Dôvodová správa

Vytvorenie Inovačného Partnerského Centra, ako koordinačného centra, prepájajúceho
existujúce štruktúry v oblasti regionálneho rozvoja podľa vzoru nórskeho Molde Knowledge
Parku, je obsahom projektu financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu .

Popis projektu
.
Projekt v sebe zahŕňa rekonštrukciu historickej budovy (časť rekonštrukcie tvorí
oprávnený náklad z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórskeho finančného mechanizmu), prípravu metodológie Inovačného Partnerského Centra,
prípravu stratégií pre prioritné rozvojové oblasti kraja a pod.. Súčasťou je aj vytvorenie
partnerstva podľa vzoru Molde Knowledge Parku, ktoré by po skončení projektu prevzalo
zodpovednosť za chod IPC a zabezpečovalo jeho trvalú udržateľnosť, vrátane organizačného
zabezpečenia plnenia plánovaných aktivít.
Inovačné Partnerské Centrum sa bude zameriavať na vytváranie verejno-privátnych
partnerstiev, ktoré prispejú k rozvoju regiónu inovatívnymi spôsobmi v nasledujúcich
oblastiach:
- budovanie účelových partnerstiev (aj v oblasti medzinárodnej spolupráce)
prostredníctvom integrovaných balíkov služieb,
- skvalitnenie a koordinácia regionálnej inštitucionálnej spolupráce,
- podpora podnikania,
- podpora inovácií, vedy a výskumu,
- podpora vzdelávania ľudského potenciálu,
Inovačné Partnerské Centrum nebude konkurovať existujúcim zariadeniam v oblasti
regionálneho rozvoja v Prešovskom kraji.
Riešenie formou projektu z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu a má východisko v dobrých vzťahoch s krajom More og Romsdal,
kde sa nachádzajú ďalší partneri a Molde Knowledge Park, ktorého skúsenosti s úspešne
fungujúcim verejno-privátnym partnerstvom a spôsobom práce pri rozvoji regiónu pre nás
predstavujú reálnu možnosť vytvoriť podobný funkčný a účinný model v podmienkach
Prešovského kraja.
Projekt je plánovaný na 30 mesiacov a 1.1.2010 sme v rámci implementácie vstúpili
do II etapy realizácie aktivít. Plánované ukončenie projektu je 31.8.2010.

Rozpočet projektu
Celkové oprávnené náklady projektu sú 653 528,- EUR (vrátane príspevku zo
štátneho rozpočtu).

Náklady projektu
1. Investičná časť oprávnených nákladov – rekonštrukcia historickej budovy knižnice
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V investičnej časti projektu kde boli zrekonštruované priestory Inovačného
Partnerského Centra v budove knižnice boli schválené náklady vo výške 258 361,- EUR.
2. Ostatné oprávnené náklady
Tvoria náklady na aktivity projektu, náklady na prevádzku Inovačného Partnerského
Centra, mzdové náklady.
3. Dodatočné náklady
Keďže pre projekt sa využije iba časť budovy kde bude sídliť Inovačné Partnerské
Centrum , ďalšie náklady spojené s rekonštrukciou sú v projekte definované ako
dodatočné(stavebné úpravy z projektovej dokumentácie k stavebnému povolenie z roku 2004
v hodnote 909 204,- EUR a náklady na verejné obstarávanie vybraných aktivít projektu
v hodnote 3 101,-EUR).
Podľa vyjadrenia Národného kontaktného bodu (Úrad vlády SR) bol projekt
posudzovaný a schválený ako celok. Akceptovanie podmienok projektu teda znamená, že
PSK musí zabezpečiť okrem splnenia aktivít projektu v predpísanom rozsahu zároveň aj
všetky dodatočné náklady projektu. Celkové dodatočné náklady projektu sú 912 306,- EUR.

Implementácia projektu
1. Realizované aktivity
V rámci projektu boli ukončené aktivity I. etapy realizácie projektu :
Aktivita č. 1
Príprava priestorov na prevádzku IPC
- aktivita bola zameraná na rekonštrukciu priestorov o celkovej ploche 243 metrov
štvorcových, ktoré sa nachádzajú na druhom poschodí v historickej budove, ktorá je
v centre mesta a kde bude sídliť IPC.
Aktivita č. 2
Tvorba a implementácia metodológie
- aktivita bola zameraná na vytvorenie a implementáciu metodológie IPC na základe
know-how, spôsobov financovania, technicko-administratívneho zabezpečenia
a tvorby partnerstiev prenesených z partnerskej inštitúcie Molde Knowledge Park
do podmienok Prešovského kraja. Tvorba metodológie sa realizovala formou dodávky
a pracovali na nej nórski a slovenskí experti.
- Súčasťou tejto aktivity bola aj pracovná cesta do mesta Molde (Molde Knowledge
Park) za účelom získania praktických poznatkov v oblasti inovácií.
- pri implementácii tejto metodológie bude prioritnou úlohou vytvorenie partnerstva
v regióne PSK

Aktivita č. 3
Regionálne rozvojové stratégie Prešovského kraja zamerané na priority PSK definované
v PHaSR PSK vypracované v spolupráci s nórskymi partnermi
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•
•
•

v rámci tejto aktivity boli vytvorené strategické dokumenty pre prioritné oblasti
rozvoja Prešovského kraja (inovačné stratégie):
Rozvojová stratégia Prešovského kraja zameraná na konkrétnu Problémovú oblasť
PSK: B) Cestovný ruch, kultúra a vonkajšie vzťahy.
Stratégia pre podporu a rozvoj podnikania Prešovského kraja v súlade s Problémovou
oblasťou PSK: C) Podpora a rozvoj podnikania.
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v súlade s Problémovou oblasťou PSK: G)
Vzdelávanie, školstvo, veda a šport.

