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ČASŤ C ČASŤ C ČASŤ C ČASŤ C ----    Programová časťProgramová časťProgramová časťProgramová časť    
 

Programová časť PHSR PSK 2014-2020 nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam 

opatrení, odporúčaných aktivít a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja kraja. 

Programová časť PHSR PSK na obdobie 2014 - 2020 obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických 

cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike na úroveň opatrení, prostredníctvom 

ktorých sa budú napĺňať jednotlivé špecifické ciele programu rozvoja kraja vo vecne príbuzných 

oblastiach aktivít regionálnej samosprávy, miest a obcí a ďalších sociálno-ekonomických partnerov 

pôsobiacich na území Prešovského kraja, smerujúcich k plneniu strategických cieľov rozvoja PSK. Nižšie 

vysvetlené opatrenia budú napĺňať nasledovné 3 strategické ciele a 6 špecifických cieľov rozvoja 

Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 :  

I. Zvýšenie  inovačného potenciálu a ekonomickej efektívnosti podnikania v kraji 

I.1 Podpora podnikania a inovácií 

I.2 Dobudovanie bezpečnej a kvalitnej technickej infraštruktúry územia 

II. Skvalitnenie životných podmienok obyvateľov v kraji a rozvoj inkluzívnej občianskej 

spoločnosti; 

II.1 Modernizácia vzdelávania s dôrazom na kvalitu života 

II.2 Budovanie a rozvoj centier zdravotníckych, sociálnych a komunitných služieb pre inkluzívnu 

občiansku spoločnosť 

II.3 Udržateľný rozvoj územia s dôrazom na podporu kultúrneho potenciálu 

III. Ochrana životného prostredia a zdravia človeka a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov 

pre zabezpečenie udržateľného rozvoja územia; 

III.1 Starostlivosť o životné prostredie a znižovanie záťaží 

 

Na sledovanie naplnenia jednotlivých cieľov je v tejto časti dokumentu definovaný súbor ukazovateľov 

výsledkov a dopadov vrátane ich východiskových a plánovaných cieľových hodnôt  uvedených 

v tabuľkovej prílohe. 

 

1111 ZZZZOZNAMOZNAMOZNAMOZNAM    OPATRENÍOPATRENÍOPATRENÍOPATRENÍ        

1.1.1.1.1.1.1.1.    ŠŠŠŠPECIFIKÁCIA OPATRENÍPECIFIKÁCIA OPATRENÍPECIFIKÁCIA OPATRENÍPECIFIKÁCIA OPATRENÍ    AAAA    ICH CIEĽOVICH CIEĽOVICH CIEĽOVICH CIEĽOV    
 

Pod názvom každého opatrenia je uvedený popis jeho cieľov, ktoré sa majú naplniť realizáciou 

konkrétneho opatrenia, vysvetlenie na čo je opatrenie zamerané, aké aktivity, príp. projekty je možné v rámci 

opatrenia realizovať:  

Opatrenie I.1.1 Podpora podnikania a zamestnanosti  
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� Vytvárať podmienky pre pôsobenie konkurencieschopných podnikateľských subjektov v regióne 

s dôrazom na podporu začínajúcich podnikateľov; 

� Rozvíjať podnikateľské a inovačné prostredie v regióne zakladajúce sa na funkčnom inovačnom 

systéme a posilniť ekonomiku založenú na znalostiach; 

� Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov pôsobiacich v kraji, zvýšiť podiel 

inovatívnych firiem; 

� Vytvárať podmienky pre vznik nových pracovných miest; 

� Rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v ekonomickej oblasti; 

 

Opatrenie I.1.2 Podpora výskumu, vývoja a zavádzania technologických inovácií 

 

� Zvýšiť podiel využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi; 

� Rozvíjať konkurencieschopnosť kraja v duchu konceptu inteligentnej špecializácie; 

� Rozvíjať spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja naprieč sektormi, rezortmi, medzi akademickou 

a firemnou sférou; 

� Podporovať kvalitatívny rozvoj inštitúcií terciárneho vzdelávania a výskumných centier pôsobiacich 

v regióne; 

� Rozvíjať inovačný potenciál v ľudských zdrojoch a podporovať sieťovanie pri prenose dobrej praxe; 

 

Opatrenie I.1.3 Rozvoj cestovného ruchu ako významného sektoru ekonomiky kraja 

 

� Zefektívniť, rozvíjať a stabilizovať organizáciu cestovného ruchu vrátane potrebného legislatívneho 

rámca a zabezpečenia financovania; 

� Skvalitniť a rozšíriť infraštruktúru a služby cestovného ruchu a zabezpečiť ich udržateľnosť; 

� Vytvoriť a propagovať konkurencieschopnú ponuku s cieľom predĺženia turistickej sezóny 

a zvýšenia návštevnosti; 

� Podporovať zamestnanosť a zvyšovať kvalitu vzdelávania a kvalifikácie ľudských zdrojov 

v cestovnom ruchu; 

