
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 
                                _____________________________________________________________________________         

 

 

 

 

UZNESENIE č. 6/2019 

 

 

zo 6. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

konaného dňa 17. 01. 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. Informatívnu správu o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji. 

2. Informatívnu správu o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci 

Iniciatívy „Catching-up Regions“. 

3. Koncepčno- strategický dokument návrh „ Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom 

samosprávnom  kraji“. 

 

 

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

 

1. Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - ,,Výzva pre 

región“ so zmenou spolufinancovania podprogramu 1.1 na 70:30. 

 

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

 

1. Koncepčno- strategický dokument návrh „ Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom 

samosprávnom  kraji“. 

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

Prešovského samosprávneho kraj - implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ 

na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci 

výzvy č. OPII-2018/7/3-DOPv maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 975 000,- 

eur.  

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

podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.  



 

4. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v sume 48 750,- eur.  

5. Predfinancovanie projektu maximálne vo výške 975 000,-€ z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2019 - 

2021.  

 

 

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 17.01.2019                                                               


