decentralizácie. Regióny a mestá sú tak schopné
vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na ich každodenný
život.
Svojou činnosťou tak zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie spoločnej politiky v praxi a
jej blízkosť k občanovi. Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa v prípade
navrhovania právnych predpisov z oblastí, ktoré sa týkajú miestnej alebo regionálnej
samosprávy, ako napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna politika,
hospodárska a sociálna súdržnosť, doprava, energetika a zmena klímy, musia poradiť s
Výborom regiónov.
Po tom, čo VR dostane legislatívny návrh, vypracuje a prijme stanovisko, ktoré
rozpošle príslušným inštitúciám EÚ. VR uverejňuje stanoviská aj k svojim vlastným
iniciatívam.
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Zloženie VR
Členovia Výboru regiónov sú volení zástupcovia pracujúci pre miestne alebo
regionálne orgány. Každá krajina nominuje členov podľa vlastného výberu, ktorých
vymenúva Rada EÚ na päťročné obdobie s možnosťou jeho predĺženia. Počet členov za každú
krajinu závisí od počtu jej obyvateľov.
Členovia jednotlivých krajín tvoria národnú delegáciu, ktorá odráža politické,
geografické, regionálne a miestne zloženie danej krajiny. Každý člen sa takisto môže zapojiť
do politickej skupiny vo Výbore regiónov. V súčasnosti je vo Výbore zastúpených
päť politických skupín, ktoré odrážajú politické spektrum: Európska ľudová strana (EĽS),
Strana európskych socialistov (SES), Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
(ALDE), Skupina Európska Aliancia (EA) a Európski konzervatívci a reformisti (EKR).
Členovia Výboru sa môžu tiež rozhodnúť, že nebudú súčasťou nijakej politickej strany
(nezaradení).
Súčasný 5-ročný mandát členov Výboru regiónov sa skončí 25.januára 2020 (na
základe rozhodnutia Rady EÚ 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým vymenovala členov a
náhradníkov VR) a v jednotlivých členských štátoch prebehli nominačné procesy. Funkčné
obdobie je obnoviteľné.

VR a občania
Výbor zriadil viacero sietí s cieľom umožniť všetkým regiónom a mestám EÚ, aby si
vymieňali najlepšie postupy, spolupracovali a prispievali k európskej diskusii o témach ako
rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy, cezhraničná spolupráca, rozvoj a subsidiarita.
Miestne a regionálne orgány môžu takisto podpísať Chartu viacúrovňového riadenia v
Európe, ktorá pomáha oboznámiť verejnosť so zákonnosťou a zodpovednosťou miest a
regiónov pri vykonávaní verejných politík EÚ.

Slovenská národná delegácia
Slovenská národná delegácia vo Výbore regiónov sa skladá z 9 členov a 9
náhradníkov. Piati členovia sú zástupcovia Združenia SK 8 a ostatní zastupujú ZMOS alebo
Úniu miest Slovenska. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sa stal
členom Výboru regiónov v októbri 2018 a je členom dvoch jeho komisií, COTER, teda
komisie pre politiku územnej súdržnosti a ENVE, komisie pre životné prostredie, klimatické
zmeny a energetiku.
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Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER)
Do pôsobnosti komisie COTER patria:







hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
štrukturálne fondy a územné plánovanie
mestská politika a bývanie
doprava a transeurópske dopravné siete
makroregióny, územná spolupráca a regionálne štatistiky a ukazovatele
ročný rozpočet EÚ, viacročný finančný rámec a miestne a regionálne financovanie

Sekretariát komisie COTER je tiež zodpovedný za oficiálny register EÚ pre EZÚS a za
riadenie platformy EZÚS, ktorá združuje politických a technických zástupcov všetkých
existujúcich a vznikajúcich EZÚS. Okrem toho je komisia COTER zodpovedná za posúdenia
územného vplyvu, ktoré vypracúva VR. Posúdenia územného vplyvu poskytujú spravodajcom
VR analýzu potenciálneho územného vplyvu legislatívnych návrhov EÚ.
Spoločné činnosti VR a OECD v oblastiach, ako sú verejné investície, decentralizácia
alebo rozvoj regiónov, miest a vidieka, tiež riadi komisia COTER. Hlavným cieľom tejto
spolupráce je posilniť politický dialóg medzi OECD a miestnymi a regionálnymi orgánmi
EÚ, a tak zlepšiť verejné politické opatrenia, ktoré podporujú hospodársky a sociálny
blahobyt.