 

Opatrenie I.1.4 Podpora podnikania na vidieku 

 

� Zvýšiť podporu poľnohospodárskym a lesníckym subjektom v oblasti poradenstva a propagácie; 

� Vytvárať podmienky pre optimálne využívanie krajiny; 

� Stabilizovať obyvateľstvo na vidieku; 
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� Podporovať rozvoj lokálnych ekonomík s využitím miestneho potenciálu; 

� Podporovať tvorbu a uplatňovanie dokumentov územného rozvoja obcí; 

� Zabezpečiť zefektívnenie verejných inštitúcií na vidieku; 

� Podporovať medzi sektorovú komunikáciu a spoluprácu na vidieku; 

 

Opatrenie I.2.1 Optimalizácia dopravnej infraštruktúry pre lepšiu obslužnosť územia 

 

� Skvalitňovať a rozvíjať dopravnú  prepojenosť sídel a ekonomických centier  v Prešovskom kraji; 

�  Pripraviť a zrealizovať výstavbu chýbajúcich úsek ciest I. triedy  

�  Zlepšiť technický stav ciest II., III. triedy a miestnych komunikácií a  mostov a odstraňovať 

dopravne nebezpečné miesta a úseky na pozemných komunikáciách vrátane zlepšenia dopravného 

značenia; 

� Podporovať vytváranie podmienok pre zlepšovanie technického stavu železničných tratí, mostov 

a staníc, skrátenie cestovnej doby vrátane skvalitnenia cezhraničného spojenia; 

� Zavádzať a rozširovať dopravné stavebné riešenia prepájajúce motorovú dopravnú infraštruktúru 

s nemotorovou dopravnou infraštruktúrou vrátane rozširovania samostatnej cyklistickej dopravy 

na miestach neumožňujúcich využívať motorovú dopravu 

� Minimalizovať vplyv klimatických podmienok na kvalitu dopravy; 

� Podporovať rozvoj integrovaných dopravných systémov prepájajúcich rôzne druhy dopravy  

a výstavbu prestupných terminálov 

� Podporovať rozvoj leteckej dopravy; 

� Podporovať rozvoj elektro mobility; 

� Zachovať rozsah dopravnej obslužnosti verejnou dopravou a rozvíjať ju v nadväznosti na potreby 

územia Prešovského kraja; 

� Zvyšovať atraktivitu a spoľahlivosť verejnej dopravy; 

 

Opatrenie I.2.2 Rozširovanie komunikačnej infraštruktúry a zvyšovanie bezpečnosti prenosu dát 

 

� Sprístupniť elektronické komunikácie a informačné technológie všetkým obyvateľom a vo všetkých 

oblastiach Prešovského kraja; 

� Zvýšiť využívanie informačných a komunikačných technológií vo verejnom, súkromnom 

i podnikateľskom sektore; 

� Zefektívniť využívanie IKT prostredníctvom integrovaných viacmodulových informačných 

a komunikačných riešení  
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Opatrenie I.2.3 Modernizácia a dobudovanie ostatnej technickej infraštruktúry vrátane 

energetiky z OZE 

 

� Vybudovať kvalitný, spoľahlivý a efektívny systém zásobovania energiou na celom území 

Prešovského kraja s ohľadom na očakávané potreby územia; 

� Zvýšiť využívanie energeticky a ekologicky šetrných technológií a využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie; 

 

Opatrenie II.1.1 Podpora dobudovania chýbajúcich zariadení pred primárneho vzdelávania 

 

� Zvýšiť hrubú zaškolenosť detí materských škôl za účelom vytvárania študijných schopností 

a sociálnej integrácie detí a zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov; 

 

Opatrenie II.1.2 Skvalitnenie vzdelávania na základných školách a stredných školách a jeho 

priblíženie potrebám trhu práce 

 

� Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl; 

� Zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl; 

� Podporovať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu; 

� Vytvárať podmienky pre tvorbu vzdelávacích programov zameraných na poznanie kultúrneho 

dedičstva regiónu; 

� Posilňovať úlohu školy vo vzdelávaní; 

� Rozvíjať kompetencie pedagogických pracovníkov; 

� Modernizovať nevyhnutnú infraštruktúru škôl a školských zariadení; 

� Zladiť ponuku vzdelávania s potrebami trhu práce; 

� Zapojiť zamestnávateľov do odbornej prípravy žiakov a študentov; 

 

Opatrenie II.1.3 Podpora nových foriem celoživotného vzdelávania a uznávania kompetencií 

s dôrazom na ohrozené skupiny  

 

� Zvyšovať kvalitu vzdelávania; 

� Zvyšovať efektivitu vzdelávania; 

� Podporovať nové príležitosti na vzdelávanie a poradenský systém; 

� Podporovať vzdelávacie aktivity mladých zamerané na ich osobnostný rozvoj a lepšie uplatnenie v 

spoločnosti 



Prešovský samosprávny kraj                          PHSR PSK 2014-2020 

C –Programová časť 

 
 

