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Dôvodová správa 
 
 
 Obdobie 2007/2008 bolo opäť úspešným rokom Prešovského samosprávneho kraja na 
európskej úrovni. Zastúpenie PSK v Bruseli zaznamenalo už 5. rok svojho pôsobenia, ktorým 
potvrdilo pozíciu stabilného, aktívneho a dôveryhodného európskeho partnera. 
 
 Naštartovaná druhá etapa sa pozitívne prejavuje v dosahovaných výsledkoch. 
Informovanie o európskych programoch a výzvach sa zintenzívnilo. Bola vytvorená široká 
databáza subjektov PSK, ktoré sú aktuálne a priebežne informované o nových európskych 
výzvach a ponúkaných európskych projektových partnerstvách. Významným komunikačným 
nástrojom v tejto oblasti sa stala webstránka PSK. Naďalej sa pokračovalo v presadzovaní 
záujmov PSK s európskym významom, či už išlo o finálne vyjednávanie ROP, alebo 
pripomienkovanie európskych strategických dokumentov. V tomto zmysle napredovalo 
rozvíjanie dobrých vzťahov s Európskou komisiou, slovenskými europoslancami, Výborom 
regiónov, európskymi regiónmi a sieťami. 
 
 Podarilo sa úspešne predložiť dva európske projekty, v ktorých partnerom je PSK 
a Agentúra pre regionálny rozvoj PSK. V sledovanom období bol schválený projekt RAPIDE 
v rámci INTERREGu IVC (projekt NEEBOR bol schválený v septembri 2008). Projekt 
RAPIDE je vedený ako pilotný európsky projekt iniciatívy Regióny pre ekonomickú zmenu, 
na ktorom participuje aj Európska komisia. V tejto súvislosti Zastúpenie v Bruseli podporilo 
aktívne pôsobenie PSK v európskych partnerstvách a sieťach. Ďalej sa pokračovalo 
v propagácii PSK na európskej úrovni so zameraním na prezentáciu úspešných projektov 
PSK. Počas uplynulého obdobia bolo zázemie PSK v Bruseli upevnené, čo umožnilo prijať 
narastajúci počet návštev a predstaviteľov z PSK a Slovenska. 
 
 Priority na obdobie júl 2007 – jún 2008 boli stanovené tak, aby odzrkadľovali 
požiadavky pre ďalší rozvoj kraja. Zastúpenie PSK v Bruseli sústredilo svoju činnosť na tieto 
priority: 
 

1. Informovanie o európskych programoch a grantoch 
2. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
3. Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
4. Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 
5. Zázemie PSK v Bruseli 

 
 V poradí 5. ročná správa ponúka prehľad uskutočnených aktivít v rámci uvedených 
priorít. V záujme vhodného nastavenia priorít na nadchádzajúci rok, každá z priorít je 
vyhodnotená. V závere je ponúknutá súhrnná tabuľka aktivít Zastúpenia PSK v Bruseli za       
II. polrok 2007 a I. polrok 2008. 
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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2007 a I. polrok 2008 

  
 Zastúpenie PSK vstúpilo do 5. roka svojho pôsobenia v Bruseli s nasledujúcimi 
prioritami:  
 

1. Informovanie o európskych programoch a grantoch 
2. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
3. Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
4. Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 
5. Zázemie PSK v Bruseli 

 
 
 

PRIORITA 1 
 

Informovanie o európskych programoch a grantoch 
 
 Programovacie obdobie 2007-2013 ponúka viac ako 300 podporných európskych 
grantov v oblastiach kultúry, vzdelávania, podnikania, inovácií,  výskumu a vývoja, mládeže 
a ďalších. Aktívne informovanie o európskych programoch a grantoch je základom pre 
vyššie čerpanie podpory EÚ zo strany subjektov PSK. Preto v sledovanom období bol 
spustený systém informovania o európskych programoch a grantoch. 
 Naďalej sa pokračovalo vo zvyšovaní informovanosti o možnostiach EÚ. Prispieva 
k tomu pravidelná účasť predstaviteľov PSK na európskych podujatiach ako OPEN DAYS. 
Počet zástupcov z PSK, ktorí pracovne navštívia Brusel narastá každým rokom. K vyššej 
informovanosti prispievalo vydávanie mesačníka INFLOW a spravodaja NEEBOR, 
poskytovanie rozhovorov pre médiá. 
  
 
Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych programoch a grantoch  
 
 Využívanie finančnej podpory cez európske programy by malo zo strany 
subjektov PSK narastať, nakoľko tieto zdroje sú najviac dostupné v prvých rokoch 
programovacieho obdobia. Zároveň je to výborná príležitosť na získanie skúseností 
s prípravou a realizáciou takýchto projektov, keďže je dosť pravdepodobné, že po roku 2013 
bude nastolený nový systém podpory kohéznej politiky EÚ. 
 Informovanosť o týchto možnostiach je v regióne stále nedostatočná. Miera 
podávaných a schválených projektov na európskej úrovni zo strany subjektov PSK je nízka 
v porovnaní z európskymi regiónmi. Možnosti využívania európskych grantov monitoruje 
Zastúpenie PSK v Bruseli. Zastúpenie vytvorilo širokú databázu subjektov v rámci PSK, ktoré 
sú aktuálne a priebežne informované o nových európskych výzvach a ponúkaných 
európskych projektových partnerstvách. Databáza obsahuje kontakty na 280 miest a obcí 
PSK a 220 právnických a súkromných osôb. Aktuálne informácie sú posielané na Úrad 
PSK, ARR PSK a organizáciám PSK. Ďalej sú tieto informácie rozposielané záujmovým 
združeniam a subjektom, ktoré môžu danú informáciu využiť. V tejto súvislosti má významnú 
úlohu nepretržité aktualizovanie databázy.  
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 Významným komunikačným nástrojom v tejto 
oblasti sa stala webstránka PSK. Na webstránku bolo 
v uplynulom období vystavených 110 aktuálnych 
informácií. Aktuálne výzvy tvorili tiež pravidelnú rubriku 
mesačníka INFLOW. 
  
 Informácie o aktuálnom vývoji na európskej úrovni 
ponúkajú konferencie, semináre, stretnutia a kultúrno-
spoločenské podujatia, na ktorých sa zastúpenie snaží 
participovať v maximálnej miere. V záujme získania 
aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu 
a networkingu sa pracovníci Zastúpenia PSK v Bruseli 
v uplynulom roku zúčastnili na: 
- 65 konferenciách, informačných dňoch a seminároch 
- 143 stretnutiach s predstaviteľmi európskych inštitúcií, regiónov, miest, obcí a 

združení 
- 21 kultúrno-spoločenských podujatiach. 
Okrem uvedených aktivít mapovanie EÚ prebieha cez sledovanie zasadnutí pracovných 
skupín, komisií a výborov Európskej rady, Európskej komisie, Európskeho parlamentu 
a Výboru regiónov.  
 
 
Zvyšovanie informovanosti o možnostiach EÚ 
 
 K zvyšovaniu informovanosti o možnostiach v rámci EÚ prispieva pravidelná účasť 
predstaviteľov PSK na európskych podujatiach ako OPEN DAYS. Počet zástupcov z 
PSK, ktorí pracovne navštívia Brusel narastá.  
  

  
 V uplynulom roku prijalo Zastúpenie PSK v Bruseli celkovo 260 predstaviteľov zo 
Slovenska, z toho 160 z prešovského regiónu. Veľkú časť tvorili predstavitelia PSK 
a skupiny europoslancov J. Hudackého, Z. Pleštinskej a M. Gaľu.  
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OPEN DAYS 2007 - Európsky týždeň regiónov 
a miest ponúkol 150 odborných seminárov a prilákal            
5000 záujemcov, medzi ktorými boli odborníci 
a politici z miest, regiónov, ministerstiev a európskych 
inštitúcií, predstavitelia nadnárodných spoločností. 
OPEN DAYS sú jedinečnou príležitosťou pre získanie 
odborných znalostí a skúseností v oblasti regionálnej 
politiky, oboznámenie sa s úspešnými projektmi 
a získanie kontaktov na odborníkov európskych 
inštitúcií a regiónov. Pravidelnými účastníkmi OPEN 
DAYS sa stali predstavitelia PSK. Na podujatí 2007 sa 
zúčastnila 19 členná delegácia z PSK, ktorá pozos-
távala z predsedu PSK, 6 poslancov Zastupiteľstva 
PSK, 4 odborných pracovníkov Úradu PSK,                        
4 predstaviteľov ARR PSK, 2 predstaviteľov mesta 
Prešov, zástupcu Letiska Poprad-Tatry a regionálneho 
novinára. 
 
 
Návštevy predstaviteľov PSK v Bruseli 
K vyššej informovanosti významne prispie-
vajú návštevy poslancov Zastupiteľstva PSK, 
pracovníkov Úradu PSK, ARR PSK, miest 
a obcí, zástupcov médií, podnikateľov a 
študentov. Program návštevy v Bruseli je 
vždy koncipovaný tak, aby zahŕňal stretnutia 
s najvyššími predstaviteľmi a odbornými 
pracovníkmi európskych inštitúcií. 
V uvedenom období sa podarilo cez Výbor 
regiónov zabezpečiť pokrytie cestovných 
nákladov do Bruselu pre 3 regionálnych 
novinárov, 2 stredoškolských študentov 
a pedagóga, pracovníka Úradu PSK.  
  
