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Kraj podporí katedrály. konkatedrály.
baziliky a pútnické miesta
Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom poslednom zasadnutí v júni schválili výzvu na
poskytovanie dotácií pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na VeľkúMoravu. Suma 100 000 eur
je určená na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Pre koho a na
aký účel je výzva určená, približuje Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK.

Kto môže požiadať o dotáciu~
Cirkvi so sídlom na území PSK.

Na čo je možné prostriedky použiť~
Na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných
a kultúrnych hodnôt zameraných na katedrály, konkatedrály,
baziliky a pútnické miesta v Prešovskom kraji. Za oprávnené ná-
klady považujeme preukázané výdavky na výstavbu, rekonšt-
rukciu a modernizáciu objektov a stavebné úpravy investičného
charakteru a tiež na vnútorné vybavenie objektov, ktoré splňajú
investičný charakter.

Termín podania žiadosti je do 31. júla.
Čo bude nasledovať ďalej~
Hodnotiaci proces. žiadosti zosumarizujeme a skontrolujeme.
Pracovníci overia úplnosť žiadostí o poskytnutie dotácie a overia,
či žiadosť splňa podmienky zverejnenej výzvy. Vprípade potreby
zabezpečia doplnenie žiadosti o chýbajúce doklady, resp. dopl-
nenie chýbajúcich údajov a vypracujú zoznam žiadateľov vráta-
ne príloh. Následne pripravíme zoznam na rokovanie Zastupite-
ľstva PSK 27.augusta. Poslanci krajského parlamentu rozhodnú
o pridelení finančných prostriedkov. Predpokladáme, že v sep-
tembri podpíšeme s úspešnými žiadateľmi zmluvy.

Je to výzva na rok 2013 - musia byť projekty ukončené
ešte v tomto roku~
Áno, vyúčtovanie potrebujeme mať predložené najneskôr do
29.novembra.

Nie je to trochu málo na aktivity investičného
charakteru~
Áno, preto budeme akceptovať preukázateľné výdavky od 1. ja-
nuára do 29.novembra.

Hovorí sa o kríze. samosprávy musia šetriť ... z akých
financií bude PSKspolufinancovať tieto projekty~
Považujeme to za mimoriadnu udalosť, preto sme hľadali
vnútorné rezervy. Financovanie zabezpečíme z rozpočtu samo-
správneho kraja.

Výzva
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie

žiadostí o dotácie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "PSK")v súlade s § 3Všeobec-
ne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.
15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského sa-
mosprávneho kraja (ďalej len "VZNč.1S/2008") zverejňuje

mimoriadnu výzvu

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK, poskytnutú
v roku 2013 na financovanie projektov realizovaných v rámci pro-
gramu "Kultúra"pri príležitosti 1150. výročia príchodu cyrila aMe-
toda na VeJkúMoravu.

žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručit najneskôr dňa
3L (11. 2013.

I.Charakteristika výzvy a programu

L Vyhlasovateľvýzvy:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

2. Cieľprogramu:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kul-
túrnych hodnôt, zameraných na katedrály, konkatedrály, baziliky
a pútnické miesta.

3. cieľové skupiny programu:
Cirkvi so sídlom na území PSK.

4. platnost výzvy:
Rok 2013

s.Finančné zabezpečenie programu:
Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

II.Podmienky financovania projektov realizovaných
v rámci programov

L Oprávnení žiadatelia dotácie:
Cirkvi so sídlom na území PSK.

2. Zameranie projektov a použitie dotácie:
Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu
aktivit naplňajúcich cieľ programu. Dotácie poskytnuté v rámci pro-
gramu sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvi-
siacich s realizáciou projektov.

3. Oprávnené náklady projektov:
Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú
preukázané výdavky žiadateľov:
- na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu objektov a stavebné
úpravy investičného charakteru.
- na vnútorné vybavenie objektov, ktoré splňajú investičný charak-
ter.
Ovšetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žia-
datelia dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.

4. Termíny realizácie projektov:
Začiatok realizácie: od 01.Ol.2013
Ukončenie realizácie: do 29.11.2013

s.Výška dotácie na projekt:
Zrozpočtu PSKje možné hradiť maximálne 60 % z rozpočtu projektu.