 

© IU.N.EX PERSON, spol. s r. o.   Verzia 1.0    strana 5 

 

 

Opatrenie II.1.4 Podpora ďalšieho vzdelávania dospelých pre meniace sa potreby trhu práce 

 

� Zvýšiť mieru zamestnanosti, najmä u ohrozených skupín na trhu práce; 

� Zvýšiť kvalitu a mobilitu pracovnej sily  v Prešovskom kraji cez ďalšie vzdelávanie dospelých doma 

aj v zahraničí 

 

Opatrenie II.2.1 Zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb odkázaným osobám 

 

� Zaviesť systém optimalizácie a riadenia siete sociálnych služieb vrátane vyššej miery zapojenia 

obcí, medzi obecnej a medzi rezortnej spolupráce; 

� Udržateľný systém financovania sociálnych služieb a dostatočná informovanosť verejnosti; 

� Podporovať poskytovateľov sociálnych služieb prostredníctvom vzdelávania personálu, 

metodickým vedením, sledovaním a kontrolou kvality služieb; 

� Optimalizovať a využívať sieť služieb sociálneho poradenstva a služieb pre osoby ohrozené 

sociálnym vylúčením, chudobou a nezamestnanosťou; 

� Zabezpečiť pre osoby so zdravotným postihnutím podmienky pre integráciu do spoločnosti 

a zabezpečiť dôstojný život seniorov; 

� Podporovať procesy plánovania a efektívne systémy sociálnych služieb; 

 

Opatrenie II.2.2 Podpora prevencie ochrany zdravia a skvalitnenie poskytovania zdravotníckej 

starostlivosti 

 

� Podporovať informačné aktivity zamerané na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov 

� Dlhodobo zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Prešovského kraja; 

� Zabezpečiť viac zdrojové financovanie prevádzky, obnovy a rozvoja zdravotníctva v Prešovskom 

kraji v súlade s vývojom vedy a techniky; 

� Definovať a udržať optimálnu sieť zdravotných služieb v spolupráci s poskytovateľmi, zdravotnými 

poisťovňami, zriaďovateľmi a obcami; 

� V zmysle nadväznosti prepojiť siete zdravotných a sociálnych služieb; 

� Zdravotnú starostlivosť poskytovať na vysokej odbornej úrovni, podporovať kvalitnú a bezpečnú 

zdravotnú starostlivosť; 

 

Opatrenie II.2.3 Podpora aktivizácie občanov v oblasti zvyšovania kvality života, obnovy 

pracovných návykov, rozvoja kultúrneho bohatstva, sociálnej inklúzie  
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� Vytvoriť podmienky pre širšie zapojenie občanov do záujmových  činností pre aktívnejší 

a plnohodnotnejší život 

� Zvýšiť aktívnu zapojenosť sociálne ohrozených skupín obyvateľstva do pracovných činností 

skvalitňujúcich životné podmienky obyvateľov v kraji  

� Podporiť  talenty a kreativitu občanov prispievajúcich k tvorbe dobrého mena kraja  

� Vytvoriť podmienky pre aktivizáciu mládeže a občanov v účasti na rozhodovaní a tvorbe lepších 

životných podmienok v komunitách, 

� Vytvoriť podmienky pre zlepšovanie fyzickej zdatnosti obyvateľov cez športové aktivity (šport pre 

všetkých) 

� Vytvárať podmienky pre prezentovanie pozitívnych príkladov; 

� Rozvíjať spoluprácu, partnerstvá  a zbližovanie sídel a regiónov v kraji vrátane cezhraničných 

aktivít; 

 

Opatrenie II.2.4 Zlepšenie existujúcich pracovných podmienok a podpora tvorby nových 

pracovných miest pre budovanie inkluzívneho trhu práce 

 

� Podporovať vytváranie tzv. zelených pracovných miest (pri zbere, separovaní a opätovnom 

spracovaní odpadu, pri rekultivácii znečisteného územia a obnove využitia skládok, monitorovaní 

znečistenia verejných priestorov, vody, ohrozovania zdravia ...) 

� Podporovať tvorbu a udržiavanie pracovných miest  pre znevýhodnené osoby na trhu práce formou 

miestnych sociálnych podnikov 

 

Opatrenie II.3.1 Podpora strategického plánovania rozvoja a sektorovej spolupráce 

 

� Pre rozvoj kraja využívať kvalitné, aktuálne a platné koncepčné dokumenty a komplexného a aj 

sektorového zamerania v súlade s princípmi udržateľného rozvoja; 

� Sledovať plnenie koncepčných dokumentov pravidelným monitoringom územia a výstupy 

zohľadňovať pri riadení rozvoja územia; 

� Do spolupráce pri rozvoji územia zapájať špecializované pracoviská využívajúce moderné 

technológie a metódy plánovania rozvoja územia, zapájať odbornú i laickú verejnosť; 