Priebežne počas realizácie projektu sa uskutočnili aj aktivity zamerané na publicitu t.j.
výstupy projektu boli prezentované v médiách a taktiež na propagáciu projektu sa uskutočnila
konferencia a spracované informačné tabule a zabezpečené propagačné predmety.

V rámci II. etapy projektu sa realizovala aktivita č.4.
Aktivita č. 4
Kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja
- aktivita sa zamerala na zviditeľnenie a propagáciu Prešovského kraja v zahraničí
využitím kultúrneho dedičstva s cieľom zabezpečiť zvýšenie počtu návštevníkov, čo
povedie v konečnom dôsledku k rozvoju regiónu. Táto aktivita sa realizovala
prostredníctvom účasti na veľtrhu REISELIV OSLO v Nórsku.

2. Pripravované aktivity
V rámci II.etapy vzniká IPC ako inštitúcia a budú sa realizovať nasledovné aktivity:
Aktivita č. 1
Networking - budovanie partnerstiev
- prostriedkom na budovanie partnerstiev budú dva workshopy realizované na území
Prešovského kraja
- spoluprácou subjektov vznikne priestor na vzájomné učenie sa, poznávanie iných
systémov a spôsobov práce, čo v konečnom dôsledku zabezpečí zvýšenie odbornej
kvalifikácie ľudských zdrojov.
- podnikateľská misia nórskych partnerov v PSK zameraná na kooperáciu
a partnerstvo
Aktivita č. 2
Vytváranie integrovaných balíkov služieb - systematizácie spolupráce na regionálnej
úrovni
- vytvorenie integrovaných balíkov služieb v oblastiach:
 cestovný ruch,
 podnikanie a inovácie,
 vzdelávanie
Aktivita č. 3
Posilňovanie kompetencií partnerov na regionálnej úrovni prostredníctvom spoločných
informačných databáz
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-

vytvorenie sektorových databáz týkajúcich sa konkrétnych špecifických oblastí
rozvoja kraja:
• Komplexné informačné databázy – budú zahŕňať tieto informácie:
• Komplexná databáza cestovného ruchu – bude zahŕňať tieto informácie:

Aktivita č. 4
Kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja - realizovaná
Aktivita č. 5:
Praktické tréningové programy
- táto aktivita vyplýva z výstupov strategických dokumentov vypracovaných v rámci
projektu
- v rámci tejto aktivity sa uskutočnia praktické tréningové programy slovenských
expertov v partnerských organizáciách s cieľom využitia dobrých praktík týkajúcich sa
regionálnej politiky a rozvoja ľudských zdrojov v Prešovskom kraji.
- konkretizácia praktických tréningových programov bude vyšpecifikovaná až
v priebehu činnosti IPC
Aktivita č. 6:
Publicita – realizuje sa priebežne
- táto aktivita je zameraná na publicitu tohto projektu, ako aj celkovej činnosti
Inovačného Partnerského Centra
- publicita bude prebiehať na základe Plánu publicity, ktorý zahŕňa tieto opatrenia:
• Informačné akcie
• Webová stránka PSK
• Informačná tabuľa
• Informačné materiály (brožúra, plagáty, letáky)
• Multimediálne CD a iné opatrenia
Aktivity č.7:
Monitoring – realizuje sa priebežne
- v rámci tejto aktivity sa vypracovávajú monitorovacie správy, ktorých úlohou bude
sledovať priebeh realizácie projektu

Návrh na vznik IPC
Inovačné partnerské centrum je záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20f
Občianského zákonníka a bude založená tromi subjektami:
-

Prešovký smosprávny kraj
Prešovská univerzita
Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Prešovká univerzita je partnerom v projekte, zabezpečuje najvyššiu formu vzdelávania pre
obyvateľov v našom regióne. Okrem toho sa u partnera sústreďujú vedecké kapacity, ktorých
aktivizáciou v rámci IPC sa dosiahne synergický efekt spojenia profesionálov v oblasti
inštitucionálnej podpory rozvoja inovácií a podnikania v kraji.
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Agentúra regionálneho rozvoja je profesionálna organizácia pôsobiaca v rámci PSK za
účelom podpory ekonomického a sociálneho rozvoja kraja, aktívne prispieva k rozvoju
malého a stredného podnikania v súlade so zásadami partnerstva, pričom sa zúčastňuje na
príprave , koordinácii a implementácii programov a projektov.
Uvedené združenie je otvoreným združením a budú môcť doňho vstúpiť aj ďalšie
subjekty, hlavne v oblasti samosprávy.
Orgánmi združenia sú správna rada, dozorná rada a riaditeľ.
Správna rada má celkovo 5 členov, troch zástupcov Prešovského samosprávneho kraja,
a po jednom zo zástupcov Prešovskej univerzity a Agentúry regionálneho rozvoja PSK.
Správna rada menuje riaditeľa IPC.
Prešovskú univerzitu bude v správnej rade zastupovať rektor, prof. RNDr. René Matlovič,
PhD. a ARR PSK bude v správnej rade zastupovať generálny riaditeľ Ing. Artúr Beneš.
Dozorná rada má celkovo 3 členov, dvoch zástupcov Prešovského samosprávneho kraja
a jedného zástupcu Prešovskej univerzity. Prešovskú univerzitu v dozornej rade bude
zastupovať kvestorka PU, Ing. Mária Nováková.
Príloha č. 1: Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
Príloha č. 2: Stanovy pre Inovačné partnerské centrum, záujmové združenie právnických
osôb
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