 
Iniciatíva 9. máj na stredných školách 
Do iniciatívy Európskej komisie, 
Generálneho riaditeľstva pre externú pomoc 
sa tento rok zapojil aj Prešovský 
samosprávny kraj prostredníctvom troch 
stredných škôl. Vyvrcholením iniciatívy 
bola záverečná ceremónia 9. mája na 
Strednej priemyselnej škole v Snine 
a Obchodnej akadémii v Humennom. Na 
záverečnej ceremónii sa vo funkcii 
„vyslankyne“ Európskej komisie osobne 
zúčastnila B. Tabankia, pracovníčka 
Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo 
pre rozvoj.  
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 K informovanosti slúži mesačník INFLOW, ktorý do mája 2008 pravidelne vydávali 
zástupcovia krajov v Bruseli pod hlavičkou Domu slovenských regiónov. Od júla 2007 bolo 
vydaných 8 čísiel INFLOW. Mesačník INFLOW je v PSK distribuovaný poslancom 
zastupiteľstva, pracovníkom Úradu PSK, zariadeniam PSK, médiám, mestám a obciam, 
vytvorenej databáze kontaktov z PSK. Všetky vydania INFLOW sú tiež k dispozícii na 
webstránke PSK. 
 
 Ďalším informačným nástrojom je spravodaj NEEBOR - Sieť regiónov na východnej 
vonkajšej hranici EÚ. Spravodaj NEEBOR 
vychádza štvrťročne. Za uplynulé obdobie boli 
rozdistri-buované tri vydania spravodaja. 
Cieľom spravodaja je poskytnúť informácie 
o činnosti siete NEEBOR a informovať o rozvo-
jových aktivitách v členských regiónoch. Spravodaj 
NEEBOR vychádza v anglickom jazyku a je určený 
zahraničným zastúpeniam v Bruseli, ako aj 
subjektom v regiónoch v celej EÚ a za hranicami 
EÚ. Databázu tvorí 8 000 adresátov.  
 
 K vyššej informovanosti prispieva pravi-
delný kontakt Zastúpenia PSK v Bruseli 
s médiami. Rozhovory pre lokálne, regionálne 
a národné médiá boli poskytované priebežne počas 
celého obdobia. Informácie o aktivitách a mož-
nostiach EÚ boli verejnosti sprostredkované cez 
Spravodaj a Magazín PSK vďaka úzkej spolu-
práci tlačového oddelenia PSK. 
  
 
Hodnotenie 
  
 V sledovanom období bolo zintenzívnené informovanie o európskych programoch 
a grantoch. Aktívne informovanie podporuje schopnosť čerpať finančné prostriedky 
z európskej úrovne. Z tohto dôvodu je dôležité aktuálne prinášať informácie o výzvach 
v jednotlivých oblastiach. Základnými komunikačnými nástrojmi sa stali databáza kontaktov 
na subjekty v PSK, webstránka PSK, mesačník INFLOW a kontakt s médiami. Tieto nástroje 
je potrebné rozvíjať, aby bola zabezpečená aktuálnosť informácií a sprostredkovanie 
informácií väčšiemu počtu adresátov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že od mája 
nevychádza mesačník INFLOW, kvôli nedostatku personálnych kapacít v Dome slovenských 
regiónov v Bruseli. Táto situácia núti Zastúpenie PSK v Bruseli rozvíjať ostatné alternatívy.  
 Zastúpenie aktívne získava aktuálne informácie a má dostatok potrebných kontaktov, 
o čom svedčí účasť na viac ako 200 podujatiach. Túto ponuku je potrebné prepojiť s väčšou 
mobilitou a záujmom v regióne o európske granty. Za týmto účelom je možné v budúcom 
období organizovať informačné stretnutia a roadshows v spolupráci s európskymi 
inštitúciami, ktoré predstavia európske programy a vytvoria priestor na diskusiu. 
 S ročným odstupom je možné v uvedenej oblasti pozorovať zvyšujúcu sa 
informovanosť v PSK. Prispieva k tomu pravidelná účasť predstaviteľov PSK na OPEN 
DAYS. Zároveň počet zástupcov z PSK, ktorí navštívia Brusel narastá. V uplynulom roku sa 
podarilo vo väčšej miere osloviť európskymi témami aj stredoškolskú mládež v PSK. 
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PRIORITA 2 
 
Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
 
 Presadzovanie záujmov PSK na európskej scéne bolo v dôsledku omeškanej prípravy 
a implementácie operačných programov na Slovensku orientované na súčasné programovacie 
obdobie 2007-2013. Finálne vyjednávania prebiehali v prípade Regionálneho operačného 
programu. Podpora zastúpenia bola využitá tiež pri finalizácii Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko - Slovensko.  
 Súčasne zastúpenie vstúpilo aktívne do konzultačného procesu o kohéznej politike 
EÚ po roku 2013. V tejto súvislosti boli pripravené stanoviská PSK k 4. kohéznej správe a 
cezhraničnej a územnej spolupráci. 
 Zastúpenie aktívne vystupovalo pri získavaní podpory pre kandidatúru mesta Prešov 
na titul EHMK 2013 na európskej pôde. Podporné rokovania sa tiež týkali investičného 
projektu Vtáčie údolie. Podporené bolo zapojenie PSK do európskej iniciatívy FEDERANE 
na podporu energetickej úspornosti a obnoviteľných zdrojov, ktorú podporilo 80 európskych 
regiónov. Záujmy PSK v oblasti rozvinutia dopravných sietí na východnej hranici EÚ boli 
tlmočené v deklarácii NEEBOR. 

 
 

Aktivity 
 
Regionálny operačný program (ROP)  
 
 Proces schvaľovania programových dokumentov na Slovensku meškal, aj kvôli 
nejasných kompetencií VÚC v celom systéme, preto bol NSRR akceptovaný Európskou 
komisiou  17. augusta 2007. Následne do mesiaca boli schválené tri operačné programy, 
medzi nimi aj ROP. Proces príprav implementácie ROP nenapredoval podľa 
harmonogramu, preto bolo nutné pokračovať vo finálnych rokovaniach aj 
prostredníctvom Európskej komisie DG REGIO. 
 

K presadzovaniu záujmov PSK prispela návšteva komisárky D. Hübner na východe 
Slovenska 26. - 27. októbra 2007. Komisárka D. Hübner využila príležitosť na stretnutie 
s predsedami samosprávnych kra-
jov, na ktorom boli jasne definované 
problematické oblasti pri príprave 
ROP. Toto stretnutie s predsedami 
VÚC: P. Chudíkom, Z. Trebuľom, 
P. Sedláčkom a J. Blanárom bolo 
kľúčové pre ďalší vývoj ROP 
a kompetencie VÚC. Komisárka 
v rámci svojho programu navštívila 
spoločnosť SPINEA, kde si pozrela 
unikátny inovatívny projekt, zavítala 
medzi žiakov špeciálnej školy vo 
Veľkom Šariši a otvorila obnovenú 
železničnú stanicu v Prešove.  
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Ďalším dôležitým stretnutím bolo rokovanie predsedov samosprávnych krajov 
s novým riaditeľom na DG REGIO Alejandro Checchi-Lang, ktoré sa uskutočnilo             
9. apríla 2008 v Bruseli. Za samosprávne 
kraje rokovali predsedovia V. Bajan,           
M. Belica, J. Blanár, P. Chudík a                 
Z. Trebuľa. Na stretnutí boli tlmočené 
názory VÚC na implementáciu 
Regionálneho operačného programu, ktoré 
sa týkali stavu zapojenia samosprávnych 
krajov ako sprostredkovateľských orgá-
nov. Predsedovia samosprávnych krajov 
sa týmto spôsobom snažili urýchliť 
omeškanú implementáciu ROP, aby 
konečný prijímatelia v regiónoch mohli 
čerpať štrukturálne fondy čo najskôr.  
 
 Od uvedeného stretnutia Zastúpenie PSK v Bruseli priebežne informuje DG REGIO o 
vývoji implementácie ROP, problémových oblastiach a kreovaní SO/RO, ktoré doposiaľ 
nebolo doriešené. Na pohotové riešenie komplikácií ROP pozitívne vplýva neustála vzájomná 
komunikácia medzi zastúpením a odborom regionálneho rozvoja, územného rozvoja a 
životného prostredia PSK (odbor RR,ÚR a ŽP PSK). 
 
 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 
 

Po intenzívnych rokovaniach na európskej a národnej úrovni bol Program 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko schválený Európskou komisiou 
23. novembra 2007. Zastúpenie PSK v Bruseli sa naďalej zapájalo do prípravy 
implementácie programu. Nakoľko je vytváraný nový systém implementácie, 
je nevyhnutné promptne reagovať a riešiť problematické oblasti, ktoré 
väčšinou znižujú právomoci PSK. Doposiaľ sa darilo presadzovať záujmy 

PSK v tomto cezhraničnom programe vďaka neustálej podpore DG REGIO a intenzívnej 
spolupráci zastúpenia a odboru RR,ÚR a ŽP PSK. V tejto záležitosti prebiehajú konzultácie, 
keďže štruktúry sa formujú a výzvy tohto programu neboli zverejnené v prvej polovici 2008. 
 