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE)
Do pôsobnosti komisie ENVE patria tieto oblasti politiky:





životné prostredie
zmena klímy
energetika
vesmírna politika Európskej únie

Komisia ENVE tiež koordinuje aktivity súvisiace s Dohovorom primátorov a starostov,
čo je iniciatíva, ktorá spája miestne a regionálne samosprávy v boji za lepšiu
politiku v oblasti klímy a energetiky.
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Realizované aktivity
v úvodnom roku fungovania kancelárie 2019

Projekt „Science meets parliaments/ Science meets regions“
Pilotný projekt z iniciatívy Spoločného výskumného centra
(JRC) Európskej komisie si dáva za cieľ podporiť podujatia, ktoré
spájajú vedcov, tvorcov politík a občanov s cieľom preskúmať
relevantné otázky pomocou vedeckých dôkazov.
Košický samosprávny kraj je súčasťou tohto projektu a 3.
októbra 2019 na pôde Technickej univerzity v Košiciach organizoval
v spolupráci s JRC konferenciu na tému Regióny a mestá v kontexte
udržateľnej energetiky a klimatických zmien.
Realizáciou konferencie národná úroveň získala lepší prehľad o existujúcich
kapacitách vo vedeckej obci v Košickom kraji. Regionálna a lokálna úroveň nadobudla
kvalitné informácie a poznatky, ktoré vie uplatniť pri tvorbe svojich vlastných riešení.
Rovnako priniesla dobrú príležitosť oboznámiť sa s riešeniami, s odborníkmi, ale aj možnými
nástrojmi, ktoré im pomôžu pri realizácii lokálnych riešení v tejto agende. Široká verejnosť
mala možnosť si uvedomiť a lepšie pochopiť súvislosť medzi energetickou spotrebou,
energetickou výrobou a klimatickými zmenami, ktoré občania sami vedia ovplyvniť.
Panelové diskusie so zastúpením odborníkov z nadnárodnej, národnej a regionálnej
úrovne a taktiež predstaviteľov akademickej obce a súkromného sektora sa zamerali na
analýzu životného štýlu a spotrebiteľského správania spojeného s energetickými potrebami
a emisiami. Okrem toho sa hostia konferencie podelili so svojimi vedomosťami
a skúsenosťami z oblasti plánovania a rozvoja prostredia s ohľadom na adaptáciu na
klimatické zmeny a predstavili dostupné nástroje a programy financovania zmien.
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Európsky týždeň regiónov a miest (7. – 10.október 2019)

