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PSK podpori šport, kultúru i sociálne služby
GRANTOVÁ SCHÉMA ROZDELí SUBJEKTOM v KRAJI 300 000 EUR

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku bude opäť poskytovať dotácie z vlast-
ných príjmov. O dotáciu sa môžu uchádzať mestá a obce. občianske združenia.
rôzne právnické osoby. ktoré poskytujú verejnoprospešné služby. tiež podnika-
telia a fyzické osoby. Podmienkou je sídlo alebo trvalý pobyt na území samo-
správneho kraja. Výzva je zverejnená na webovej stránke kraja www.po-kraj.sk
a žiadosť je potrebné predložiť do 30. apríla.

"PoužitiefimmČD.ýr:hpros- majetkom investičného cha-
triedkov je velmi široké: ,.MMe rakteru,
to byt vydávanie lmfh, budo- - Oprava a údržba športo-
vaniešportovfsJc.podpomJcul- vísk a ich vybavenie hnuteľ-
nímych ustJmovizDfalebo po- ným majetkom neinvestičné-
dujatf. projekt tiež mMe riešil ho charakteru.
problémy v sociálnej obIasti. - Šport pre všetkých -
teda to, čo zálcon o rozpočto- usporiadanie masových telo-
vých pmvidlách umožňuje a to výchovných a športových akcií.
sú verejno-prospešné akcie, •
približuje poslanec Zastupi-
teľstva PSK z Lipian, Eduard
Vokál.

Program Kultúra

Program Šport

Cieľom programu Kultúra
je príprava dokumentácie a re-
alizácia projektov na obnovu,
rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrnych pamiatok, pamäti-
hodností, kultúrnych domova
priestranstiev na konanie kul-
túrnych podujatí, ktorých
vlastníkom je obec alebo mes-
to, alebo ktoré sú v správe obce
alebo mesta, podpora prezen-
tácie a využitia kultúrnych pa-
miatok v súlade s ich pamiat-
kovými hodnotami. V rámci
programu je to tiež podpora
festivalov a prehliadok umenia
všetkých druhov vrátane gas-

Cieľom programu Šport je
rozšíriť a skvalitniť športovú
činnosť, zlepšiť technický stav
a vybavenie športových ihrísk.
Zároveň bude podporovať
usporadúvanie športových po-
dujatí typu šport pre všetkých
na území Prešovského kraja.

Vrámci programu Šport sú
zadefinované tri podprogramy:

Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovísk
a ich vybavenie hnuteľným

tronómie, tvorivých dielní a
výstav, sympózií a seminárov,
uchovávanie a osvojenie tra-
dičných zručností vrátane pod-
pory edičnej činnosti (vydáva-
nie publikácií, CD nosičov a
podobne).

V rámci programu Kultúra
sú zadefinované tri podprogra-
my:

- Rekonštrukcia, moderni-
zácia a stavebné úpravy kul-
túrnych pamiatok a pamäti-
hodností obce/mesta, kultúr-
nych domova priestranstiev
na konanie kultúrnych podu-
jatí a ich vybavenie hnuteľ-
ným majetkom investičného
charakteru.

- Oprava a údržba kultúr-
nych pamiatok a pamätihod-
ností obce/mesta, kultúrnych
domova priestranstiev na ko-
nanie kultúrnych podujatí a
ich vybavenie hnuteľným ma-
jetkom neinvestičného cha-
rakteru.

- Nehmotné kultúrne de-
dičstvo - podpora usporiadania
kultúrnych podujatí a edičná
činnosť (vydávanie publikácií,
CDnosičova podobne).

Program Sociálne služby

Program Sociálne služby sa
zameriava na zvyšovanie kvali-
ty poskytovania sociálnych
služieb u poskytovateľov za-
písaných v registri poskytova-
teľov sociálnych služieb PSK.Aj
program Sociálne služby má
zadefinované tri podprogramy:

- Rekonštrukcia, moderni-
zácia a stavebné úpravy zaria-
dení poskytujúcich sociálne
služby vrátane ich vybavenia -
investičný charakter.

- Oprava a údržba zariade-
ní poskytujúcich sociálne služ-
by vrátane ich vybavenia -

neinvestičný charakter.
- Nákup materiálno-tech-

nického vybavenia priestorov
zariadení sociálnych služieb a
nákup technických zariadení a
pomôcok na zlepšenie mani-
pulácie s fyzickými osobami
s obmedzenou schopnosťou -
neinvestičný charakter.

