Dôvodová správa
Platný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v
programovacom období 2007 - 2013 bol prijatý uznesením . 382/2008 zo d a 19.2.2008. V
bode C uvedeného uznesenia Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja uložilo
spracovate om, aby v termíne do 30.6.2008 prerokovali výsledný dokument v jednotlivých
okresoch Košického samosprávneho kraja a doplnili ho o námety, ktoré sa na týchto
stretnutiach dohodnú. Výsledky týchto stretnutí v okresoch Košického samosprávneho kraja
sú spracované v rámci predkladanej I. aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013.
Aby bola zaru ená prepojenos plánovacích dokumentov na úrovni regionálnej a
miestnej samosprávy, boli zámery zoradené pod a špecifických cie ov, priorít a opatrení. To
si vyžiadalo nahradenie pôvodnej asti 8.8. z kapitoly 8. novou as ou 8.8. ktorá tvorí
predkladanú I. aktualizáciu PHSR 2007 - 2013.
Nie vždy však bolo možné jednotlivé zámery na úrovni miestnej samosprávy zaradi
medzi opatrenia v rámci priorít a špecifických cie ov PHSR 2007 - 2013. Preto z h adiska
vzájomnej prepojenosti plánovacích dokumentov na oboch úrovniach samospráv, regionálnej
i miestnej, bolo nutné zmeni a doplni nasledovné opatrenia v Kapitole 7. :
1. Opatrenie 3.1.5. bolo preformulované. Pôvodné znenie opatrenia bolo: obnova a iasto né
budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne dopytovo orientovaných
projektov, realizovaných v centrách obcí, resp. centrách astí obcí identifikovaných ako
kohézne a inova né póly rastu. Nové znenie opatrenia je nasledovné: obnova a iasto né
budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel. Tým sme dosiahli, že aj obce mimo kohéznych a
inova ných pólov rastu môžu plánova budovanie a obnovu svojej hmotnej infraštruktúry,
no na tieto aktivity a projekty však nemôžu ráta s podporou zo štrukturálnych fondov.
2. Boli doplnené nasledovné dve nové opatrenia pre oblas cestovného ruchu: opatrenie
3.3.6. podpora vzniku, rekonštrukcie a modernizácie turistickej infraštruktúry
a supraštruktúry, opatrenie 3.3.7. marketing a propagácia cestovného ruchu.
3. Pôvodné opatrenie 7.4.1. zvýšenie atraktivity sídiel bolo vypustené, z dôvodu zmeny
opatrenia 3.1.5. Aktivity a projekty v obciach mimo kohéznych a inova ných centier
rastu, ktoré mali by pôvodne v tomto opatrení, boli presunuté do opatrenia 3.1.5.
V predkladanom materiáli sú doplnené alebo zmenené opatrenia v Kapitole 7. vyzna ené
hrubým písmom.
Pre ú ely registrácie na alej prijímame aktivity a projekty z úrovne miestnej
samosprávy. Tieto zámery obcí v Košickom kraji budú zahrnuté do koncoro nej aktualizácie
materiálu PHSR 2007 - 2013.
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