� Rozvoj kraja koordinovať na miestnej, mikroregionálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej 

úrovni; 

 

Opatrenie II.3.2 Ochrana a podpora šírenia kultúrneho dedičstva a regionálnej kultúrnej identity 

 

� Podporovať propagáciu kultúrnych aktivít v kraji; 
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� Podporovať cezhraničnú kultúrnu spoluprácu; 

� Finančne podporovať zachovanie hmotného a nehmotného dedičstva (tradičná ľudová kultúra); 

� Prezentovať a propagovať kultúrne dedičstvo; 

� Vytvárať podmienky pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti starostlivosti a propagácie kultúrneho 

dedičstva; 

� Udržovať a rozvíjať sieť kultúrnych zariadení v kraji; 

 

Opatrenie II.3.3 Podpora zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov a bývania 

 

� Vybudovať systém sústavnej a koordinovanej prípravy obyvateľov v oblasti ich bezpečnosti 

a ochrany majetku; 

� Vytvoriť funkčný a previazaný systém prevencie a riešenia sociálne patologických javov 

a zabezpečenie viac zdrojového financovania; 

� Stabilizovať funkčný a previazaný systém prevencie a pripravenosti obyvateľstva na mimoriadne 

udalosti a zabezpečenie viac zdrojového financovania; 

� Zabezpečiť podmienky pre zdravé a cenovo dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov podľa 

potrieb a možností miest a obcí Prešovského kraja; 

� Zvýšiť kvalitu verejných priestranstiev; 

� Vytvoriť podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva, skvalitniť pracovné prostredie a vyvážený rozvoj 

pracovných príležitostí; 

 

Opatrenie III.1.1 Ochrana rozmanitosti fauny, flóry a chránených prírodných a historických území 

 

� Optimalizovať vodný režim v krajine; 

� Obnoviť krajinné štruktúry, pokračovať v realizácii siete ekologicky stabilných území na všetkých 

úrovniach, zabezpečiť minimálnu fragmentáciu krajiny; 

� Využívať prírodný potenciál krajiny v  súlade s princípmi udržateľného rozvoja; 

� Podporovať druhovú rozmanitosť a kvalitu génového fondu pôvodných rastlinných a živočíšnych 

druhov; 

 

Opatrenie III.1.2 Riadenie rizík spôsobených zmenou klímy a revitalizácia urbanizovaných oblastí 

s pozitívnym dopadom na kvalitu ŽP a zdravie obyvateľov 

 

� Znižovať rozsah ekologických záťaží; 
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� Vytvoriť nástroje na likvidáciu alebo zmiernenie škodlivých následkov ľudskej činnosti a prírodných 

katastrof; 

� Minimalizovať produkciu emisií znečisťujúcich látok, svetelného smogu a hlukovej záťaže do 

všetkých zložiek životného prostredia a ich negatívny vplyv na verejné zdravie; 

� Budovať a skvalitňovať preventívne protipovodňové opatrenia; 

 

Opatrenie III.1.3 Skvalitnenie a dobudovanie siete zásobovania pitnou vodou a odvodov 

odpadovej vody s minimalizáciou negatívnych dopadov na ŽP 

 

� Zlepšiť stav vodohospodárskej infraštruktúry, zabezpečiť zásobovanie kvalitnou pitnou vodou 

a zvýšiť úroveň čistenia odpadových vôd na území Prešovského kraja; 

� Skvalitniť zdroje pitnej vody a zabezpečiť ich ochranu; 

 

Opatrenie III.1.4 Zvýšenie miery separovania a zhodnocovania odpadov 

 

� Efektívne nakladať s odpadmi a podporovať ich druhotné využitie; 

� Predchádzať zhoršovaniu stavu životného prostredia a vzniku odpadu; 

� Podporovať vedu a výskum pre získavanie nových poznatkov pre zlepšenie životného prostredia 

a vývoj technológií; 

 

Opatrenie III.1.5 Podpora zavádzania efektívnych a ekologických modulových systémov prepravy 

osôb 

 

� Znižovať hlučnosť, prašnosť, energetickú náročnosť zabezpečením ekologických dopravných prostriedkov vo 

verejnej doprave; 

� Zefektívniť náklady na prepravu osôb  prepájaním viacerých modulov dopravných systémov   

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.    ŠŠŠŠPECIFIKPECIFIKPECIFIKPECIFIKÁÁÁÁCIA ZAMERANIA CIA ZAMERANIA CIA ZAMERANIA CIA ZAMERANIA RÁMCOVÝCH AKTIVÍT PORÁMCOVÝCH AKTIVÍT PORÁMCOVÝCH AKTIVÍT PORÁMCOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DĽA DĽA DĽA PRIORITNÝCH OBLASTÍ PRIORITNÝCH OBLASTÍ PRIORITNÝCH OBLASTÍ PRIORITNÝCH OBLASTÍ     
    

Prioritná oblasť I.Prioritná oblasť I.Prioritná oblasť I.Prioritná oblasť I.    