K dispozícii 300 000 €

Na financovanie projektov
realizovaných v rámci progra-
mov šport, kultúra a sociálne
služby poslanci krajského par-
lamentu schválili v rozpočte
sumu 300 000 eur. O rozdelení
270 tisíc eur rozhodnú poslanci
a sumu 30 tisíc eur bude mať k
dispozícii predseda PSK Peter
Chudík..,samozrejme, že tásu-
ma nie je vel7cá a predpokla-
dáme, že požiadaviek určite
bude ove1a viac. očakávame
ve1ký pretlak žiadostf. ktorý
bude dostatočne ve1ký, aby
sme prehodnotili aloJcáciu,

ktorá bola určená v rozpočte.
V mesiaci jún, kedy budeme
schvaloval prvé žiadosti, podla
fimmČD.ých možností haja
zvážime, či. sa táto suma nena-
výši,. hodnotí podpredseda
PSK zo Spišskej Belej Štefan
Bieľak,

žiadosť o dotáciu je po-
trebné predložiť na Úrad PSK
v Prešove do 30.apríla "Násled-
ne do konca mája prebehne
formálna kontrola a posudzo-
vanie žiadosti. Zastupitelstvo
PSK bude o žiadostiach rozho-
doval na zasadnutí 21. júna
s tým. že fimmcie bude po-
trebné minúl počas tohto ka-
lendárneho roka, • vysvetľuje
proces Štefan Bieľak,

Ukončenie do 31. októbra

Zoznam úspešných žiada-
teľov bude na webovej stránke
PSK zverejnený do desiatich
dní po podpise uznesenia.
Zmluvy s úspešnými žiadateľ-
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mi by mali byť uzatvorené do
31. júla. Každý realizovaný pro-
jekt musí byť ukončený do 31.
októbra 2016.

Minimálna suma dotácie
je tisíc a maximálna päťtisíc
eur. Podmienkou je vlastné
spolufinancovanie žiadateľov
vo výške 20 percent nákladov.
Výzva na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie dotácie je
zverejnená na webovej stránke
kraja - www.po-kraj.sk. záu-
jemcovia tam nájdu aj všetky
tlačivá a potrebné prílohy. I

I"samospráva v rámci sv0-
jej poHt:i1cymá byt takým kata-
lyzátorom rozvoja, pomáhal
dobrým cielom a všade tam.
kde je to potrebné. xet1 zhod-
notíme zadefinované oblasti -
Jcultúm,ŠPOrt,sociálne zabez-
pečenie, mMeme skoDŠtato-
va~ sme to poňaH.komplexne
a je dobre, že práve tieto oblas-
ti budú podporené, • uzavrel
Eduard Vokál.

I

Investicné moznosti v Preiovskom kraji
Investičné možnosti v Prešovskom krajije názov
konferencie. ktorú 12. apríla pripravuje Prešov-
ský samosprávny kraj v spolupráci s agentúrou
SARIO. Prešovskou regionálnou komorou SOPK
a mestom Prešov. Uskutoční sa v novootvorenej
budove skladu soli v prešovskom Solivare.

Cieľom konferencie je rencia predstaví účastníkom
prezentovať atraktivitu a eko- nové témy a aktuálne infor-
nomický potenciál Prešov- mácie týkajúce sa investo-
ského kraja, vrátane inves- vania a podnikania v regió-
tičných príležitostí. Konfe- ne.

,.Predstavfme aktuálne
priemyseJn.é parky a mves-
tiČD.éstimuly v našom kraji,
vedecký park Technicom,
aktivity prešovskej univezzi-
ty. centrá odborného vzde-
lávania, ale tiež konkrétne
praktické skúsenosti, III prib-
ližuje predseda PSK Peter
Chudík. Konferencia poskyt-
ne účastníkom aj priestor
pre neformálne rokovania a

budovanie nových kontak-
tov.