6. Podmienky a termíny financovania projektov:
- doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie: do 31.07.2013vrátane
- posudzovanie žiadostí: do 18.08.2013
- schvaľovanie žiadostí: august 2013
- oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom,
ich zverejnenie a uzatváranie zmlúv: do 30.09.2013
- predloženie dokladov za účelom posúdenia výdavkovapoukázania
dotácie (žiadosť o pridelenie dotácie, doložená účtovnými dokladmi
potvrdzujúcimi vznik oprávnených nákladov a ich úhradu za celko-
vý rozpočet projektu, ako aj správa o vyhodnotení realizácie pro-
jektu): do 15dní po ukončení projektu, najneskôr do 29.11.2013
- poukázaníe dotácie na účet žiadatela: bez zbytočného zdržania, po
preverení účtovných dokladov predložených za účelom poukázanía
dotácie

III.Postup pri posudzovaní projektov. schval'ovaní žiadostí
o dotáciu a poukazovaní dotácií

L SpiIsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí:
Do procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie budú po-
stúpené iba tie, ktoré boli doručené osobne do 31.07.2013vrátane na
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podateľňu Úradu PSK, resp. budú doručené poštou a opatrené pe-
čiatkou pošty v uvedenom termíne, t. j. najneskôr do 31. 07. 2013
vrátane.
Zamestnanci Úradu PSK overia úplnosť žiadostí o poskytnutie do-
tácie a overia, či žiadosť splňa podmienky zverejnenej výzvy.
Vprípade potreby zabezpečia doplnenie žiadosti o chýbajúce dokla-
dy, resp. opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov
v žiadosti a vypracujú zoznam žiadateľov vrátane príloh.
Na doplnenie žiadostí sa stanovuje lehota 5 dní od doručenia výzvy
žiadateľovi. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa nebude
žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanove-
ním § 5 ods. 2VZNPSKč.1S/2008.
Odbor financií vypracuje stanovisko k jednotlivým žiadostiam o do-
táciu a predloží ho na prerokovanie finančnej komisii zriadenej pri
Zastupiteľstve PSKa následne na schválenie do Zastupiteľstva PSK.
Po schválení dotácií zastupiteľstvom samosprávneho kraja, tieto
budú zverejnené na internetovej stránke PSKwww.po-kraj.skvle-
hote do 5 pracovných dní od podpisu uznesenia.
žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so za-
radením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve
projektu a výške poskytnutej podpory.

2. Doručovanie žiadostí o dotáciu:
žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve
osobne do podateľne Úradu PSKalebo poštou (za deň doručenia žia-
dosti poštou sa považuje dátum na poštovej pečiatke), a to v dvoch
originálnych vyhotoveniach.
žiadosť o dotáciu adresujte na: Úrad Prešovského samosprávneho
kraja, Námestie mieru 2, 080 olPrešov
Na obálku uveďte nasledovné: "VZNč.1S/2008 - žiadosť"
Pre účely konzultácií, či výdavky splňajú investičný charakter alebo
nie, kontaktujte telefonicky organizačný odbor Úradu PSK,Ing. Vla-
dimíra Vaľu - tel. č. 051/7081323.

3. Uzatvorenie zmluvy:
So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, Úrad Prešovského
samosprávneho kraja uzatvorí zmluvu o poskytnutí tejto dotácie.
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4. Vyúčtovanie dotácií:
žiadatelia, ktorým bude schválená dotácia a s ktorými bude uzatvo-
rená zmluva, predložia do 15 dní po ukončení projektu, najneskôr
však do 29. ll. 2013, Úradu Prešovského samosprávneho kraja vy-
účtovanie dotácie. Úrad PSK overí úplnosť vyúčtovania dotácie
vrátane požadovaných príloh. Vyúčtovanie musí byť doložené fo-
tokópiou účtovných dokladov a fotokópiou bankových výpisov,
potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý roz-
počet projektu. prílohou tejto žiadosti musí byť i správa o vyhodno-
tení realizácie projektu s príslušnou fotodokumentáciou z realizácie
projektu.
Po preverení dokladovo skutočne realizovaných výdavkoch rozpo-
čtu projektu a potvrdeni o správnosti vyúčtovania bude odborom fi-
nancií poukázaná dotácia na účet žiadateľa.
Vprípade potreby pre zabezpečenie doplnenia vyúčtovania o chýba-
júce doklady, resp. doplnenie chýbajúcich údajov vo vyúčtovaní, sa
stanovuje lehota 5 pracovných dní od doručenia výzvy žiadateľovi.
Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany predkladateľa vyúčtovania ne-
bude dotácia poukázaná zo strany poskytovateľa, nakoľko na do-
táciu, v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 VZN PSK č. 15/2008, nemá
žiadateľ právny nárok.