V dňoch 7. – 10.októbra 2019 sa približne 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej
Európy a mimo nej stretlo v Bruseli na zhruba 100 pracovných stretnutiach, výstavách a
podujatiach zameraných na nadväzovanie kontaktov, ktoré sa týkajú regionálneho a
miestneho rozvoja.
Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná
v Bruseli, a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj
experti a členovia akademickej obce vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti
regionálneho a mestského rozvoja. Je tiež uznávanou platformou na politickú komunikáciu
v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ, ako aj na zvyšovanie povedomia politických
činiteľov o tom, že regióny a mestá majú svoje miesto v politickom procese EÚ. Európsky
týždeň regiónov a miest je najväčšie verejné podujatie svojho druhu v Európe
Účastníci podujatia každoročne pozitívne hodnotia najmä užitočnosť informácií od
inštitúcií EÚ a nadväzovanie kontaktov s kolegami z iných krajín za relevantné pre ich
profesionálne hospodárenie s fondmi EÚ. Význam podujatia dokazuje aj jeho výrazný ohlas v
médiách. Už niekoľko rokov prichádza do Bruselu takmer 300 novinárov z tlačených,
rozhlasových, televíznych a online médií z celej Európy, aby informovali o tomto podujatí.
V roku 2019 bol KSK v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest okrem iného
zapojený do sprievodných akcií týkajúcich sa problematiky dobrovoľníctva a solidarity v
Európe. Predstavitelia KSK, mesta Košice a Dobrovoľníckeho centra Košického kraja spolu
s partnerskými regiónmi 8.októbra spoločne vystúpili na workshope Solidarity and
Volunteering – European Rights and Values from the bottom up. Cieľom workshopu bolo
vymeniť si skúsenosti a prezentovať lokálne a regionálne stratégie podpory dobrovoľníckych
činností a príklady dobrej praxe.
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Rozvoj inovácií v Košickom kraji
Košický samosprávny kraj je región, v ktorom sú zastúpené silné prvky výskumného a
inovačného ekosystému. Tie máme v záujme ďalej rozvíjať aj prostredníctvom iniciatív
v batériovom ekosystéme či vodíkových technológiách, ktoré sa stávajú, nielen ambicióznym,
ale aj skutočne prosperujúcim a akcelerujúcim projektom, tak ako to môžeme napríklad
sledovať pri rozvoji Európskej aliancie pre batérie či vzniku Slovenskej batériovej aliancie.
Iniciátorom projektu na vývoj, výskum a výrobu batérií s využitím v elektromobilite je
v našom regióne spoločnosť InoBat, ktorá má v oblasti batérií ambíciu poskytovať
európskemu a časom aj ázijskému trhu nové energetické riešenia. Do projektu sa zapoja
vzdelávacie a vedecké inštitúcie z Košického kraja, a to Technická univerzita v Košiciach,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská akadémia vied. Tieto inštitúcie
vytvorili konzorcium, ktoré na výskum a vzdelávanie využíva Výskumné centrum
progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie Promatech.
Na projekte bude spolupracovať aj Košický samosprávny kraj, ktorý ho inštitucionálne
zastreší. Výskum, vývoj a výroba batérií s využitím v elektromobilite má veľký potenciál.
Jednou z úloh kraja je zabezpečiť technologický transfer a taktiež to, že technológie, ktoré
pochádzajú z nášho kraja, nájdu svoje uplatnenie aj vo svete.
Prvým krokom realizácie projektu bolo podpísanie Memoranda o porozumení medzi
zapojenými spoločnosťami a vedeckými inštitúciami, ktoré sa konalo vo štvrtok 12. decembra
na Úrade KSK. Zámery projektu nadväzujú na podmienky Európskeho ekologického
dohovoru, ktorý bol v decembri 2019 predložený na pôde Európskej komisie. Jedným z jeho
hlavných bodov je do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v sektore energetiky.
Je to práve Zastúpenie KSK pri EÚ pod ODDEZ, ktoré už počas svojej krátkej
existencie vyvinulo aktivity a vytvorilo zázemie pre naštartovanie iniciatív, ktoré promptne
rozbehol predseda kraja v záujme pritiahnuť do nášho regiónu túto udržateľnú investíciu v
dynamicky sa rozvíjajúcom segmente elektromobility.´
Zastúpenie KSK pri EÚ rovnako plánuje sledovať globálne trendy ohľadom vodíka
a jeho potenciálu stať sa významnou energetickou surovinou, a teda energetickej bázy
s ekologickým aspektom. Svojou činnosťou bude podporovať KSK a jeho aktivity pri
formovaní verejných politik v oblasti vodíkových technológií v záujme prechodu spoločnosti
na nízkouhlíkové hospodárstvo.
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Prezentácia KSK pri príležitosti 25.výročia vzniku Výboru regiónov
Dňa 4. decembra 2019 sa Zastúpenie KSK pri EÚ zúčastnilo regionálnej
gastroprezentácie organizovanej pri príležitosti 25.výročia vzniku Výboru regiónov. Spolu
s ďalšími 16 vybranými európskymi regiónmi mal Košický samosprávny kraj možnosť
prezentovať tradičné regionálne pokrmy a nápoje, ako aj poukázať na inovácie v oblasti
gastronómie v Košickom kraji. Návštevníci podujatia mali príležitosť ochutnať regionálne
vína a pekárenské výrobky, a taktiež prírodné limonády, ktorých kvalitu ocenila väčšina
návštevníkov stánku KSK. Podujatie prispelo k propagácii Košického kraja a k jeho
zviditeľneniu na európskej úrovni. Zámerom Zastúpenia KSK pri EÚ je aj v budúcom roku
participovať na obdobných podujatiach organizovaných Výborom regiónov ako aj inými
inštitúciami.

Plánované aktivity 2020 -2021
Podnikateľský región roku 2021
Vychádzajúc z doposiaľ získaných skúseností a dosiahnutých výsledkov má KSK
ambíciu zapojiť sa do súťaže a v roku 2021 získať titul Podnikateľský región roka udeľovaný
Výborom regiónov.
Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v ktorom sa
vyhľadávajú a oceňujú regióny EÚ s výnimočnou a
inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na
ich veľkosť, bohatstvo alebo kompetencie. Regiónom s
najdôveryhodnejšou, najpokrokovejšou a najsľubnejšou
víziou sa na konkrétny rok udeľuje označenie
„Podnikateľský región roka (EER)“. Hlavnou témou výzvy na
predkladanie prihlášok do súťaže o ocenenie EER 2021 je
Podnikanie za ekologickú a udržateľnú budúcnosť.