 
Európske strategické dokumenty  
 

Zastúpenie PSK v Bruseli monitoruje vývoj a diskusiu o budúcej 
kohéznej politike po roku 2013. Nakoľko je verejná požiadavka po 
zmene súčasného realizovania kohéznej politiky EÚ, je dôležité 
vstupovať do prvotných debát a konzultácií. Záujmom PSK je 
tlmočiť vlastné námety včas, aby boli zakomponované už do 
prvých strategických dokumentov. Z tohoto dôvodu pripravilo 
zastúpenie v spolupráci s odborom RR,ÚR a ŽP PSK stanovisko k  
4. kohéznej správe, ku ktorej bola otvorená verejná konzultácia         
27. septembra 2007. Stanovisko PSK bolo zaslané Európskej 

komisii, ktorá k 31. januáru registrovala viac ako 100 príspevkov z krajín EÚ. V rámci 
Slovenska stanovisko zaslalo okrem PSK len Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. 
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 Ďalší príspevok zo strany PSK bol pripravený v oblasti územnej a cezhraničnej 
spolupráci, keďže v tejto oblasti je pripravovaný legislatívny návrh. Odbor RR,ÚR a ŽP PSK 
v spolupráci so zastúpením pripravilo stanovisko PSK, ktoré bolo doručené Asociácií 
európskych regiónov na hranici (AEBR). Táto asociácia sa aktívne angažuje v presadzovaní 
väčšej podpory a finančných zdrojov pre územnú spoluprácu, ktorej sa týka nový legislatívny 
návrh Európskej komisie. 
 
  
Kandidatúra mesta Prešov EHMK 2013 
 
 Zastúpenie aktívne vystupovalo pri získavaní 
podpory pre kandidatúru mesta Prešov na titul 
EHMK 2013 na európskej scéne. Boli zabezpečené 
štyri návštevy predstaviteľov mesta Prešov v Bruseli 
s cieľom predstaviť projekt a získať podporu 
európskych subjektov. Zastúpenie sprostredkovalo 
online konferenciu mesta Prešov pre európske 
publikum v decembri 2007. Na priebežné zasielanie 
aktuálnych informácií o vývoji projektu bola využitá 
databáza Zastúpenia PSK v Bruseli. Vďaka výborným 
kontaktom s cyperským združením miest, bol projekt 
predstavený aj v cyperskom elektronickom spravodaji. 
 Zastúpenie tiež participovalo na 7 prezentáciách 
ďalších kandidátskych miest EHMK, aby získalo viac 
informácií o projektoch a nadviazalo kontakty pre 
mesto Prešov. Zastúpenie sa aktívne zúčastňovalo na 
pracovných stretnutiach mesta Prešov k príprave 
projektu EHMK 2013. Spomedzi všetkých slovenských 
kandidátov na titul EHMK 2013 bol na európskej 
úrovni najznámejším práve projekt mesta Prešov.  
 
 
Deklarácia siete NEEBOR k dopravnej infraštruktúre na východnej vonkajšej hranici EÚ 
 
 Záujmy PSK v oblasti dopravnej 
infraštruktúry boli tlmočené prostred-
níctvom deklarácie siete NEEBOR, 
ktorá bola prijatá 7. septembra 2007 na 
výročnej konferencii v Olsztyne, 
Poľsko. Deklarácia NEEBOR bola 
odporúčaním pre Európsku komisiu 
a členské štáty, aby sa medzi európske 
priority dostalo rozvinutie dopravných 
sietí na východnej vonkajšej hranici EÚ. 
Dopravná infraštruktúra je v regiónoch 
na východnej hranici poddimenzovaná, 
čo má za následok pomalý rozvoj tohto 
územia. Z týmto fenoménom zápasia 
všetky hraničné regióny na východe EÚ.  
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 Deklarácia vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v záujme zvyšovania 
konkurencieschopnosti EÚ a využitia príležitostí, ktoré ponúka územie na východnej hranici 
upriamili pozornosť a zdroje na rozvoj dopravných sietí. 
 V tomto zmysle bolo medzi prioritnú dopravnú infraštruktúru zaradené regionálne 
letisko Poprad – Tatry a nasledujúce cestné komunikácie v PSK: 
-        rýchlostná cesta R4 - Miškolc E71 - Košice  E50 - Vyšný Komárnik E571 – Rzeszow  
-        pokračovanie E50 Ubľa - Malyj Bereznyj  
-        spojenie Ulíč  – Zabrid 
 
 
 
Hodnotenie 
 
  
 Uplynulý rok bol v znamení finálnych rokovaní o ROP a Program cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovensko. V oboch prípadoch bolo nutné promptne vstupovať do 
príprav implementácie, aby boli zaistené kompetencie PSK. Preto možno pozitívne hodnotiť 
intenzívnu a včasnú komunikáciu zo strany predsedu PSK a odboru RR,ÚR a ŽP PSK, čo 
umožňuje zastúpeniu v prípade potreby konať pohotovo a odborne na európskej úrovni. 
Nakoľko systém implementácie oboch operačných programov nie je finálne nastavený, bude 
nevyhnutné sledovať vývoj aj naďalej.   
 Otvorená diskusia o budúcnosti kohéznej politiky EÚ poskytuje príležitosť pre PSK 
prispievať svojimi názormi do formovania nového systému pre obdobie po roku 2013. 
Nakoľko je zrejmé, že kohézna politika EÚ prejde reformou je podstatné vstúpiť do procesu 
čo najskôr. Predíde sa tak situácii z  obdobia 2004-2006 a súčasného programovacieho 
obdobia. V tomto zmysle stanoviská PSK podporili tento prístup, v ktorom bude potrebné 
pokračovať, keďže diskusia bude naberať na intenzite každým mesiacom do nástupu nového 
Európskeho parlamentu a Európskej komisie. 
  Podpora Zastúpenia PSK v Bruseli kandidatúre mesta Prešov na titul EHMK 2013 
bola veľmi pozitívne hodnotená na európskej pôde, keďže nie vždy región podporuje 
a aktívne koná v prospech kandidujúceho mesta. Celkovo o projekte mesta Prešov bolo 
vysoké poznanie na európskej úrovni, čo bolo ocenené aj pri hodnotení projektu.  
 Podporou európskych deklarácií sa podarilo presadzovať záujmy PSK v oblasti 
rozvoja dopravných sietí na východnej hranici EÚ a obnoviteľných zdrojov energie. 
Zastúpenie PSK v Bruseli zaslalo v priebehu uplynulého roka niekoľko ďalších výziev 
verejných konzultácii do kraja a miest. Zatiaľ nebola na ne odozva, čo je znamením 
nedostatočného pochopenia významu týchto konzultácií. Verejné konzultácie poskytujú 
priestor na formovanie európskej legislatívy ešte v čase jej príprav. V nadchádzajúcom 
období je potrebné aktívne reagovať stanoviskami na tieto výzvy, aby v rôznych oblastiach 
EÚ boli podporené potreby regiónu, miest a obcí. 
 V tejto súvislosti sledovanie európskych politík a praktické využívanie tohto 
monitoringu ostáva aj naďalej významným potenciálom pre rozvoj PSK. V regióne je 
potrebné zvyšovať kapacity a znalosti o relevantných európskych politikách a legislatíve, 
ktorá je v 70% implementovaná v regiónoch a mestách. 
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PRIORITA 3 
 
Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev 
 
 Obdobie 2007-2013 ponúka mnoho možností zapojiť sa do európskych programov 
a grantov. V sledovanom období Zastúpenie PSK v Bruseli participovalo na príprave 
dvoch európskych projektov, ktoré boli predložené v spolupráci s európskymi regiónmi 
v rámci prvej výzvy INTERREG IVC. Kapitalizačný projekt – fast track RAPIDE a projekt 
NEEBOR boli vo vysokej konkurencii úspešne schválené.  
 Zastúpenie naďalej pokračovalo v aktívnej účasti v sieti NEEBOR a podporuje 
aktívne zapojenie PSK v Lisabonskej monitorovacej platforme. Európska dimenzia 
bilaterálnej spolupráce s Vologodskou oblasťou bola podporená aktívnym prístupom 
Zastúpenia PSK v Bruseli. 
  Zastúpenie PSK v Bruseli sa snaží zvýšiť participáciu na európskych projektoch 
zo strany subjektov PSK. Zastúpenie dostáva ponuky na partnerstvá do európskych 
projektov na dennej báze. Tieto ponuky sú postupované subjektom v PSK, vďaka čomu sa 
môžu zapojiť do už pripravovaných európskych projektov. Ponuky partnerstiev sú tiež 
zverejňované na webstránke PSK. Výhodná lokalita Zastúpenie PSK v Bruseli zároveň 
zjednodušuje vyhľadávanie partnerov pre európske projekty. V tejto súvislosti je možné 
využiť širokú sieť kontaktov, ktoré si Zastúpenie PSK v Bruseli vytvorilo a naďalej rozširuje. 
 