Celodenný program je te-
maticky rozdelený do troch
panelov: Legislatívny rámec
a podmienky na investície
v PSK, Smerovanie investícií
-veda, výskum, inovácie v PSK
a tretí panel, ktorý predstaví,
čo kraj očakáva a vie ponúk-
nuť investorom.
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http://www.po-kraj.sk
http://www.po-kraj.sk.
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I V KRAJI SA POSTUPNE ZVÝŠI ENERGETiCKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÝCH BUDOV

Modemizácia verejného osvetlenia za 4 milióny €
Osem samospráv v Prešovskom kraji v minulom ro-
ku vďaka projektu ELENA zmodernizovalo verejné
osvetlenie. čo im prinieslo výraznú úsporu energie a
zníženie emisií (02. Bardejov. Bzenov. Lipany. Pre-
šov. Spišské Podhradie. Stará Ľubovňa. Stropkova
Vel'ký Šariš investovali do verejného osvetlenia spo-
lu viac ako štyri milióny eur. Technickú pomoc im
poskytla implementačná jednotka ELENA (European
Local Energy Assistance) Prešovského samospráv-
neho kraja.

I
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Celková investícia na rekon-
štrukciu a modernizáciu verejné-
ho osvetlenia v minulom roku
presiahla štyri milióny eur, z to-
ho nenávratný finančný príspe-
vok (NFP), ktoré samosprávy zís-
kali zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie, dosiahol 3,8 milió-
na eur. V Bardejove, Bzenove,
Lipanoch, Prešove, Spišskom
Podhradí, Starej Ľubovni, Strop-
kove a vo veľkom Šariši bolo vy-
menených a doplnených spolu
4990 svietidiel. Najväčší projekt
s rozpočtom 760 tisíc eur realizo-
valo krajské mesto. Výmena 1170
svietidiel priniesla Prešovu úspo-
ru takmer 920 megawatthodín
(Mwh) ročne a zníženie emisií
C02 o 64 ton. Finančne druhý
najnáročnejší projekt sa realizo-
val v Stropkove. Rozpočet pred-
stavoval vyše 700 tisíc eur, pri-
čom bolo spolu vymenených a
dodatočne namontovaných 952
svietidiel.

I

Implementačná jednotka
ELENAzúčastneným samosprá-
vam vypracovala svetelno-tech-
nické štúdie a podklady na žia-
dosti o NFP. ,.Počas implemen-

t1icie projektov sme samosprá-
vam poskytovali súčú:most pri
administratívnych úkonoch a
procese verejného obstmávania, •
približuje vedúci implementač-
nej jednotky Karel Hirman.

.okrem toho sme sa spolu-
podielali na plÍpmve opmvy Zá-
Jdadnej školy v Raslaviciach.
"1ib investfcie tam dosisbJa.355
tisic eur. očakávaná ročná úspo-
l1iI energie predstavuje 93MWb a
znfženie emisii C02 je 25 ton roč-
De, • doplnil K.Hirman.

Zatiaľ posledným realizova-
ným projektom s účasťou ELENA
je projekt v stropkove, ktorý za-
hŕňa tri objekty - základnú školu,
plaváreň pri základnej škole a
materskú školu. Celková výška
investície dosahuje 507 tisíc eur,
úspora energie predstavuje 754
Mwh ročne a zníženie emisií
C02 o 130 ton. Ako vysvetľuje K.
Hirman, v tomto prípade mesto
nečerpá európske zdroje: ,.Ide o
financovanie prostrednfctvom
EPC projektu, kde sa majiteI za-
viazal poskytnút koncesionárovi
odplatu, kroni zodpovedá podielu

na finanČllfcb, úspmách dosisb.-
nutfcb. poskytnutými enezgetie-
kými službami. •

13 projektov v roku 2016

Znižovanie energetickej
náročnosti verejných budov bude
v Prešovskom kraji pokračovať aj
v tomto roku. V januári priamo v
spolupráci s ELENAbolo poda-
ných osem projektov na obnovu
verejných budov v rámci operač-
ného programu Kvalita životné-
ho prostredia. Sú medzi nimi zá-
kladná umelecká škola v Lipa-
noch, materská škola v Stropko-
ve, stredná odborná škola v Sa-
binove, školský internát v Popra-
de, gymnázium a stredná odbor-
ná škola vo Vranove nad Topľou,
internát pri strednej priemysel-
nej škole v Bardejove, hvezdáreň
a planetárium v Prešove a admi-
nistratívna budova Bardejovské-
ho podniku služieb. Predbežný
rozpočet na uvedených osem
projektov presahuje spolu štyri
milióny eur. Ďalšie projekty po-
dali samotné mestá a obce na zá-
klade technických podkladov vy-
pracovaných v priebehu roka
2015 v spolupráci s ELENA.Cie-
ľom je zníženie spotreby energie
pri prevádzke verejných budov.