Každoročné udeľovanie ocenenia EER poukazuje na
skutočnosť, že ak sa podnikateľskej komunite umožní rozvoj, môžu regióny a mestá vytvárať
pracovné miesta a fungovať ako sociálna štruktúra Európy. Víťazi súťaže sú inšpiráciou,
pretože dokazujú, že vďaka spolupráci, inovatívnemu mysleniu a vytváraniu vhodných
podmienok na miestnej úrovni sú hnacou silou udržateľného rastu v Európe.“
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Organizácia populárno-náučných večerov v Bruseli
Jedným z cieľov Zastúpenia KSK v Bruseli na rok 2020 je príprava a organizácia
populárno-náučných večerov v Bruseli, a to za účasti hostí zo Slovenska, pochádzajúcich
alebo pôsobiacich v spoločnostiach a inštitúciách v Košickom kraji. Vzhľadom na potenciál
Košického kraja v oblastiach ako veda, inovácie a smart špecializácie je prínosom obdobných
podujatí propagovať kraj a priblížiť profily ľudí, ktorí sa venujú zaujímavým a prínosným
činnostiam. Cieľom nie je uskutočniť vysoko odborné prednášky, naopak, priblížiť vedu
a inovácie aj neodbornej verejnosti.

Európsky týždeň regiónov 2020
V októbri 2019 Košický samosprávny kraj zahájil úspešne aktívnu participáciu na
Európskom týždni regiónov organizovanú Výborom regiónov. Vzhľadom na význam
podujatia a jeho prínosy sa KSK podujatia zúčastní aj v roku 2020 prostredníctvom
workshopu v spolupráci s partnerskými regiónmi. Tematický obsah workshopu bude
orientovaný na relevantné témy rozvoja Košického kraja.

Spolupráca so Spoločným výskumným centrom - (JRC)
JRC poskytuje nezávislú vedeckú a technickú podporu pri tvorbe politiky Európskej
únie v priebehu celého jej cyklu. Spoločné výskumné centrum má priamy vplyv na život
občanov, pretože výsledkami svojho výskumu sa podieľa na tvorbe zdravého a bezpečného
životného prostredia, zabezpečovaní zdrojov energie, udržateľnej mobility, zdravia a
bezpečnosti občanov.
História, štruktúra a aktivity
Vedecké centrum čerpá z viac ako 50-ročnej vedeckej praxe a odborných znalostí a
skúseností svojich siedmich vedeckých inštitúcií, ktorých súčasťou sú odborné laboratóriá a
unikátne výskumné zariadenia. Nachádzajú sa v Belgicku (Brusel a Geel), Nemecku,
Taliansku, Holandsku a Španielsku.
Hoci väčšina výsledkov vedeckej práce slúži priamym potrebám generálnych
riaditeľstiev Európskej komisie, práca JRC reaguje aj na aktuálne spoločenské výzvy v oblasti
inovácií a vývoja nových metód, nástrojov a štandardov. JRC zdieľa vlastné know-how s
členskými štátmi, vedeckými obcami a medzinárodnými partnermi, spolupracuje s viac ako
tisíckou organizácií po celom svete, ktorých vedci majú prístup k mnohým zariadeniam JRC
na základe vzájomných zmlúv o spolupráci.
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Centrum je kľúčovým hráčom v podpore úspešných investícií do výskumu a inovácií
zahrnutých v novom rámcovom programe Horizont 2020, ktorý je najväčším a
najvýznamnejším programom na financovanie projektov z oblasti vedy, výskumu a inovácií v
Európskej únii počas nasledujúcich siedmich rokov v období 2014–2020. Slovensko je
zapojené do programu Horizont 2020.
Úlohy JRC:






pomoc politickým útvarom Komisie
riešenie spoločenských výziev a vývoj nových metód, nástrojov a noriem
výmena odborných znalostí s členskými štátmi, vedeckou obcou a medzinárodnými
partnermi
podpora investície do inovácií v rámci programu Horizont 2020
realizácia výskumu podporovaného z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany

Oblasti aktivít JRC:












Ekonomika, financie a trhy
Energetika a doprava
Jadrové aplikácie
Vzdelávanie, zručnosti a zamestnanosť
Potraviny, výživa a zdravie
Nedostatok zdrojov, zmena klímy a udržateľnosť
Civilná bezpečnosť
Migrácia a územný rozvoj
Dáta a digitálne transformácie
Inovačné systémy a procesy
Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

V Bruseli sídli ústredie JRC, v ktorom sa nachádza kancelária generálneho riaditeľa
zodpovedná za celkové vedecké, technické a finančné riadenie JRC.
Zastúpenie KSK pri EÚ aktívne spolupracuje s JRC, tak ako sme to mohli vidieť pri
organizovaní odborných aktivít kraja a rovnako ambiciózna spolupráca sa predpokladá aj do
budúceho obdobia, kedy by JRC malo s KSK kooperovať na pripravovaných projektoch
s vedecko-technickým potenciálom prostredníctvom nezávislého vedeckého poradenstva
založeného na dôkazoch.
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