 
Aktivity 
 
Projekt RAPIDE - INTERREG IVC – Fast Track 
 

Program INTERREG IVC bol oficiálne spustený 21. septembra 
2007 v Lisabone a zároveň bola vyhlásená prvá verejná výzva na 
predkladanie projektov s termínom uzávierky 15. január 2008,         
v rámci ktorej bol predložený aj projekt RAPIDE.  Projekt 

RAPIDE bol  24. apríla 2008 ako kapitalizačný projekt Fast Track schválený 
Monitorovacím výborom INTERREG IVC na zasadnutí v Ljubljane. Schválených bolo 
celkovo šesť Fast Track projektov. Zo Slovenska sú jedinými partnermi projektov PSK 
a BBSK. 
 Ide o pilotný projekt v rámci iniciatívy „Regióny pre ekonomickú zmenu.“ PSK sa 
týmto stal aktívnym partnerom iniciatívy Európskej komisie „Regióny pre ekonomickú 
zmenu.“ Od novembra 2006 sa v rámci regionálnej politiky EÚ pravidelne komunikuje táto 
iniciatíva, ktorá je určená na zisťovanie osvedčených postupov v oblasti hospodárskej 
modernizácie a na ich rozširovanie do všetkých regiónov Európy. Cieľom je pomôcť 
stimulovať regionálny rast a znižovať hospodárske rozdiely.  
 Vďaka schváleniu projektu RAPIDE ako Fast Track je do projektu zapojená aj 
Európska komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre podnikanie. Európska 
komisia poskytne svoje expertízy a technickú pomoc pri realizácii projektu RAPIDE. 

Projekt sa bude realizovať za účasti 13 partnerských regiónov z 11 krajín. Hlavná 
priorita spočíva vo výmene a následnej implementácii „good practices“ – dobrých skúseností 
získaných pri podpore inovácií zo strany verejného sektora v jednotlivých regiónoch 
v prospech inovatívnych malých a stredných podnikov. Dlhodobým cieľom projektu je 
zintenzívnenie podpory inovácií v partnerských regiónoch s dôrazom na zvládnutie troch 
hlavných oblastí: manažment rizika, financovanie inovácií a efektívne partnerstvo. 
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V každom regióne bude vytvorený regionálny akčný plán (RAP), ktorý bude 
prispôsobený potrebám daného regiónu. Výsledkom implementácie RAP má byť 
zabezpečenie rýchlejšieho prenosu inovatívnych produktov a služieb na trh. Preto akčný plán 
PSK má byť implementovaný a aplikovaný pomocou operačného programu v rámci cieľa 
Konvergencia. Z tohto dôvodu je do realizácii projektu priamo zapojené Ministerstvo 
hospodárstva SR, ktoré je zodpovedné za OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
Cieľom je, aby výsledky projektu t.j. regionálny akčný plán PSK bol financovaný a 
realizovaný cez opatreniami OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
  
 Projekt RAPIDE bol iniciovaný 
konferenciou „Beyond Best Practice“           
4.-5. júla 2007 v Cornwall za účasti 
komisárky D. Hübner a bývalého generál-
neho riaditeľa DG REGIO G. Meadows. 
Na konferencii sa v mene PSK zúčastnil 
predstaviteľ RPIC Prešov. V projekte je  
RPIC Prešov odborným partnerom PSK, 
ktorý poskytne štúdie a expertízy v danej 
problematike. 

 
 

  Trvanie projektu RAPIDE: september 2008 – august 2010 
 

  Celkový rozpočet projektu RAPIDE: 1 810 099,37 € 
 
  Rozpočet PSK:        113 015,38 € 
  ◄ spolufinancovanie PSK (15%):         16 952,31 €  
  ◄ ERDF:           96 063,07 € 
 
 
 
Projekt NEEBOR – INTERREG IVC – Regionálne iniciatívy 
 

Projekt NEEBOR – Networking pre podnikanie 
v regiónoch na východnej vonkajšej hranici EÚ 
(Networking for Enterprises in the Eastern External 
Border Regions) bol podaný v rámci prvej výzvy 
programu INTERREG IVC – regionálne iniciatívy. 

Partnerstvo projektu tvorí 10 regiónov z 8 krajín. Aktívnym partnerom projektu je 
Agentúra pre regionálny rozvoj PSK. Projekt bol oficiálne schválený v širokej 
konkurencii ďalších predložených projektov 19. septembra 2008 v Marseille. 
 Cieľom projektu NEEBOR je vytvoriť aktívnu spoluprácu regiónov na východnej 
vonkajšej hranici EÚ v oblasti podnikania a inovácií. Základným elementom projektu je 
rozvoj malého a stredného podnikania (MSP) a inovačných politík prostredníctvom 
cezhraničnej spolupráce s nečlenskými krajinami EÚ. Dôležitú zložku bude tvoriť zlepšenie 
prístupu k znalostiam a financiám pre MSP v periférnych oblastiach. Z tohto dôvodu budú 
skúmané dobré praktiky a špecifické možnosti. 
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 Projekt NEEBOR sa zameria na analýzu a výmenu riešení pre konkurencieschopnejšie 
MSP. Cieľom je zefektívniť regionálny rozvoj cez podporu MSP a inovačných politík na 
východnej vonkajšej hranici EÚ. Výstupmi projektu bude sprievodca a analýza dobrých 
skúseností, 5 študijných návštev, 4 konferencie, 10 výmen expertov, jedna metodológia 
a akčný plán. Tento projekt má zároveň zabezpečiť zdroje na operatívny chod siete NEEBOR, 
ktorá doposiaľ funguje na báze dobrovoľnosti.  
 
  Trvanie projektu RAPIDE: september 2008 – august 2011 

 
  Celkový rozpočet projektu RAPIDE: 1 336 701 € 
 
  Rozpočet ARR PSK:             135 240 € 
  ◄ spolufinancovanie ARR PSK (15%): 20 286 €  
  ◄ ERDF:         114 954 € 
 
 
Participácia PSK v sieti NEEBOR 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli je naďalej aktívnym partnerom siete NEEBOR – 
sieť regiónov na východnej vonkajšej hranici EÚ. Pravidelne sa zúčastňuje na 
pracovných stretnutiach a prispieva k spoločným aktivitám. V roku 2007 bola 
najvýznamnejším podujatím NEEBOR druhá výročná konferencia siete 
NEEBOR, ktorá sa uskutočnila v Olsztyne, Poľsko 6. - 7. septembra 
2007. Výročná konferencia sa zamerala na kohéznu politiku progra-
movacieho obdobia 2007-13, s dôrazom na program INTERREG IVC. 

Významná pozornosť bola venovaná dopravným sieťam na východnej hranici EÚ. Výstupom 
výročnej konferencie bola deklarácia členov siete NEEBOR, ktorá vyzvala Európsku komisiu 
k rozvinutiu dopravnej infraštruktúry na východnej vonkajšej hranici EÚ. 
  
 PSK na konferencii aktívne 
zastupoval generálny riaditeľ ARR 
PSK Artúr Benes, ktorý predstavil 
dopravné projekty, ktoré spojili Sloven-
sko a Ukrajinu. K hlavným rečníkom 
výročnej konferencie patrila komisárka 
D. Hübner. Výročná konferencia 
NEEBOR bola podporená grantom 
z Vyšehradského fondu. Žiadosť o grant 
bola podaná s podporou PSK. 
  
 
 Sieť NEEBOR predložila záujem o vytvorenie konglomerátu na OPEN DAYS 2007. 
Konglomerát NEEBOR bol v marci úspešne vyhlásený za oficiálneho partnera OPEN 
DAYS 2007. Konglomerát NEEBOR tvorilo 17 regionálnych a miestnych samospráv a združení. 
  
 Pracovná skupina NEEBOR, ktorá je zložená z regionálnych zástupcov v Bruseli sa 
pravidelne stretáva. V uplynulom roku bola najdôležitejšou aktivitou príprava a podpora 
spoločného projektu, ktorý bol podaný v rámci prvej výzvy programu INTERREG IVC.  
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Iniciatíva Výboru regiónov – Lisabonskej monitorovacej platforme 
 
PSK je aktívnym partnerom Lisabonskej monitorovacej platforme, 
ktorú realizuje Výbor regiónov od júna 2006. Táto platforma je 
zameraná na hodnotenie implementácie Lisabonskej stratégie vo viac 
ako 100 regiónoch a mestách EÚ, medzi ktorými je PSK.  
 
 

 V rámci Lisabonskej monitorovacej platformy sa každoročne organizuje teritoriálny 
dialóg. V poradí tretí teritoriálny dialóg zorganizovalo slovinské predsedníctvo 
v spolupráci s Výborom regiónov 4. marca 2008 v Brdo, Slovinsko. PSK aktívne 
zastupoval poslanec Peter Molčán, ktorého náklady na cestu hradil Výbor regiónov. Na 
podujatí sa zúčastnili J. Janša, premiér Slovinska, L. Van den Brande, predseda Výboru 
regiónov a D. Hübner, komisárka pre regionálnu politiku EÚ. 
 Teritoriálny dialóg 2008 bol časovo vhodne naplánovaný pred jarným summitom 
EÚ. Miestni a regionálni politici mali možnosť vyjadriť svoje názory a výzvy, ktorým čelia 
pri implementovaní revidovanej Lisabonskej stratégie, zástupcom Európskej komisie, 
zástupcom slovinského, francúzskeho a českého predsedníctva EÚ, európskym asociáciám 
a stálym zastúpeniam.  
 Tohtoročný teritoriálny dialóg bol tiež príležitosťou na diskusiu s relevantným 
partnermi o správe pre Európsku jarnú radu 2008 vypracovanú Výborom regiónov – 
Lisabonskou monitorovacou platformou. Táto správa je odpoveďou Výboru regiónov na 
požiadavku Európskej jarnej rady 2006, ktorá požiadala do roku 2008 o predloženie správy o 
podpore Stratégie zamestnanosti a rastu. Správa hodnotí efekty revidovanej Lisabonskej 
stratégie na miestnu a regionálnu úroveň a poskytuje výhľad po roku 2008. Správa tiež 
reflektuje na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú regióny a mestá ako ekonomickí aktéri. 
  