Ďalšie projekty boli podané v
rámci druhého kola výzvy 15.
marca.,.sú medzi. nimi tri budovy
Správy ciest PSK v Medzilabor-
ciach, StakČJne a Bardejove.A dva
objekty partnerskfch miest
z Bardejova (mestskf úrad) a zo

starej Xubovne (záJdadná ume-
leclráškola),·skompletizoval zoz-
nam Karel Hirman. Rovnako, ako
tomu bolo pri jaunárovom kole,
aj teraz podali svoje projekty aj
niektoré mestá a obce, ktoré vyu-
žili už skôr spracované podklady
s využitím prostriedkov a pomoci
ELENA.

ELENA je nástroj Európskej investičnej banky financovaný
Európskou úniou. Investičný program je zameraný na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie budov, so-
lárny ohrev TUV,využitie obnoviteľných zdrojov hlavne výro-
bou elektrickej energie FTV,modernizácia vnútorného osvetle-
nia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia.
Technickú pomoc ELENAzískal Prešovský kraj v roku 2014,kedy
podpísal zmluvu s Európskou investičnou bankou. Do troch ro-
kov má kraj a 14 zapojených samospráv z regiónu využiť pro-
striedky vo výške 1,2milióna eur na štúdie, energetické audity a
iné aktivity. Zúčastnené samosprávy sa môžu jednoduchšie
uchádzať o finančné zdroje na realizáciu napríklad z Európskej
únie, zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom EPC projektov,
prípadne od bankových inštitúcií. Podmienkou je, aby na zá-
klade podkladov do konca roku 2017boli realizované alebo aspoň
vyhlásené verejné obstarávania na konkrétne práce v minimál-
nej výške zhruba 22 miliónov eur.

Predpokladá sa, že prog-
ram ELENA by v Prešovskom
kraji mohol vytvoriť podmien -
ky na realizáciu budúcich
energetických investícií v cel-
kovej výške viac ako 60 milió-
noveur.

ALBUM LEGENDARIUM S DESIATIMI PRÍBEHMI zíSKAL PRVÉ MIESTO
Objawj Prešovský kraj - najkrajší kalendár na Slovensku
V súťaži o najkrajší kaIen-

Tohtoročný kalendár s náz- hr 2014 a 2015 ozganizovala naša ti,·priblíŽil riaditeľ KOCRMartin kalendár Pamiatky horného Šari- východ Slovenska aj albumom
vom Objavuj Prešovský kraj pri- KOCR Severovfchod Slovenska. Janoško. ša v skanzene šarišského múzea. Legendarium.Album je súčasťou

dár Slovenska 2016 získal praviIa Krajská organizácia ces- okrem toho sme doňho zakom- Druhé miesta kraj získal v rokoch projektu Legendarium, ktorý ob-
Prešovský samosprávny tovného ruchu (KOCR) Severo- pDnovali zaujfma.vé podujatia PSKsvojimi nástennými ka- 2012za kalendár Najkrajšie pano- sahuje aj mobilnú aplikáciu a CD
kraj (PSK) v kategórii re- východ Slovenska.,.Kalendár ob- z oblasti cestovného nrcbu,ltton! lendármi už tradične v tejto súťa- rámy Prešovského kraja a 2009 za nosiče s legendami. V súťaži Naj-

I gióny po štvrtýkrát prvé sahuje nádherné fotografie by si návštevnici Prešovského ži obsadzuje popredné priečky - kalendár Renesančný kaštieľ krajšia kniha a propagačný ma-

I miesto za nástenný ka- z r6znych hitov haja. Boli vy- haja v tomto rohr nemali ne- tri prvé miesta - v roku 2013 za v Humennom. teriál o Slovensku za rok 2015,

lendár Objavuj Prešovský
brané predovšetkým. spomedzi. cbs.t ujst SÚ tam naprfJda.dter- kalendár Celý svet je divadlo, v kategórii Propagačné materiály
finalistov a vftazov fotografie- mfny oblúbenfcb, cytiopátnmf, v roku 2010 za Sedem divov Pre- V súťaži sa v tomto roku ús- o kraji a regióne získalo Legenda-

I kraj. lfcb. sútažf cb.ot1a~ ltton! VIU- festivalov i fo1l:16mych s1ávnos- šovského kraja a v roku 2008 za pešne prezentovala KOCRSevero- rium prvé miesto.
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