Prílohy k výzve:
Príloha č.1 žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha č.1/a Rozpočet projektu
Príloha č.t/b Zoznam povinných príloh k žiadosti o poskytnutie do-
tácie
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ŠTUDENTI Z BARDEJOVA NAVŠTíVili EURÓPSKE INŠTITÚCIE V BRUSELII

Pútavý projekt pribliiuje Európu mladým IIud10m
Už po ôsmy krát mal Pre-

šovský samosprávny kraj (PSK)
jednu zo svojich stredných škôl
v európskej súťaži Secondary
Schools competition, ktorú or-
ganizujú členovia výboru regió-
nov. Do tohtoročného kola no-
minoval predseda PSK Peter
chudík, ako dlhoročný člen
výboru regiónov, Gymnázium
Leonarda stôckela v Bardejove.
Vsúťaži, ktorá pozostávala z ve-
domostného kvizu o Európskej
únii a napísania eseje v súvis-
losti s prebiehajúcim Európ-
skym rokom občanov, si naj-
lepšie viedli gymnazisti Dávid

Almássy a Ján Čverha. Študenti
vyjadrili svoj názor a v eseji vy-
užili svoje poznatky na tému -
Čo znamená európske občian-
stvo? Aké sú práva európskeho
občana? Obaja študenti na-
vštívili začiatkom júla Brusel,
aby sa zúčastnili na niekoľkých
stretnutiach s významnými
miestnymi a regionálnymi po-
litikmi a študentmi z celej Eu-
rópy.

Stredoškolská súťaž prebe-
hla v siedmich krajinách Eu-
rópskej únie a to v Poľsku, Es-
tónsku, Írsku, Litve, Rumun-
sku, Velkej Británii a na Sloven-
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sku. Víťazných 42 študentov
(dvaja z každej zúčastnenej ško-
ly) zo zúčastnených krajín sa
právom stretlo v Bruseli. Štu-
dentovod 2.do 4. júla čakal zau-
jímavý program, v rámci ktoré-
ho sa stretli s miestnymi a regio-
nálnymi politikmi z EÚ,zúčast-
nili sa na plenárnom zasadnutí
výboru regiónov, navštívili Eu-
rópsky parlament a vo voľných
chvíľach spoznávali historické
krásy Bruselu.

Študenti bardejovského gy-
mnázia predstavili svoju školu,
mesto, kraj a Slovensko veľmi
zaujímavou prezentáciou počas
zvláštnej schôdze skupiny EA
vo Výbore regiónov. Obaja štu-
denti boli výbornými vyslanca-
mi PSKna európskej pôde.Mož-
nosť osobne sa zúčastniť na dis-
kusiách a zažiť atmosféru eu-
rópskych inštitúcii študentov
poriadne inšpirovalo do ich
blízkej budúcnosti.

Podľa Petra Chudíka je
súťaž pre mladých ľudí vzrušu-
júcou príležitosťou osobne sa
zúčastniť diskusií a prežiť at-
mosféru európskych inštitúcií:
"Je Ve1íDidlJležité,aby sme na-
šim mladým. lírďom sprostred-
kovali poZDB.tkyo Eur6pe a jej
regi6nocb. .Práve toto je zmys-
luplný splJsob, ako začlenit aj

našich študentov do disJrusie
o budúcnosti Eur6py, ukázat
im, že majú prfležitost vyjadrit
svojnázor.

Mnoho sa diskutuje o tom,
ako mlJžeme priblfžit Eur6pu
našim miestnym komumtám,
a hls.vne ako mlJžeme nadvia-
zat kontakt s mladými lutlmi,
ako ich zapojil do diskusie o bu-
dúcnosti Eur6py. Som rád, že
členovia.skupiny UEN-U spo-
ločnepripravujú pozitfvnypro-
gram. aktivít, ktoré umožnia
dosiahnut tento ciel·

Ako zaznelo na rokovaní vo
Výbore regiónov, "výbor je hla-
som miestnych a regionálnych
orgánov v Európe, ktoré sú
zdrojom demokracie v EÚ.Táto
iniciatíva pomôže viac priblížiť
otázky, ktorými sa tu zaobe-
ráme, mladým ľuďom v našich
regiónoch. Je skutočne dôleži-
té, aby sme poznali názory mla-
dých ľudí, keďže práve oni po-
nesú následky našich dnešných
rozhodnutí."

Výbor regiónov je inštitúcia
Európskej únie, ktorá zastupuje
miestne a regionálne orgány
v Európe. V predchádzajúcich y Session
rokoch Prešovský kraj repre-
zentovali študenti z Prešova, Sa-
binova, Svidníka, Sniny, Lipian,
Humenného i Medzilaboriec.