Podpora podnikania v najširšom slova zmysle, podpora ekonomického rastu prostredníctvom podpory 

integrovaných územných investičných projektov zameraných na budovanie, rekonštrukciu 

a modernizáciu infraštruktúry pre podnikanie s pripraveným podnikateľským zámerom  meraným 

plánovanými tržbami za 5 rokov po skončení, (napr. projektový zámer vybudovanej cestnej 

infraštruktúry k hnedému parku s naplánovaným využitím na tvorbu pracovných miest  z ohrozených 
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skupín obyvateľov –  mladých bez pracovných skúseností, dlhodobo nezamestnaných a tvorbu pridanej 

hodnoty)  

Podpora spolupráce, vytváranie a rozširovanie sietí v inovatívnych oblastiach v rôznych sektoroch 

merané počtom vytvorených sietí, klastrov, partnerstiev a rastom propagácie PSK  

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technickej infraštruktúry – cesty, telekomunikácie, internet, 

rozvody tepla, svetla, elektrifikácia 

Výstavba prepájacích terminálov pre rôzne moduly dopravy s odstavnými plochami, s elektronickým 

poskytovaním verejne dostupných informácií o regióne, službách, bezpečnostných kontaktných miest, 

mapou  a s meraním vzdialenosti k vybraným bodom a elektronickom poskytovaní služieb – telefón, 

banky, pošta, hlásenie  na políciu, úrad práce, informácie o dopravnom spojení, voľnom ubytovaní, 

najbližších akciách, aktuálnom stave znečistenia 

PrioriPrioriPrioriPrioritná oblasť IItná oblasť IItná oblasť IItná oblasť II    

Zameranie na skvalitňovanie a rozvoj ľudských zdrojov a jeho aktivizáciu cez modernizáciu 

a skvalitňovanie  infraštruktúry vo vzdelávacej, kultúrnej, komunitnej (športovej, odbornej – výskumnej 

,kreatívnej, historickej), zdravotníckej, sociálnej oblasti ,aktivizácia mladých ľudí, uznávanie 

kompetencií pre trh práce 

Prioritná oblasť IIIPrioritná oblasť IIIPrioritná oblasť IIIPrioritná oblasť III    

 Zameranie na opatrenia na ochranu životného prostredia, jeho propagáciu, predchádzanie následkom 

klimatických zmien a katastrof, rekonštrukcia a modernizácia miestnych infraštruktúr v oblasti 

odpadového hospodárstva, zabezpečenia pitnej vody a opatrenia na miestnej úrovni zamerané na 

znižovanie znečistenia, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, znižovanie energetickej náročnosti, 

skvalitňovanie životného prostredia a ochranu zdravia  a miestne investície 

 

1.3.1.3.1.3.1.3.    KKKKRITÉRIÁ PRE RITÉRIÁ PRE RITÉRIÁ PRE RITÉRIÁ PRE ZARADENIE PROJEKTOVÝZARADENIE PROJEKTOVÝZARADENIE PROJEKTOVÝZARADENIE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV  DO CH ZÁMEROV  DO CH ZÁMEROV  DO CH ZÁMEROV  DO PHSRPHSRPHSRPHSR    PSKPSKPSKPSK    
 

Pre výber a zaradenie navrhovaných aktivít, alebo projektových zámerov do Programu rozvoja PSK je 

posudzované splnenie 7 kritérií, označených písmenami A,B,C,D,E,F,G nižšie, ktorými sa posudzuje 

príspevok navrhovanej aktivity , resp. projektového zámeru k naplneniu sledovaných cieľov Programu 

rozvoja PSK vo všetkých hlavných oblastiach rozvoja kraja v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej 

oblasti, ako aj v ďalších kritériách dôležitých pre zabezpečenie rozvoja kraja. Významné ohodnotenie 

má príspevok ku kritériám, prostredníctvom ktorých sa hodnotí príspevok k napĺňaniu cieľov Stratégie 

Európa 2020. V kritériách sa posudzuje uplatnenie prierezových priorít - podpora ekonomického rastu, 

podpora zamestnanosti, podpora inkluzívnej spoločnosti v rámci napĺňania jednotlivých opatrení 

a špecifických cieľov PHSR PSK. Zároveň sa uvedenými kritériami posudzuje príspevok k napĺňaniu 

nasledovných cieľov Stratégie  Európa 2020:  

- Rast zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov (významný cieľ pre prior. oblasť I, 

čiastočne významný pre prioritnú oblasť  II) 

- Rast podielu investícií do V&V (významný pre prioritnú oblasť I, čiastočne pre PO II) 
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- Rast podielu OZE na zdrojoch energie, rast energetickej efektívnosti, príspevok k znižovaniu 

skleníkotvorných plynov (prioritné oblasti I, III a čiastočne aj. iI) (Kvalita vody, ovzdušia, pôdy, 

zachovanie fauny, flóry) 

- Vyšší podiel detí absolvujúcich povinnú školskú dochádzku, vyšší podiel absolventov SŠ 

s uplatnením na trhu práce alebo na VŠ (prioritná oblasť II) 

Nižšie je uvedený zoznam posudzovaných kritérií, rozsah bodového hodnotenia, ktoré bude pridelené 

posudzovaným projektovým zámerom podľa miery splnenia posudzovaného kritéria. 