  
Návšteva delegácie Vologodskej oblasti v Bruseli 18. - 20. september 2007  
 
 Počas návštevy delegácie Vologod-
skej oblasti v Bruseli vedenej Nikolajom 
Tichomirovom, predsedom regionálneho 
parlamentu sa podarilo rozvinúť spoluprácu 
so Zastúpením PSK v Bruseli. V rámci 
bilaterálnych rokovaní sa zástupcovia 
oboch regiónov dohodli, že Zastúpenie 
PSK v Bruseli bude poskytovať 
informácie o európskych záležitostiach 
Vologodskej oblasti – zasielanie mesačníka 
INFLOW a identifikovanie možných aktivít, 
kde môžu oba regióny spoločne 
participovať. Ďalej Zastúpenie PSK v 
Bruseli sprostredkoval kontakt na TAIEX, 
v rámci ktorého sa odborníci Vologodskej oblasti môžu zúčastniť na stážach v európskych 
inštitúciách. Taktiež bola poskytnutá informácia o seminári Európskej komisii v Moskve. Oba 
regióny sa budú snažiť nájsť európske zdroje pre spoločné projekty. Týmto európska 
dimenzia významne posilnila vzájomnú spoluprácu PSK s Vologodskou oblasťou. 
Partnerský región Vologodska oblasť sa aktívne zapojil do konferencie Výboru regiónov 
"Medziregionálna spolupráca medzi EÚ a Ruskom" 20. septembra 2007 v Bruseli. 
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Hodnotenie 
 
  
 Zastúpenie PSK v Bruseli aktívne participovalo na tvorbe dvoch európskych 
projektov, do ktorých vstúpil ako partner PSK. Vďaka aktívnemu prístupu odboru RR,ÚR 
a ŽP PSK a Agentúry pre regionálny rozvoj PSK bol Prešovský samosprávny kraj 
akceptovaný ako vhodný partner pre oba európske projekty. Intenzívna príprava a získaná 
podpora zaručila schválenie oboch projektov vo vysokej konkurencii predložených 
európskych projektov. PSK získa realizáciou dvoch projektov finančné zdroje ERDF 
v hodnote 6 357 098 Sk (211 017 €), ktoré budú využité na podporu inovácií a podnikania v 
regióne. 
 Projekt RAPIDE zároveň  ponúka unikátnu možnosť využiť expertízy Európskej 
komisie a Ministerstva hospodárstva pri príprave regionálneho akčného plánu (RAP). 
Osobitným prínosom projektu RAPIDE bude implementácia RAP prostredníctvom 
operačného programu ešte v tomto programovacom období, čo bude mať priamy efekt na 
verejný a súkromný sektor v oblasti inovácií. Súčasne projekt RAPIDE poskytuje výnimočné 
zviditeľnenie PSK a jeho partnerov na európskej pôde, keďže bol týmto projektom zaradený 
medzi Regióny pre ekonomickú zmenu.  
 Projekt NEEBOR umožní konkrétnu a intenzívnejšiu spoluprácu regiónov na 
východnej vonkajšej hranici EÚ. Činnosť siete NEEBOR je pozorovaná európskymi 
inštitúciami, keďže ide o oblasť vysokého potenciálneho záujmu EÚ. Preto je pozitívne 
vnímaná angažovanosť ARR PSK, ktorá kontinuálne zastupuje PSK na výjazdových 
a projektových aktivitách siete NEEBOR. 
 Zastúpenie naďalej podporuje aktívne zapojenie PSK v Lisabonskej monitorovacej 
platforme, ktorá vytvára priestor na poskytnutie ukazovateľov a vyjadrenie názorov na  
napĺňanie Lisabonskej stratégie. Pozitívne možno hodnotiť európsku dimenziu bilaterálnej 
spolupráce s Vologodskou oblasťou, ktorú je možné rozvinúť v nadchádzajúcom období.  
  Stále veľkým potenciálom ostáva participácia na európskych programoch zo strany 
subjektov PSK. Podiel úspešných európskych projektov z nových členských krajín EÚ je 
nízky. Tento trend je možné zmeniť vyšším záujmom o európske granty a vyššou úrovňou 
predkladaných projektov. Zastúpenie bude podporovať subjekty v PSK, aby vo väčšej miere 
využívali ponúkané partnerstvá do pripravovaných európskych projektov. Ponuky 
partnerstiev a výzvy grantov budú aktuálnejšie zverejňované na webstránke PSK a databáza 
kontaktov bude rozšírená. Potenciál je možné sledovať aj v minimálnom využití Zastúpenia 
PSK v Bruseli pri vyhľadávaní partnerov pre európske projekty, keďže je možné využiť 
širokú sieť kontaktov v rámci EÚ, ktoré si zastúpenie vytvorilo a naďalej rozširuje. 
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PRIORITA 4 
 
Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK 

 
 Zastúpenie PSK v Bruseli pripravilo a realizovalo prezentačné aktivity, ktoré 
podporili nadobudnutý pozitívny imidž PSK na európskej úrovni. Postavenie PSK bolo 
tiež posilnené prezentáciou úspešných európskych projektov PSK, ktoré sú odzrkadlením 
akčnosťou a odbornosťou regiónu.  
 Prezentácie sa uskutočňovali na tradičných európskych podujatiach, kde je PSK 
vnímaný ako stály partner. V rámci roka sa konali: Deň otvorených dverí na európskych 
inštitúciách, OPEN DAYS a Investor´s Café, prezentácia stredných škôl vo Výbore regiónov. 
Cieľovými skupinami aktivít boli európske inštitúcie, regionálne zastúpenia pôsobiace 
v Bruseli, regionálne a miestne samosprávy, belgická a európska verejnosť.  
 
 
Aktivity 
 
OPEN DAYS v Bruseli  8. - 11. október 2007 
 

Prešovský samosprávny kraj sa už po štvrtý krát úspešne uchádzal o oficiálne 
partnerstvo na prestížnom podujatí OPEN DAYS. Európsky týždeň regiónov 
a miest - OPEN DAYS 2007 sa uskutočnil od 8. do 11. októbra v Bruseli. 
Témou v poradí 5. ročníka tohto podujatia bolo: „Making it happen: 
regions deliver growth and jobs“ (Uskutočniť: regióny prinášajú rast 
a zamestnanosť). OPEN DAYS 2007 sa sústredili na novú generáciu 

programov kohéznej politiky, ktoré sa začali implementovať v priebehu roku 2007.  
 Na príprave OPEN DAYS 2007 sa podieľalo 24 konglomerátov a v rámci nich 212 
regiónov a miest; Výbor regiónov; Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu 
politiku; súkromné a verejné subjekty. Do programu, ktorý obsahoval 150 seminárov 
a workshopov v Bruseli sa zapojilo 5 000 expertov na regionálnu politiku, vrátane 
predstaviteľov európskych inštitúcií, politikov a expertov z regiónov a miest, zástupcov 
nadnárodných spoločností. 
 PSK bol partnerom OPEN DAYS 2007 
v rámci konglomerátu NEEBOR – Sieť 
regiónov na vonkajšej východnej hranici EÚ. 
Konglomerát NEEBOR tvorili: Mestá a obce 
Cyprusu (CY) – líder konglomerátu; Covasna 
(RO); Dél-Alföldi (HU); Východné Fínsko (FI); 
Východná Macedónia (GR); Eszak-Alfold 
(HU); Lubelskie (PL); Olsztyn (PL); Podlaskie 
(PL); Prešovský kraj (SK); Sibiu (RO); South 
Transdanubia (HU); Juhovýchodné Fínsko (FI), 
St. Petersburg (RU); Thrace (GR); Vidzeme 
(LV); Warmia Mazury (PL). PSK mal 
prezentáciu projektu Regionálnej inovačnej 
stratégie (RIS) v rámci workshopu „Konku-
rencieschopnosť a inovácie v regiónoch na 
východnej vonkajšej hranici EÚ,“ ktorú            
11. októbra odprezentoval Martin Krajňák – 
projektový manažér RIS . 
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 V rámci OPEN DAYS 2007 sa PSK aktívne 
zapojil do Investor´s Café, ktoré bolo pilotne 
realizované na v roku 2006. Investor´s Café ponúka 
priestor na stretnutia a nadviazanie kontaktov medzi 
podnikateľskými subjektami a predstaviteľmi regiónov 
a miest z celej Európy. Investor´s Café 2007 bolo 
koncipované okolo tematických dedín: doprava, 
výskum a inovácie, životné prostredie, zdra-votníctvo, 
energetika, finančné inžinierstvo a podpora podnikania, 
poznatková ekonomika. PSK mal svoj stánok v rámci 
dedinky Výskum a inovácie.  
 Každý konglomerát navrhol lokálne aktivity 
v regiónoch svojich partnerov, ktoré boli realizované 
pred alebo po OPEN DAYS. PSK zorganizoval 
tlačovú konferenciu k výsledkom OPEN DAYS 2007 
s podtémou „Úloha regiónov v kohéznej politike EÚ.“ 
Tlačová konferencia sa uskutočnila 17. októbra 2007 
v Prešove. 
  