EUJtOI'E:\K UNION
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Jedného dňa profesorka
Lenka Lukáčová zavolala štu-
dentov gymnázia do auly a po-
vedala nám o súťaži Secondary
schools competition. Bola to
súťaž, ktorá pozostávala písa-
ním testu o Európskej únii
a napísaním eseje na určenú
tému. Ja a Dávid Almássy sme
mali po sčítaní najviac bodov
a odmenou za víťazstvo pre nás
bola cesta do Bruselu a právo
prezentovať náš kraj, ale aj na-
še mesto. Našu delegáciu sme
tvorili my dvaja, profesorka
Lenka Lukáčová a hovorkyňa
Prešovského samosprávneho
kraja Veronika Fitzeková.Naša
východniarska delegácia zača-
la svoju misiu v Košiciach na
letisku. Pre mňa a Dávida to
bola letecká premiéra. Po pre-
stupe v Prahe sme sa ani nena-
zdali a boli sme už v Európ-
skom hlavnom meste. Brusel
sa nám ukázal v dobrom poča-
sí. Transport nás odviezol do
hotela Ibis, kde si nás vyzdvi-
hla veľmi sympatická pani ve-
dúca Zastúpenia Prešovského
kraja v Bruseli, Natália Taraso-
vová. Nasledovala prehliadka
dominánt mesta, ktoré odpo-
rúčam pozrieť každému. Spolo-
čne sme navštívili Atómium,
ktoré bolo zaujímavé hlavne
výhľadom, pod ktorým ležal
celý Brusel ako na dlani. Nasle-
doval belgický obed (pochopi-
teľne Brusel je veľmi drahé
mesto) a cesta metrom spať do
centra mesta. Večer sme išli na
hlavné námestie Grand Place,

kde sa konala veľkolepá sláv-
nosť Ommergang, niečo po-
dobné ako Rollandove hry
v Bardejove. No v spletí hláv sa
nádherne vztyčovali meštian-
ske domy a radnica, ktoré žiari-
li ako diamanty. Medzi ľuďmi
sme museli kľučkovať, aby sme
sa dostali k symbolu Bruselu -
Manneken pis a Jeanneken
pis. Samozrejme, museli sme
ešte ochutnať - aspoň my, pl-
noletí, belgické pivo, ktoré má
pre svoju chuť a vôňu skvelé
renomé v celej Európe. Ďalšia
belgická pochúťka, ktorú je
hriech v Bruseli neochutnať, je
typická belgická čokoláda, kto-
rej kvalita takisto zodpovedá
cene. Ráno sa výpravy zo všet-
kých zúčastnených krajín po-
brali do Výboru Regiónov, kde
nás čakala prezentácia nášho
kraja, mesta a školy. V našej
spoločnosti sa nachádzali rôz-
ni tlmočníci, delegáti a vede-
nie EAAlliance, ktorá je jedna
z politických skupín, ktoré ma-
jú svoje sídlo vo Výbore regió-
nov. Delegácia z každého štátu
prezentovala svoje prezen-
tácie, či už v národnom jazyku
alebo angličtine. Naša prezen-
tácia zožala velký úspech a do-
stali sme pochvaly od rôznych
vysokopostavených ľudí. Po
prezentácii kraja sme išli na
plenárne zasadnutie Výboru
regiónov, ktoré bolo v znamení
vstupu chorvátskych členov

do Výboru regiónov, no samot-
ný predseda pán sis o si našiel
čas aby sa s nami odfotil. Na

zasadnutí sme našli aj zopár
slovákov, ktorí zastupujú slo-
vensko vo výbore. Medzi zá-
stupcami sme dokonale zapad-
li. chodiť s menovkami na
hrudi po budovách európ-
skych inštitúcií, to sa nestáva
každý deň. No nie iba náš kraj
tam vyslal svojich zástupcov,
ostatné štáty tiež prezentovali
svoje kraje a školy. Pre nás boli
atraktívni hlavne zástupcovia
zo Škótska a Litvy, no boli tam
aj zástupcovia z Írska, Velkej
Británie, Rumunska, Estónska
a samozrejme aj Poliaci. Pri ko-
munikácii s týmito delegácia-
mi sa osvedčil hlavne Dávid,
ktorý ukázal, že čo sa týka cu-
dzích jazykov, patrí k absolút-
nej elite nášho gymnázia. Ve-
čer sme sa ako správna partia
pobrali do nočného Bruselu aj
s ostatnými študentmi z ďal-
ších štátov. Po dlhom a vyčer-
pávajúcom dni nám padol chill
out v meste. Na ďalší deň sme

mali dohodnutú prehliadku
mesta so sprievodcom, ktorý
nás viedol skoro všade a hovo-
ril nám zaujímavé perličky
z histórie Bruselu. Po obede
sme ešte navštívili sídlo zas-
túpení samosprávnych krajov
v Bruseli. Bolo tam cítiť domov,
lebo v kanceláriach boli ty-
pické slovenské dominanty.
Po tomto príjemnom stretnutí
sme išli na letisko a dopravili
sme sa na naše milované slo-
vensko.

Na záver poviem len tolko,
že naša misia v Bruseli zane-
chala dobrý dojem, bola to pre
nás velká škola a cenná skúse-
nosť do našej kariéry. Určite sa
budeme aj naďalej usilovať
zotrvať v kontakte s ľuďmi,
s ktorými sme tam boli. Ale
taktiež sa budeme snažiť us-
pieť spoločnými silami v po-
dobných súťažiach.

Ján tv'erha 3.E a Dávid
Almássy 2.D, študenti GIS