 

Tabuľka č. 25: Zoznam kritérií pre zaradenie projektových zámerov do PHSR PS  

Názov kritéria a jeho podotázky Rozsah splnenia kritéria Bodové ohodnotenie 

Kritérium A. Ekonomický rast:  
A1 Prinesie projekt na konci ,resp. do 5 
rokov ekonomickú pridanú hodnotu?  

áno 3/2 body 

nejasné 1 bod 

nie  0 bodov 

A2 Má projekt zabezpečenú udržateľnosť 
výstupov po skončení z ekonomického 
hľadiska?  

áno 2 body 

nejasné 1 bod 

nie  0 bodov 

Kritérium B. Rast zamestnanosti:   
B Aký  je vplyv projektu na zamestnanosť 
v regióne?  

 

projekt vytvára nové pracovné miesta 3/2 body 

projekt udržiava zamestnanosť na rovnakej 
úrovni  

1 bod 

Projekt znižuje počet pracovných miest  0 bodov 

Kritérium C. Sociálny dopad:   
C Rieši projekt sociálne aspekty? Ak áno, 
akými opatreniami?  

 

 

 

áno, zavádza nové opatrenia s prínosom pre 
kvalitu života ľudí v regióne alebo začlenenie 
ohrozených sociálnych skupín do života 
(napr. detská škôlka, miestna doprava pre 
zamestnancov,  vzdelávacie a kultúrne 
centrum a pod.) 

3/2 body 

zdôvodňuje nepriamo bez konkrétnych 
opatrení 

1 bod 

nie  0 bodov 

Kritérium D. Ekologický aspekt: 
D1 Rieši projekt minimalizáciu dopadov na 
životné prostredie?  

 

áno, konkrétne opatrenia 2 body 

zdôvodnené bez konkrétnych opatrení 1 bod 

nie, resp. bez zdôvodnenia  0 bodov 

D2 Rieši projekt skvalitňovanie zložiek 
životného prostredia? (nepovinné pre 
prioritnú oblasť I a II))  

áno 3/2 body 

čiastočne 1 bod 

nie 0 bodov 

D3 Ako rieši projekt dopad na zdravie 
človeka?  

 

zavádza opatrenia s pozitívnym dopadom  2/ 1 bod 

neutrálny dopad 0 bodov 

negatívny dopad, s povinnosťou zaviesť 
opatrenia na nápravu, inak je to 
diskvalifikačné kritérium 

0 bodov 

Kritérium E. Integrovaný prístup: 
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E Zdôvodnil projekt prepojenosť na ďalšie 
súvisiace projekty, resp. integrované 
územné riešenia, resp. projektové 
partnerstvo?  

áno  3/2 body 

čiastočne 1 bod 

nie 0 bodov 

Kritérium F. Zatraktívnenie regiónu: 
F Prispieva projekt k zatraktívneniu/šíreniu 
dobrého mena regiónu?  

 

 

áno, pozitívna propagácia regiónu, služieb, 
miestnej značky, nadregionálneho 
charakteru  publicita s prílevom klientov do 
PSK 

3 body 

áno, publicita regionálneho charakteru 2 body 

publicita miestneho charakteru 1 bod 

Kritérium G. Inovatívnosť: 
G Obsahuje projekt prvky inovatívneho 
prístupu? 

 

celý projekt je komplexné inovatívne riešenie 2 body 

projekt obsahuje prvky inovatívnosti 1 bod 

projekt neobsahuje prvky inovatívnosti 0 bodov 

 

TabuľkaTabuľkaTabuľkaTabuľka    č. 26:č. 26:č. 26:č. 26:    Bodové hodnotenia jednotlivých kBodové hodnotenia jednotlivých kBodové hodnotenia jednotlivých kBodové hodnotenia jednotlivých kritérií pre ritérií pre ritérií pre ritérií pre posúdenie oprávnenosti posúdenie oprávnenosti posúdenie oprávnenosti posúdenie oprávnenosti zaradenia projektov zaradenia projektov zaradenia projektov zaradenia projektov 

aaaa    aktivít do PHSR PSKaktivít do PHSR PSKaktivít do PHSR PSKaktivít do PHSR PSK    vvvv    členení podľa prioritných oblastí PHSR PSKčlenení podľa prioritných oblastí PHSR PSKčlenení podľa prioritných oblastí PHSR PSKčlenení podľa prioritných oblastí PHSR PSK    
Prioritná 

oblasť 

Kritérium 

A: 

ekonomický 

rast 

Kritérium B: 

