PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

15. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa: 26. 08. 2019

Číslo poradia:

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom
„Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší
samosprávny kraj, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna
verejná správa

Predkladá:
RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
vedúci odboru regionálneho rozvoja

Spracovala:
Ing. Helena Miščíková
vedúca oddelenia strategického plánovania,
odbor regionálneho rozvoja

Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Ú PSK
V Prešove, dňa 22. júla 2019

Návrh na uznesenie:
v prílohe
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Návrh na uznesenie
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov:

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Smart
Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj,
vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kód výzvy OP EVS
DOP-PO1-SC1.1-2019-1, s maximálnou žiadanou výškou oprávnených výdavkov
3 500 000,- Eur;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného
finančného príspevku;
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo
predstavuje maximálne 175 000,- Eur pre roky 2020 - 2022;
d) predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 000 Eur pre
roky 2020 – 2022.
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Dôvodová správa
Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa
(OP EVS) vyhlásilo dňa 15.05.2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“
pre samosprávne kraje. Výzva je zameraná najmä na podporu uplatnenia SMART princípov v
rozvoji verejných politík, na podporu zavádzania systémov manažmentu kvality, ako aj na
podporu strategického riadenia a vzdelávania zamestnancov v oblasti inovovaných procesov.
Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené v tejto výzve, patria predovšetkým
implementácia princípov SMART politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané
na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy
týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na
implementáciu princípov SMART politík v regiónoch.
„Princípmi SMART politík v regiónoch sa rozumie uplatnenie takých riešení, služieb a
technológií v rámci tvorby alebo aktualizácie strategických dokumentov regiónu, ktoré sú
založené na technologických a sociálnych inováciách za účelom zlepšenia kvality života
občanov v regióne, zvýšenia jeho atraktívnosti ako aj napĺňania potrieb podnikateľov. Hlavným
cieľom aktivít podporovaných v rámci výzvy je predovšetkým vytvorenie architektúry
technologických a sociálnych inovácií na mieru daného regiónu a príprava projektov
zameraných na vybudovanie regionálnych centier pre potreby koordinácie SMART politiky
v regióne.
Ďalšou hlavnou aktivitou, ktorá pomôže k zefektívneniu samosprávnych krajov je zavedenie
systémov riadenia kvality ako napríklad CAF, EFQM a iných relevantných nástrojov
zlepšujúcich systémy riadenia. Predovšetkým sa jedná o projektové riadenie reformných
procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov,
systémov, programov a politík, analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových
informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy,
systémy a politiky v kompetencii VÚC.
Významnou aktivitou je vzdelávanie zamestnancov, ich účasť na odborných školeniach v
oblasti legislatívy a legislatívnych zmien zodpovedajúcich kompetenčnému rámcu
samosprávnych krajov, prezentovanie príkladov dobrej praxe, rozširovanie „soft skills“
zamestnancov, účasť vybraných zamestnancov na stážach a konferenciách v SR a v zahraničí.
Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je taktiež vytvorenie pracovných pozícií
zameraných na analytické a metodické činnosti, čím sa posilnia analytické kapacity v danom
kraji a vytvorenie pracovných pozícií na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja za
účelom implementácie inovačných a reformných opatrení.
Európsky sociálny fond prostredníctvom OP EVS podporí túto výzvu v hodnote takmer 23
miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2,5 milióna eur,
v prípade splnenia ďalších podmienok určených vo výzve môže byť výška príspevku 3,5
milióna eur a to v prípade posilnenia administratívnych kapacít koordinujúcich transformáciu
regiónu horná Nitra, ako aj dobiehajúcich regiónov v rámci špecifických iniciatív EK.
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Základné informácie o výzve vyhlásenej v rámci OP Efektívna verejná správa:
Názov: Inteligentný a lepší samosprávny kraj
Kód: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1
Poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra SR (riadiaci orgán pre OP EVS)
Dátum uzavretia: 30. 09. 2019 (termín predloženia žiadosti o NFP)
Očakávané (indikatívne) celkové oprávnené výdavky pre PSK sú 3 500 000,- Eur, z toho:
-

EÚ
štátny rozpočet SR
vlastné zdroje PSK

2 975 000,00 Eur (85 %),
350 000,00 Eur (10 %),
175 000,00 Eur (5 %);

Oprávnené aktivity výzvy:
Typ aktivity
Procesy, systémy a politiky

Zavedenie systémov
riadenia kvality

Vzdelávanie zamestnancov

Stručný popis
- povinne realizované: Smart koncepcia;, PHSR PSK
2020+ (príloha č. 8 výzvy časti A až C)
- nepovinne realizované – voliteľné:
opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do
reformných politík, hodnotenie dopadov politík
a legislatívy, projektové riadenie reformných procesov
a pod. (príloha č. 8 výzvy časti D až H)
- povinne realizované:
podpora zavádzania systémov manažmentu kvality
v inštitúciách VS (napr. CAF – Common Assesment
Framework) (príloha č. 8 výzvy časť I)
- nepovinne realizované – voliteľné:
vzdelávanie zamestnancov – v oblasti inovovaných
procesov, rozširovanie „soft skills“ zamestnancov, účasť
na stážach a konferenciách v SR a v zahraničí (príloha č.
8 výzvy časť J)

Pre PSK je relevantná aj doplnková alokácia (1 000 000,- Eur), keďže ako žiadateľ je
preukázateľne zapojený do implementácie špecifických aktivít rozvoja regiónov, a to do
rozvojová iniciatívy Európskej komisie pre dobiehajúce regióny - Catching-up Regions.
V rámci toho je oprávnený realizovať samostatnú špecifickú hlavnú aktivitu projektu v rámci
typu aktivity - Procesy, systémy a politiky podľa príkladu aktivity „H“ v prílohe č. 8.
Časová oprávnenosť realizácie projektu:
-

celková dĺžka realizácie môže dosiahnuť maximálne 30 mesiacov.