 PSK sa stal oficiálnym partnerom OPEN DAYS 2008, keďže kandidatúra 
konglomerátu ASA – Aliancia pre udržateľnosť bola úspešne prijatá v marci tohto roku. 
Piata aktívna účasť PSK na OPEN DAYS znamená stabilné miesto PSK na tomto 
prestížnom európskom podujatí, ktoré pozitívne vplýva na imidž PSK na európskej 
úrovni. 
 
 
Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ  7. jún 2008  
 

Pri príležitosti podpísania Rímskych zmlúv a vyše polstoročia dlhej histórie Európskej 
únie patril víkend začiatkom júna Dňu otvorených dverí v inštitúciách EÚ. Na dni 
otvorených dverí Výboru regiónov po 4. krát participoval Prešovský samosprávny kraj. 
Podujatie bolo určené širokej európskej a belgickej verejnosti. 

Na tohtoročnom podujatí sa 
zúčastnilo 45 regiónov v rámci tema-
tických zoskupení – “villages.“ Prešovský 
samosprávny kraj už tradične prezentoval 
vo svojom stánku kultúrno-historické 
a prírodné krásy regiónu, podnikateľské 
príležitosti a spolu s českými regiónmi 
predstavil umeleckú tvorbu rómskych 
komunít. Prostredníctvom dokumen-
tárnych filmov, informačných materiálov 
a ukážok tvorby bola priblížená kultúra 
rómskych komunít, ktorá je pre väčšinu 
Európanov vzdialená, alebo dokonca 
nepoznaná. Prezentácia PSK sa stretla 
s vysokým záujmom a pozitívnym 
ohlasom návštevníkov a predsedu Výboru regiónov Luc Van den Brande.  

Vyše 5 000 návštevníkov sa dozvedelo viac o zvláštnostiach európskych regiónov, 
ich krásach a atrakciách, ale aj o práci regionálnych zástupcov. 
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Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli  18. - 19. jún 2008  
  
 K tradičným projektom patrí súťaž pre 
študentov stredných škôl, ktorú organizujú 
členovia Výboru regiónov UEN-EA. Už po tretí 
krát sa  stredná škola z PSK aktívne zapojila do 
tejto európskej súťaže. V tomto roku to bolo 
Gymnázium J. A. Reimana v Prešove. Dve 
víťazky gymnázia sa zúčastnili na plenárnom 
zasadnutí Výboru regiónov a mali možnosť 
spoznať hlavné mesto EÚ. V Bruseli sa stretli 
študenti z Estónska, Talianska, Írska, Litvy, 
Poľska, Rumunska a Slovenska. Všetci boli 
pozvaní na schôdzu skupiny ÚEN-EA, kde 
diskutovali s členmi Výboru regiónov o 
budúcnosti Európskej únie. Študentky gymnázia v Prešove boli skvelými veľvyslankyňami 
PSK v Bruseli. Prispeli k zviditeľneniu PSK vynikajúcou prezentáciou o kraji a svojej 
škole.  
 
 
Okrem uvedených aktivít k propagácii PSK na európskej úrovni prispeli: 
 
§ aktívna účasť na seminároch, workshopoch a konferenciách 
§ iniciovanie stretnutí s predstaviteľmi európskych inštitúcií, regionálnych zastúpení 

a európskych združení 
§ účasť predstaviteľov z PSK na európskych podujatiach 
§ osobné doručenie kalendárov PSK 2008 pracovníkom európskych inštitúcii, 

europoslancom a regionálnym partnerom  
 
 
Hodnotenie 
  
  
 Zastúpenie PSK v Bruseli je považované za aktívneho, stabilného a spoľahlivého 
aktéra na európskej scéne. V tomto zmysle sa realizovali propagačné aktivity, aby utvrdili 
pozitívny imidž PSK v EÚ. Zastúpenie prezentovalo PSK na európskych podujatiach, kde je 
kraj stálym partnerom. Niekoľko násobné participovanie na každoročných európskych 
akciách vysielajú veľmi pozitívny signál pre partnerov PSK. Prezentačné aktivity boli 
profesionálne realizované vďaka kontinuálnej odbornej a technickej podpore tlačového 
oddelenia a odboru RR,ÚR a ŽP PSK.   
 Na európskej pôde boli predstavené úspešné projekty PSK. Týmto spôsobom je možné 
pozíciu kraja posilňovať a prezentovať PSK ako dynamický región s pozitívnymi výsledkami. 
Prezentáciu PSK v EÚ je potrebné zamerať na predstavenie dobrých projektov a zaujímavých 
myšlienok. Výzvou by mala byť nominácia úspešného inovatívneho projektu PSK, ktorý bude 
nominovaný do prestížneho ocenenia REGIO STARS 2008. 
 Pridanou hodnotou boli doposiaľ spoločné aktivity samosprávnych krajov v rámci 
Domu slovenských regiónov v Bruseli (DSR). Tie však kvôli nedostatku personálnych kapacít 
v DSR sa v uplynulom roku nerealizovali. Túto situáciu možno hodnotiť ako neprospešnú pre 
spoločné zviditeľnenie samosprávnych krajov v európskej komunite.  
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PRIORITA 5 
 
            
Zázemie PSK v Bruseli                    
   
 Zastúpenie je základňou pre prichádzajúcich zástupcov PSK do Bruselu. Počas 
uplynulého obdobia bolo zázemie PSK v Bruseli upevnené, čo umožnilo prijať narastajúci 
počet návštev a predstaviteľov z PSK a Slovenska. Zastúpenie privítalo 21 delegácií a skupín, 
ktorým predstavilo fungovanie kancelárie v Bruseli. Vďaka aj týmto návštevám sa poznanie 
o zastúpení rozširuje medzi subjekty PSK, s ktorými sa následne rozvíja spolupráca. 
 
 
Hodnotenie 
 
   
 Zastúpenie nepretržite zabezpečuje potrebné zázemie PSK v Bruseli. Povedomie 
o „pôde PSK v Bruseli“ narastá, o čom svedčí zvyšujúci sa záujem navštíviť zastúpenie.  
  Slovenské samosprávne kraje pôsobia pod jednou strechou v Bruseli v rámci Domu 
slovenských regiónov. V januári 2008 došlo k zmene prevádzkovania DSR, ktorého 
koordináciu prevzalo Združenie SK8. V danom čase došlo k uvolneniu spoločných 
pracovníkov DSR, tieto pozície neboli obsadené v sledovanom období. Táto situácia núti 
Zastúpenie PSK v Bruseli k zabezpečovaniu spoločných činností na úkor vlastnej činnosti. 
Samotný chod a spoločné aktivity DSR je potrebné riešiť bezodkladne, nakoľko Dom 
slovenských regiónov v Bruseli ako unikátny projekt je pozorovaný európskou komunitou. 
  
 
 
 
      
     PREŠOV REGION                                           
               BRUSSELS OFFICE 
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Záver 
 
