
MEMORANDUM  
   

O  VYTVORENÍ PARTNERSTVA  
PRE REGIONÁLNU INTEGROVANÚ ÚZEMNÚ STRATÉGIU 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
NA ROKY 2014 - 2020 

 
 

Preambula 
 

Za účelom prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia Regionálnej integrovanej územnej 
stratégie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 (ďalej len „RIÚS“) sa ustanovuje 
Partnerstvo pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja na roky 
2014 - 2020 (ďalej len „Partnerstvo“).  

 
Článok 1 

 
RIÚS je multisektorový plánovací a vykonávací dokument, ktorého úlohou je riešenie potrieb rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom integrovaných opatrení financovaných najmä zo 
zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020 
(ďalej len „IROP“).  

Článok 2 
 

Ustanovenie Partnerstva vychádza z čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej ako „Nariadenie 1303“), Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 
240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a z Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 
2020 schválenej vládou SR dňa 12. februára 2014. 

 
Článok 3 

 
Partnerstvo predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov 
na príprave, spracovaní, realizácii, monitorovaní a hodnotení RIÚS. 
Partnerstvo tvoria reprezentatívne orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni partneri a subjekty, 
zastupujúce občiansku spoločnosť na národnej alebo regionálnej alebo miestnej úrovni, vrátane 
partnerov činných v oblasti ochrany životného prostredia a komunitných a dobrovoľníckych 
organizácií, ktorých pôsobenie je na území Prešovského samosprávneho kraja. 
Územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia Prešovského samosprávneho kraja. 
 

Článok 4 
 

Sociálno-ekonomickí partneri pre účely RIÚS sú relevantné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, 
obce, mikroregionálne združenia a iné právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na 
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni alebo vo verejnom záujme. 
 
Partnerstvo sa ustanovuje na právnom základe podľa ods. 3 tohto článku z podnetu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre IROP (ďalej len 



„RO pre IROP“) na programové obdobie 2014 – 2020, a to v súlade s právomocou a zodpovednosťou 
RO pre IROP za riadenie IROP podľa čl. 125 Nariadenia 1303.  
 

Článok 5 
 
Členstvo v tomto Partnerstve je dobrovoľné. Každý člen Partnerstva môže kedykoľvek ukončiť 
členstvo v tomto Partnerstve, a to doručením písomného oznámenia predsedovi Prešovského 
samosprávneho kraja. Počet členov tohto partnerstva je otvorený. O prijatí ďalšieho člena do 
Partnerstva rozhoduje väčšina členov na návrh predsedu PSK.      
 
 

Článok 6 
 
Pre účely implementácie IROP sa Partnerstvo organizuje vo forme Rady Partnerstva. Otázky súvisiace 
s vytvorením a pôsobnosťou Rady Partnerstva upravuje Štatút a rokovací poriadok Rady Partnerstva 
(ďalej len „Štatút a rokovací poriadok“). Podpisom tohto memoranda člen tohto Partnerstva pristupuje 
aj k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady Partnerstva pre RIÚS. 
 
 

Článok 7 
 
Každému členovi Partnerstva bude odovzdané jedno vyhotovenie (kópia) tohto memoranda. Originál 
tohto memoranda je uložený u predsedu PSK.  
 

 
 
Prešov dňa  2. júla 2014   
 
 
 
 
Prešovský samosprávny kraj       

 
Mesto Prešov          
 
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí - za okres Poprad  
 
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí - za okres Kežmarok  
 
Združenie miest a obcí Horná Torysa - za okres Sabinov                         
 
Laborecké združenie miest a obcí – za okres Medzilaborce                      
 
Ľubovnianske združenie miest a obcí- za okres Stará Ľubovňa                 
 
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šariš – za okres Prešov           
 
Regionálne združenie miest a obcí Šariša - za okres Bardejov 
 
Združenie miest a obcí región Humenné – za okres Humenné  
 
Združenie miest a obcí región Vranovského regiónu - za okres Vranov nad Topľou  
 



Združenie miest a obcí Sninský región- za okres Snina  
 
Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou- za okres Svidník 
 
Regionálne združenie miest a obcí okresu Stropkov -za okres Stropkov 
 
Združenie miest a obcí Spiša – za okres Levoča  
 
Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. 
 
Správa a údržba ciest PSK Prešov 
 
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Prešov  
 
Sv. Nikolaj, n. o., Medzilaborce 
 
Prešovská univerzita v Prešove 
 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 
 
Okresný úrad v Prešove 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 
 
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo  Spišské Podhradie  
 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov  
 
Energetický klaster Prešovského kraja  
 
Prešovská regionálna komora SOPK  
 
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Prešov 
 
Ľubovnianska nemocnica, n.o.,  Stará Ľubovňa 
 
PKO Čierny orol Prešov  
 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava                               
 
 


