
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 

 

 

 

UZNESENIE č. 7/2019 

 

 

zo 7. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

konaného dňa 18. 03. 2019 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

       Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  

 

A. B e r i e  n a   v e d o m i e 

1.   Informáciu o hodnotiacich kritériách pre Výzvu pre región. 

 

2. Informáciu k projektu LIFE – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality 

ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a 

podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE-IP-SK AQ Improvement). 

 

 

 

B. O d p o r ú č a Zastupiteľstvu PSK  schváliť  

 

1. Stratégiu rozvoja CR v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi 

prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach NRO na území PSK. 

 

2.  Účasť PSK v projekte LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov 

na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a 

miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.  

 

3. Spolufinancovanie projektu LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie 

programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií 

regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia vo výške 10 % 

z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky 43 200,00 €. 

4. Bezúročnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod 

Slovenska do výšky 100 000,- Eur, ktorá je určená výlučne na predfinancovanie aktivít projektu 

Svätomariánska púť „Svetlo z východu“. 

 



 

5. Bezúročnú finančnú výpomoc pre záujmové združenie právnických osôb Inovačné partnerské 

centrum Prešov do výšky 140 000,- Eur, ktorá je určená výlučne na predfinancovanie aktivít 

projektov Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ a  „ENTER- transfer.“ 

 

 

sekretár Komisie RR a CR 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.                                   Ing. Andrea Turčanová 

                                                                                 predsedníčka Komisie RR a CR  

        

 

 

             Overovateľ: 

                                                                             Prof. ThDr. PaedDr, Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

 

V Prešove dňa 18.03.2019                                                               


