Dôvodová správa
k Vstupnej správe PHRSR/IUS Košického kraja

Hlavným impulzom pre spracovanie Vstupnej správy pre spracovanie Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHRSR KSK)
vrátane Integrovanej územnej stratégie Košického kraja (IÚS KK) je tvorba novej Národnej
stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov s názvom Vízia a stratégia
rozvoja Slovenska do roku 2030 a tiež príprava na nové programové obdobie Európskej únie
na roky 2021 – 2027. Na regionálnej úrovni vzniká potreba zosúladenia rozvojových cieľov
a programov s investičnými prioritami EÚ pre kohéznu politiku na roky 2021 – 2027
a zároveň s cieľmi stanovenými vo Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030.
Za týmto účelom vytvoril Košický samosprávny kraj Radu partnerstva, ktorá predstavuje
hlavnú platformu pre prípravu, schvaľovanie a implementáciu Vstupnej správy
pre spracovanie PHRSR KSK vrátane IÚS KK.
Rada Partnerstva na svojom ustanovujúcom zasadnutí schválila Vstupnú správu pre
spracovanie PHRSR KSK vrátane IÚS KK aj so zapracovanými pripomienkami
od jednotlivých členov. Schválená vstupná správa bola zaslaná na Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).
Vstupná správa obsahuje okrem rámcových informácií pre tvorbu PHRSR KSK aj rámcové
informácie pre tvorbu IÚS KK. V rámci identifikácie rozvojových tém, problémov a výziev
sú zohľadnené územné i tematické aspekty. Osobitá pozornosť je venovaná rozvojovým
témam v strategicko – plánovacích regiónoch (SPR) Košického kraja a oblastiach
udržateľného mestského rozvoja (UMR).
Odoslané vstupné správy PHRSR ôsmich VÚC, boli použité ako zdroje potrebných
informácií pre prípravu Partnerskej dohody zo strany MIRRI SR.
Vstupná správa slúžila na zadefinovanie základného strategického rámca a je základným
materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o spracovaní PHRSR.
Na základe príručky z MIRRI SR, vstupná správa schválená Radou Partnerstva je predložená
na MIRRI a zároveň je predložená Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.
Zaslaný obsah vstupnej správy na MIRRI SR predstavuje základný rámec rozvoja, ktorý
je možné modifikovať a dopĺňať.
Z úrovne odboru regionálneho rozvoja boli vytvorené tematické komisie, zahŕňajúcich
expertov z jednotlivých oblastí a v súčasnej dobe sú plánované výjazdové rokovania
poprípade rokovania online s jednotlivými aktérmi z územia.
Cieľom rokovaní je pripraviť návrh obsahu, ktorý je určený na prerokovanie najmä s aktérmi
územnej spolupráce v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť najmä vyššiu mieru integrácie rozvojových aktivít
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a tým aj ich výsledný dopad na zvýšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie kvality
životného prostredia a zvýšenie kvality podnikateľského sektora.

Košice, 19. 05. 2021
Spracoval: Ing. Matej Ovčiarka

5

