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UZNESENIE č. 5/2018 

 

 

z 5. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

konaného dňa 20. 11. 2018 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 plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu v rámci Iniciatívy „Catching-up 

Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji 

2. Informáciu o pripravovanej výzve v rámci Regionálneho vyrovnávacieho fondu Prešovského 

samosprávneho kraja. 

3. Informáciu o novom programovacom období EÚ na roky 2021 – 2027. 

 

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

 

1. Účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v pokračovaní projektu, ktorý je  

pripravovaný Úradom vlády SR (centrálny koordinačný orgán) v rámci zmeny č.6 vyzvania 

k  9.11.2018 „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 1“ za účelom pokračovania činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade 

Prešovského samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier“; 

2. Pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja; 

3. Spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 

výdavkov, t.j. vo výške 15 939,-€ a jeho predfinancovanie vo výške 330 000,-€ z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od 

1.1.2019 do 31.12.2021. 

4. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát 

Prešovského samosprávneho kraja“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP v maximálnej výške 

oprávnených výdavkov v sume 1 600 000,- eur. 



 

5. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v sume 80 000,- eur.  

6. Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s 

podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.  

 

C. N a v r h u j e 

 

1. Prizývať členov Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu k príprave dokumentu 

,,Kostrová sieť cyklistických trás v PSK“. 

 

 

 

 

sekretár Komisie RR a CR 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.                                   Ing. Andrea Turčanová 

                                                                                 predsedníčka Komisie RR a CR  

        

 

 

               Overovateľ: 

                                                                                                        Ing. Lukáš Hotáry 

 

 

V Prešove dňa 20.11.2018                                                               