 Piaty rok Zastúpenia PSK v Bruseli potvrdzuje, že aktívne pôsobenie na európskej 
scéne má pozitívny vplyv na rozvoj regiónu. Naštartovaná druhá etapa podporuje využitie 
potenciálu v kraji.  
 Aktívne informovanie napomáha k vyššiemu čerpaniu finančných prostriedkov 
z európskych programov. Z tohto dôvodu je dôležité aktuálne prinášať informácie o výzvach 
a grantoch. Komunikačné nástroje: databáza kontaktov, webstránka PSK, mesačník INFLOW 
a kontakt s médiami je potrebné rozvíjať, aby bola zabezpečená aktuálnosť informácií 
a sprostredkovanie informácií väčšiemu počtu adresátov. Ponuku príležitosti je potrebné 
prepojiť s väčšou mobilitou a záujmom v regióne o európske granty. Za týmto účelom bude 
efektívne v budúcom období organizovať informačné stretnutia a roadshows v spolupráci 
s európskymi inštitúciami, ktoré predstavia európske programy a vytvoria priestor na 
diskusiu. V organizovaní návštev predstaviteľov PSK do Bruselu je potrebné pokračovať 
naďalej, keďže prispievajú pozitívne k zvyšovaniu informovanosti o možnostiach EÚ. 
 Presadzovanie záujmov PSK bolo nevyhnutné pri finálnych vyjednávaniach ROP 
a Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko, keďže systém implementácie oboch 
operačných programov nebol finálne nastavený. Vzhľadom na vývoj dvoch operačných 
programov bude potrebné sledovať pozorne stav implementácie a promptne konať, ak to si to 
situácia bude vyžadovať. Do pozornosti vstupuje budúcnosť kohéznej politiky EÚ, o ktorej sa 
začalo intenzívne diskutovať na európskej úrovni. V záujme PSK je aktívne sa zapájať do 
tejto diskusie na odbornej aj politickej úrovni. V prospech rozvoja regiónu je aj sledovanie 
ďalších európskych politík, keďže ich implementácia väčšinou prebieha v regiónoch, mestách 
a obciach. 
 K významným výsledkom činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli patrí schválenie dvoch 
európskych projektov, ktoré okrem finančných zdrojov prinesú do kraja know-how a podporu 
inovácií a podnikania. Zároveň sa podporilo zviditeľnenie PSK medzi európskymi regiónmi, 
keďže projekt RAPIDE je vedený ako pilotný projekt iniciatívy Regióny pre ekonomickú 
zmenu. Zastúpenie zároveň podporilo aktívne pôsobenie PSK v európskych partnerstvách a 
sieťach. Veľkým potenciálom ostáva participácia na európskych programoch zo strany 
subjektov PSK. Tento trend je možné zmeniť vyšším záujmom o európske granty a vyššou 
úrovňou predkladaných projektov, čo bude zastúpenie podporovať svojimi aktivitami. 
 Zastúpenie PSK v Bruseli pripravilo a realizovalo prezentačné aktivity, ktoré podporili 
nadobudnutý pozitívny imidž PSK na európskej úrovni. Postavenie PSK je posilňované 
prezentáciou úspešných európskych projektov. Do budúcna je vhodné upriamiť prezentáciu 
PSK na predstavenie dobrých projektov a zaujímavých myšlienok. 
 Počas uplynulého obdobia bolo zázemie PSK v Bruseli upevnené, čo umožnilo prijať 
narastajúci počet návštev a predstaviteľov z PSK a Slovenska. Vďaka aj týmto návštevám sa 
poznanie o zastúpení rozširuje medzi subjekty PSK, s ktorými sa následne rozvíja spolupráca. 
Potenciálom v nadchádzajúcom období je obnovenie činnosti DSR. 
 Najbližší rok bude prelomovým pre Európsku úniu. Uskutočnia sa voľby do 
Európskeho parlamentu a má byť vytvorená nová Európska komisia. Očakáva sa intenzívna 
diskusia o Lisabonskej stratégií a kohézna politika EÚ bude v pozornosti európskych, 
národných, regionálnych a miestnych aktérov. Prichádza obdobie, ktoré prinesie nové 
príležitosti, ktoré môžu byť využité pre rozvoj kraja.  
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2007 
 

Júl 3.7. Účasť na Zastupiteľstve PSK v Prešove 
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2006 a        
I. polrok 2007 

 4.7. Účasť na zasadnutí Komisie pre medzinárodnú spoluprácu 
a propagáciu kraja na Domaši - Dobrá 

 6.7. Stretnutie partnerov OPEN DAYS 2007 
Téma: Príprava a organizácia OPEN DAYS 2007 

 11.7. Stretnutie s novou obchodnou radkyňou v Belgicku 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 13.7. Stretnutie s riaditeľkou Šarišskej galérie, Prešov 
Téma: Úspešná prezentácia troch umelcov PSK v Bruseli 

 31.7. 6. vydanie spravodaja NEEBOR 
 

  Mesačník INFLOW - júl 2007 
 

August 16.8. Návšteva tímu EHMK mesta Prešov v Bruseli 
Téma: Kandidatúra mesta Prešov na titul EHMK 2013 

September 3.9.  Účasť na konferencii Európskej komisie 
Téma: Európska politika susedstva - príprava programov 

 3.9.  Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Koordinácia výročnej konferencie 

 6.-7.9. Výročná konferencia siete NEEBOR v Olzstyne, Poľsko 
Spolupráca na príprave konferencie 

 10.9. Stretnutie s obchodnou radkyňou v Belgicku 
Téma: Spolupráca počas OPEN DAYS 2007 

 11.9. Stretnutie s radcom MVRR na Stálom zastúpení SR pri EÚ 
Téma: Program pripravovanej návštevy komisárky D. Hübner na 
Slovensku 

 11.9.  Účasť na informačnom stretnutí k oceneniu RegioStars 2008 
 

 12.9. Účasť na zasadnutí Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky 
parlament 
Vystúpenie komisárky D. Hübner 

 13.9. Pracovné stretnutie k Investor´s Café, OPEN DAYS 2007 
 

 18.9. Účasť na informačnom dni k Iniciatíve 9. máj na strených školách 
 

 18.-20.9. Návšteva delegácie Vologodskej oblasti v Bruseli 
 

 19.9. Stretnutie s predstaviteľmi investičného projektu Vtáčie údolie 
 

 19.9. Účasť na zasadnutí komisie RELEX Výboru regiónov 
 

 20.9. Účasť na konferencii „Spolupráca EÚ a Rusko na miestnej 
a regionálnej úrovni“ 

 25.9. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Spustenie programu INTERREG IVC a príprava projektu  
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 27.-28.9. Účasť na konferencii DG REGIO „Kohézne fórum“ 
 

  Mesačník INFLOW - september 2007 
 

Október 1.10. Prijatie skupiny slovenských regionálnych novinárov, ktorých 
návštevu zorganizoval DG EAC 

 1.10. Prijatie skupiny študentov – laureátov vedomostnej súťaže Mladý 
Európan 2007, organizovanou Zastúpením EK na Slovensku 

 2.-6.10. Účasť na pracovnej návšteve partnerského regiónu Vologodskej 
oblasti 
Téma: Európska dimenzia vzájomnej spolupráce 

 8.-11.10. OPEN DAYS 2007 - „Európsky týždeň regiónov a miest“ – PSK 
oficiálny partner po štvrtý krát 
Účasť 19 predstaviteľov PSK 

 9.-10.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 17.10. Prijatie predstaviteľov RPIC z Prešova 
 

 17.10. Prijatie skupiny starostov, ktorých cestu do Bruselu zorganizoval 
europoslanec J. Hudacký 

 18.10. Prijatie zástupcov projektu Equal – Kolpingovo dielo, ktorých 
cestu do Bruselu zorganizovala europoslankyňa Z. Pleštinská 

 18.10. Prezentácia Zastúpenia PSK v Bruseli pre študentov a odbornú 
verejnosť, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

 19.10. Hodnotiace stretnutie OPEN DAYS 2007 
 

 22.10. Účasť na konferencii Lisbonskej monitorovacej platformy Výboru 
regiónov 

 25.10. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Deklarácia Olsztyn a Newsletter 

 25.10. Účasť na konferencii NSRR - oficiálne spustenie 4 operačných 
programov, Košice 

 25.10. Stretnutie predsedov samosprávnych krajov s komisárkou                
D. Hübner 
Téma: ROP a kompetencie samosprávnych krajov 

 25.-26.10. Návšteva komisárky D. Hübner na Východnom Slovensku 
 

  Mesačník INFLOW - október 2007 
 

November 6.11. Prijatie študentov - víťazov súťaže Nadácie M. Bosáka 
 

 7.11. Prijatie predstaviteľov Národnej rady SR 
 

 7.11. 7. vydanie spravodaja NEEBOR 
 

 8.11. Stretnutie s predstaviteľmi investičného projektu Vtáčie údolie 
 

 8.11. Prijatie predstaviteľov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
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 15.11. Účasť na prezentácii mesta Liverpool, EHMK 2008 
 

 19.11. Stretnutie s predstaviteľmi chorvátskych samospráv 
Téma: Nadviazanie spolupráce 

 20.11. Zasadnutie pracovnej skupiny pre Západný Balkán Výboru 
regiónov 

 20.11. Účasť na prezentácii mesta Lyon a Košice ku kandidatúre na titul 
EHMK 2013 

 21.11. Stretnutie so zástupcom talianskeho regiónu Emilia-Romagna 
Téma: Interview pre analýzu o práci regionálnych zastúpení v 
Bruseli 

 21.11. Stretnutie so zástupcami Pardubického a Juhomoravského kraja 
v Bruseli 

 26.–27.11. Účasť na európskej konferencii „Komunikácia kohéznej politiky“ 
 

 27.11. Prijatie skupiny študentov, ktorých cestu do Bruselu zorganizovala 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave 

 27.11. Prijatie skupiny vedúcich úradov ministerstiev SR 
 

 28.11. Návšteva predstaviteľov mesta Prešov v Bruseli 
Stretnutia ku kandidatúre na titul EHMK 2013 

 28.11. Účasť na konferencii o kultúrnom priemysle a prezentácia mesta 
Turku a Talin, kandidátov na EHMK 2011 

 29.11. Účasť na prezentácii mesta Banská Bystrica, kandidát na titul 
EHMK 2013 

 29.-30.11. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 30.11. OPEN DAYS 2008 – oznámenie ďalšieho ročníka Európskeho 
týždňa regiónov a miest  

  Mesačník INFLOW - november 2007 
 

December 3.12. Pracovné stretnutie siete NEEBOR 
Téma: Príprava projektu v rámci výzvy INTERREG IVC 

 4.12. Účasť na prezentácii mesta Bordeau, kandidát na EHMK 2013 

 5.12. Stretnutie pracovnej skupiny Beyond Best Practices 
Téma: Príprava projektu RAPIDE v rámci INTERREG IVC 

 5.12. Predvianočné stretnutie s predstaviteľmi európskych inštitúcií 
a regionálnych zastúpení v Dome slovenských regiónov 