rast 

zamestnanosti 

Kritérium 

C: sociálny 

dopad 

Kritérium 

D: 

ekologický 

aspekt 

Kritérium E: 

integrovaný 

prístup 

Kritérium F:  

zatraktívnenie 

regiónu 

Kritérium G: 

inovatívnosť 

I. 3+2 3 2 2+3+2 3  3 2 

1+1 1 1  1+1+0  1 2 1 

0+0  0  0  0+0 0 1 0 

II. 2+2 3 3 2+2+1 2 3 2 

1+1 1 1 1+1+0 1 2 1 

0+0 0 0 0+0 0 1 0 

III 2+2 2 2 2+3+2 2 3 2 

1+1 1 1 1+1+0 1 2 1 

0+0 0 0 0+0 0 1 0 

 

Tabuľka č. 27: LTabuľka č. 27: LTabuľka č. 27: LTabuľka č. 27: Limityimityimityimity    pre max. apre max. apre max. apre max. a    minminminmin. celkové bodové. celkové bodové. celkové bodové. celkové bodové    hodnotenia projektových zámerov hodnotenia projektových zámerov hodnotenia projektových zámerov hodnotenia projektových zámerov umožňujúcich umožňujúcich umožňujúcich umožňujúcich 

zaradenie zaradenie zaradenie zaradenie do PHSR PSKdo PHSR PSKdo PHSR PSKdo PHSR PSK::::    
Prioritná. Oblasť Max. počet bodov Min. počet bodov 

I. 25 13 

II. 22 12 

III. 22 11 

KKKKritériá prispievajúce kritériá prispievajúce kritériá prispievajúce kritériá prispievajúce k    cieľom Stratégie Európa 2020:cieľom Stratégie Európa 2020:cieľom Stratégie Európa 2020:cieľom Stratégie Európa 2020:    

V tabuľke vyššie je modrou farbou zvýraznená bodovo vyššie ohodnotená dôležitosť príspevku 

projektových zámerov a aktivít jednotlivých prioritných oblastí k naplneniu cieľov EÚ Stratégie Európa 

2020. Pre vybrané prioritné oblasti je pri modro označených kritériách použitá vyššia maximálna 

hodnota  prideľovaného počtu bodov (3) namiesto bežne stanovenej maximálne bodovej hodnoty (2) 

pri ostatných prioritách. 
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- Pre prioritnú oblasť I majú vyššiu maximálnu hodnotu 3  pridelené kritériá: A,B,D,E,F  

- Pre prioritnú oblasť II majú vyššiu maximálnu hodnotu 3 pridelené kritériá: B,C,F  

- Pre prioritnú oblasť III majú vyššiu maximálnu hodnotu 3 pridelené kritériá: D 

Ostatné kritériá majú povolený rozsah hodnotenia od minimálneho počtu 0 bodov po maximálny počet 

2 body.  

Diskvalifikačné kritériá:Diskvalifikačné kritériá:Diskvalifikačné kritériá:Diskvalifikačné kritériá:    

Červenou farbou označené kritériá v tabuľke vyššie sú kritériá, ktoré musia byť splnené aspoň na 1 

bod, inak ich nesplnenie vylúči projektový zámer, resp. aktivitu zo začlenenia do Programu rozvoja PSK. 

Pre jednotlivé prioritné oblasti sú to rozdielne diskvalifikačné kritériá, uvedené nižšie: 

- Pre prioritnú oblasť I je diskvalifikačným nesplnenie kritérií A ekonomického rastu a kritéria E 

integrovaného prístupu, resp. zapojenia do partnerstva. 

- Pre prioritnú oblasť II je diskvalifikačným nesplnenie kritéria B rastu zamestnanosti. 

- Pre prioritnú oblasť III je diskvalifikačným nesplnenie kritéria D ekologického aspektu. 

 

Pre výber projektových zámerov do indikatívneho zoznamu projektov a aktivít na realizáciu Programu 

rozvoja PSK ( PHSR PSK) sa použijú vyššie uvedené kritériá a posúdia sa nimi aj projekty, ktoré sú 

zahrnuté do indikatívnych zoznamov projektových zámerov pre implementáciu strategických 

regionálnych dokumentov užšieho zamerania, akými sú napr. Program rozvoja vidieka PSK a 

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) PSK.  

 

Projekty realizované aj financované z centrálnej celonárodnej úrovne v rámci jednotlivých sektorových 

politík ako je doprava, vodné hospodárstvo, zabezpečovanie verejných prác, ochrana ŽP, podpora 

zamestnanosti a pod.  nevytvárajúce požiadavky na vlastné zdroje rozpočtu VÚC PSK alebo na rozpočty 

obcí v rámci PSK, nemusia byť posudzované podľa vyššie uvedených kritérií. 

