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Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 378/2008 z 1. júla 2008 bol schválený Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK) je a bude
realizovaný formou akcií, projektov, grantových programov, príspevkov, podpôr, zámerov a stanovísk v rámci
priorít a jednotlivých opatrení.
Akčný plán PHSR PSK na rok 2010 je zostavený ako prehľad nosných aktivít, ktorý je spracovaný
v nadväznosti na schválený rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012. Je zhrnutím
aktivít (projekty, činnosti, programy podpory atď.), ktoré Prešovský samosprávny kraj plánuje v roku 2010
realizovať. Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých konkrétnych aktivít majú jednotlivé odbory Úradu PSK.
Úloha akčného plánu:
• nástroj pre plánovanie aktivít, zdrojov a harmonogramu realizácie projektov,
• vecný podklad pre zostavovanie rozpočtu a úpravu rozpočtového výhľadu,
• nástroj pre realizáciu, monitorovanie a hodnotenie PHSR PSK.
Súčasťou akčného plánu sú už realizované projekty, ktorých realizácia bude pokračovať z predchádzajúceho
kalendárneho roku a projektové zámery, ktorých realizácia je v nasledujúcom roku plánovaná.
Podkladom pre zaradenie projektov do akčného plánu je najmä:
• príspevok k napĺňaniu cieľov PHSR PSK,
• pripravenosť projektu na realizáciu,
• rozpočet a rozpočtový výhľad PSK,
• disponibilné prostriedky relevantného finančného zdroja (v prípade projektov, na realizáciu ktorých
bude požadované spolufinancovanie – najmä zo štrukturálnych fondov EÚ).

Príprava projektov
Iniciovanie projektových zámerov (t.j. vznik projektov – „nápad“) prebieha na jednotlivých odboroch Úradu PSK.
Druhou možnosťou je iniciovanie projektov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, resp. partnerov (vo
vzťahu ku konkrétnemu projektu) v spolupráci s príslušným odborom Úradu PSK.
Výhodou iniciovania projektov na odvetvových odboroch, príp. organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
je znalosť situácie v príslušnej oblasti a iniciovanie takých zámerov, ktoré najlepšie riešia hlavné existujúce
problémy a potreby zistené v rámci analytického profilu kraja a prispievajú k naplňovaniu cieľov PHSR PSK.
Navrhované aktivity sú posudzované najmä z dvoch hľadísk: vecného a finančného. Vecné hľadisko spočíva
v iniciovaní takých zámerov, ktoré svojim obsahom prispievajú k naplňovaniu vymedzených cieľov na úrovní
opatrní a prioritných tém PHSR PSK. Táto systematická príprava projektov na základe cieľov PHSR PSK
a finančného rámca PSK vytvorí predpoklady pre efektívne a maximálne využitie relevantných finančných
zdrojov.