 7.12. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Plán aktivít 2008 

 7.12. Stretnutie slovenských a českých regionálnych zástupcov 
Téma: Spolupráca pre roky 2008-2009 v spojitosti s českým 
predsedníctvom EÚ 

 19.12. Odovzdávanie ceny PSK v Prešove 
 

  Mesačník INFLOW - december 2007 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2008 
 

Január 7.-10.1. Finalizácia projektu RAPIDE s účasťou PSK v rámci        
INTERREG IVC 

 15.1. Stretnutie s primátorom mesta Prešov 
Téma: EHMK 2013 

 17.1. Stretnutie so zástupcami mesta Prešov  
Téma: EHMK 2013 

 18.1. Účasť na záverečnej konferencii RIS v Prešove 
 

 22.1. Stretnutie so zástupcom Ministerstva kultúry 
Téma: EHMK 2013 a aktuálne výzvy v oblasti kultúry 

 23.1. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Plán aktivít 2008, spoločné aktivity, projekt v rámci 
INTERREGu IVC 

 24.1. Prijatie predstaviteľov College of Europe 
Téma: Podpora česko-slovenskej konferencie 9.2.2008 

 28.1. Účasť na informačnom seminári o podpornom programe Flámska 
Téma: Aktuálna výzva 

 28.1.–1.2. Účasť na týždni trvalo-udržateľnej energie v Bruseli 
 

 30.1. Stretnutie s predstaviteľmi slovenskej jednotky na DG REGIO 
Téma: Príprava spoločného stretnutia predsedov samosprávnych 
krajov s novým riaditeľom na DG REGIO 

 31.1. Účasť na informačnom dni programu Inteligentná energia Európa 
Téma: Pripravovaná výzva 

 31.1. Prijatie predstaviteľov Národnej rady SR zodpovedných za 
medzinárodné vzťahy 

  Mesačník INFLOW – január 2008 
 

Február 5.2. Stretnutie k OPEN DAYS 2008 
Téma: Príprava konglomerátu „Aliancia pre udržateľnosť                      
(A Sustainable Aliance - ASA)“ 

 6.2. Pracovný obed predsedov samosprávnych krajov s komisárom EÚ             
J. Figeľom 

 6.-7.2. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 8.2. Stretnutie s predstaviteľom DG ENLARGEMENT                  
Téma: Možnosti participácie Vologodskej oblasti v TAIEX 

 13.2. Prípravné stretnutie k OPEN DAYS 2008 - konglomerátu ASA 
 

 14.2. Stretnutie regionálnych zastúpení  V4 
Téma: Možnosti spolupráce 

 18.2.  Prijatie zástupcu mladých slovenských hudobných talentov, ktorí 
koncertovali v Belgicku 

 20.2. Prípravné stretnutie k OPEN DAYS 2008 - konglomerátu ASA 
 

 20.2. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Aktivity roku 2008, projekt INTERREG 4C 
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 25.–26.2. Účasť na konferencii „Regióny pre ekonomickú zmenu“ 
Téma: Demografické zmeny v EÚ 

 25.2. Účasť na zasadnutí komisie RELEX Výboru regiónov 
 

 26.2. Prijatie poradcov ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR 
 

 27.2. Prijatie študentov Strednej združenej školy z Humenného 
 

  Mesačník INFLOW – február 2008 
 

Marec 4.3. Teritoriálny dialóg - slovinské predsedníctvo, Brdo, Slovinsko 
Odborné a organizačné zabezpečenie účasti PSK 

 5.3. Stretnutie s honorárnym konzulom SR v Belgicku 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 7.3. Prípravné stretnutie ku Dňu otvorených dverí vo Výbore regiónov 
7. júna 2008 

 10.3. Výberové konanie na pozíciu Office Manager v Dome 
slovenských regiónov 

 11.3. Stretnutie s predsedníčkou Slovenského krajanského spolku 
v Belgicku 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 12.3. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Newsletter, aktuality, výročná konferencia 2008 

 13.3. Stretnutie s riaditeľom Gymnázia J.A.Raymana 
Téma: Stredoškolská súťaž UEN-EA 2008 

 18.3. Stretnutie pracovnej skupiny Prešov EHMK 2013 

 31.3. Účasť na konferencii „Kúpele a kultúra“ – prezentácia mesta Nitra 
ku kandidatúre na titul EHMK 2013 

 31.3. 8. vydanie spravodaja NEEBOR 
 

Apríl 2. 4. Stretnutie s radcami MVRR na Stálom zastúpení SR pri EÚ 
Téma: Implementácia operačných programov 

 4.4.  Účasť na informačnom dni k iniciatíve CONCERTO 
 

 8.4. Prijatie predstaviteliek Združenia úspešných podnikateliek SR, 
ktorých cestu do Bruselu zorganizovala europoslankyňa                  
A. Záborská 

 9.4. Stretnutie s predstaviteľmi investičného projektu Vtáčie údolie 
 

 9.4.  Stretnutie predsedov samosprávnych krajov s novým riaditeľom 
na DG REGIO, A. Checchi Lang 
Téma: ROP a kompetencie samosprávnych krajov 

 9.-10.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 10.4. Stretnutie predsedov samosprávnych krajov s veľvyslancom SR pri 
EÚ 

 10.4. Stretnutie s predstaviteľkou Združenia francúzskych departmentov 
Téma: Novovznikajúca sieť asociácii regiónov na úrovni NUTS3 
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 15.4. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Spoločné stanovisko k Európskym zoskupeniam pre 
teritoriálnu spoluprácu 

 16.4.  Prijatie skupiny z PSK, ktorých cestu do Bruselu zorganizoval 
europoslanec J. Hudacký 

 18.4. Účasť na zasadnutí komisie RELEX Výboru regiónov 
 

 23.-24.4. Účasť na informačnom dni k Programu konkurencieschopnosti 
a inovácie 
Téma: Pripravovaná výzva 

 25.4.  Schválenie projektu RAPIDE ako Fast Track v rámci 
INTERREGu IVC 

 25. 4. Stretnutie so zástupkyňou generálneho riaditeľka DG REGIO 
Téma: ROP a kompetencie samosprávnych krajov 

 28.-30.4. Návšteva predstaviteľov mesta Prešov v Bruseli 
Stretnutia ku kandidatúre na titul EHMK 2013 

 29.4. Stretnutie s predstaviteľmi miest a obcí Vojvodiny 
Téma: Činnosť Zastúpenia PSK v Bruseli a spolupráca na EHMK 
2013 

  Dvojčíslo mesačníka INFLOW -  marec-apríl 2008 
 

Máj 7.5. Účasť na seminári cestovný ruch organizovanom v rámci EHMK 
2013 v Prešove 

 8.5. Účasť na prezentácii Európskej komisie „Budúca kohézna 
politika“ 

 9.5. Deň Európy na stredných školách – Obchodná akadémia 
v Humennom a Stredná priemyselná škola v Snine 

 12.5. Stretnutie pracovnej skupiny Prešov EHMK 2013 
 

 13.5. Stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 15.5. Účasť na zasadnutí Komisie pre medzinárodnú spoluprácu 
a propagáciu kraja v Prešove 

 21.5. Prípravné stretnutie ku Dňu otvorených dverí vo Výbore regiónov 
7. júna 2008 

 22.5.  Účasť na spustení nového ocenenia Európske zelené mesto 
 

 26.-27.5. Účasť na prezentácii mesta Marseille, kandidát na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 

 27.5. Stretnutie pracovnej skupiny NEEBOR 
Téma: Aktuality 

Jún 3.–6.6. Účasť na európskom podujatí „Zelený týždeň 2008 v Bruseli“ 
 

 7.6. Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja na Dni otvorených 
dverí vo Výbore regiónov 

 11.6. Prijatie skupiny z PSK, ktorých cestu do Bruselu zorganizoval 
europoslanec J. Hudacký 

 11.6. Prijatie predstaviteľov MZV SR 
Téma: Vytvorenie Slovenského domu v Bruseli 
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 16.6. Stretnutie so zástupcom Rady európskych miest a regiónov 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 16.-18.6. Účasť zástupcu Vysokých Tatier na zasadnutí Asociácie horských 
usadlostí v Bruseli 

 17.-19.6. 3. Európske interinštitucionálne fórum 
Účasť STV - regionálne vysielanie Východ 

 17.-19.6. Návšteva 2 študentiek Gymnázia J.A.Reimana Prešov v Bruseli - 
víťazky stredoškolskej súťaže UEN-EA Výboru regiónov 

 18.6. Účasť na dialógu s komisárkou D. Hübner v Európskom 
parlamente 
Téma: 5. kohézna správa 

 18.-19.6. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 19.6. Účasť na konferencii Európske zoskupenia pre teritoriálnu 
spoluprácu 

 26.6. Stretnutie partnerov schváleného projektu RAPIDE 
 

 
 Okrem uvedených aktivít sa pracovníci Zastúpenia PSK v Bruseli v uplynulom roku 
zúčastnili na konferenciách, seminároch, stretnutiach a kultúrno-spoločenských podujatiach 
v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu a networkingu.  
 
 Celkovo išlo o: 
§ 65 konferencií, informačných dní a seminárov 
§ 143 stretnutí s predstaviteľmi európskych inštitúcií, regiónov, miest, obcí a združení 
§ 21 kultúrno-spoločenských podujatí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