Ale projekty, ktoré sa budú uchádzať o spolufinancovanie z prostriedkov EŠIF, budú musieť zdôvodniť 

súlad s vybranými prioritami strategického dokumentu regionálneho rozvoja, preto sú uvedené kritériá 

užitočnou pomôckou pri posudzovaní vhodnosti a príspevku navrhnutého projektu k prioritám 

regionálneho rozvoja, ktoré sú pre územie PSK v najširšom slova zmysle definované práve 

prostredníctvom PHSR PSK. 
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2222    MMMMERATEĽNÉ UKAZOVATELEERATEĽNÉ UKAZOVATELEERATEĽNÉ UKAZOVATELEERATEĽNÉ UKAZOVATELE    

    

 

 

 

 

 

    Zoznam navrhnutýcZoznam navrhnutýcZoznam navrhnutýcZoznam navrhnutých ukazovateľov pre monitorovanieh ukazovateľov pre monitorovanieh ukazovateľov pre monitorovanieh ukazovateľov pre monitorovanie    aaaa    vyhodnocovanie napĺňania cieľovvyhodnocovanie napĺňania cieľovvyhodnocovanie napĺňania cieľovvyhodnocovanie napĺňania cieľov    

PHSR PSK 2014PHSR PSK 2014PHSR PSK 2014PHSR PSK 2014----2020202020202020    

Navrhnuté ukazovatele pre strategický cieľ I: 

Výstup:   Počet projektov zameraných na podporu podnikania  

Objem finančných prostriedkov použitých na podporu vedy a výskumu  

Počet podporených inovačných klastrov/ partnerstiev/centier  

Počet podporených pracovných miest na vidieku (v tom aj samo zamestnávatelia, podporované 

pracovné miesta soc. podnikov) 

Dopad:   Nárast výšky regionálneho HDP 

Nárast tržieb u príjemcov NFP v podporenej oblasti 

Výstup:    Dĺžka zmodernizovaných/ vybudovaných  úsekov ciest v km 

Počet vybudovaných viacfunkčných dopravných a informačných terminálov 

Počet projektov efektívnych ekologických systémových riešení technickej infraštruktúry  

Dĺžka vybudovaných úsekov inžinierskych sietí na dodávku energie (teplo/el. energia/ plyn) v km 

Dopad:   Úspora času v doprave  

Zvýšenie miery napojenosti domácností/ obyvateľov v obciach na technickú infraštruktúru 

(internet/dopravný systém/energetické zdroje vrátane OZE) v % 
Úspora energie v % 
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Navrhnuté ukazovatele pre strategický cieľ II: 

 

Výstup:   Počet osôb aktívne zapojených do realizácie kultúrnych aktivít 

Počet osôb zo znevýhodnených skupín obyvateľstva (MRK, absolventi, NEET, ZPO, rodičia s deťmi 

bez práce) aktívne zapojených do komunitných pracovných aktivít 

Počet vytvorených alebo podporených sociálnych podnikov 

Nárast počtu návštevníkov v kraji,  zúčastňujúcich sa kultúrnych podujatí a navštevujúcich kultúrne 

zariadenia 

Počet projektov podľa opatrení 

Počet osôb poskytujúcich sociálne služby na komunitnej úrovni 

Počet osôb – klientov využívajúcich soc. služby poskytované na komunitnej úrovni 

Počet škôl s prepojením na prax v podnikoch (napr. duálne vzdelávanie) 

Počet vytvorených komunitných centier pre rozvoj inovácií vo všetkých oblastiach regionálneho 

rozvoja 

Dopad:  Vyšší počet absolventov s uplatnením na trhu práce do 6 mesiacov od skončenia školy 

Vyššia miera úspešnosti žiakov ZŠ pri testovaní znalostí v prírodovednej oblasti  

Vyšší podiel detí vo veku do 5 rokov využívajúcich predškolské zariadenia 

Počet udržaných partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi - väčší potenciál pre rozvoj 

inovácií  a lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce 

Počet udržaných sociálnych podnikov 

Vyššia miera zapojenia občanov do komunitných aktivít (v kultúrnej, športovej, sociálnej, vzdelávacej 

oblasti) 

Nižší počet dlhodobo evidovaných nezamestnaných 

Vyššia miera spokojnosti obyvateľov s kvalitou života 

Navrhnuté ukazovatele pre SC III: 

 

Výstup:  Počet projektov podľa opatrení  

Dĺžka vytvorenej cyklistickej infraštruktúry v km 

Dĺžka zrekonštruovaných/vybudovaných úsekov siete vodovodov v km 

Dĺžka zrekonštruovaných/vybudovaných úsekov siete kanalizácie v km 

Plocha vytvorených prvkov zelenej infraštruktúry 

Dopad:  Nárast miery zhodnocovania komunálneho odpadu 

Nárast  podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovom objeme výroby energie 

Nárast počtu osôb napojených na vodovod 

Nárast počtu osôb napojených na kanalizáciu 

Podiel udržiavanej zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe sídel 

Zníženie intenzity znečistenia emisiami tuhých častíc a CO v sídlach s realizovanými opatreniami 

Úspora energie v % 


