
Projektový zámer navrhovaný na zaradenie do 
integrovanej územnej investície
Vážení socio-ekonomickí partneri v území, 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) si Vás dovoľuje osloviť so žiadosťou o súčinnosť pri príprave programového 
obdobia 2021-2027. Do konca roka 2020 je povinnosťou VÚC pripraviť Vstupnú správu Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja PSK, ktorej súčasťou budú aj nosné projektové zámery. V rámci procesu získavania potrebných informácií z 
územia sme pre obce a mestá vytvorili sériu dotazníkov v rámci rôznych tematických oblastí, s cieľom zmonitorovania 
aktuálneho stavu a potrieb územia. Okrem dotazníkov sme pripravili aj tento formulár projektových zámerov, určený práve Vám 
- kľúčovým aktérom z regiónu v oblasti jeho rozvoja.  

Zaslaním projektových zámerov môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu Integrovaných územných stratégií jednotlivých 
prirodzených regiónov Spiš, Šariš a Horný Zemplín ako aj Integrovanej územnej stratégie celého Prešovského samosprávneho 
kraja. 

Za každý projektový zámer je potrebné vyplniť samostatný formulár.  

Vopred Vám ďakujeme za súčinnosť!

* Povinné

Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa: * 1.

 

IČO: * 2.

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: * 3.

 

Adresa: * 4.
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Email: * 5.

 

Telefónne číslo: * 6.
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Identifikácia partnera

Bude mať žiadateľ v projekte partnera? * 7.

nie

áno, jedného

áno, dvoch

áno, troch a viac

Koho? * 8.
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Základná identifikácia projektového zámeru

Názov projektového zámeru: * 9.

 

12/2/2020



Viac možností.

Príslušný špecifický cieľ: * 10.

1.1.1 Podporovať udržateľný rozvoj podnikania v kraji

1.1.2 Rozvíjať inovačné kapacity a podporovať spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja

1.1.3 Transformovať regionálnu ekonomiku na obehové hospodárstvo

1.1.4 Posilňovať ekonomický rozvoj regiónu s dôrazom na podporu podnikania prostredníctvom udržateľného ekologického
biohospodárstva

2.1.1 Skvalitniť podmienky vzdelávania s orientáciou na potreby trhu práce

2.1.2 Zjednodušiť všetkým obyvateľom prístup na trh práce

2.2.1 Zvyšovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti

2.2.2 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb a podporovať sociálnu integráciu osôb ohrozených chudobou a
sociálnym vylúčením

2.2.3 Vytvoriť podmienky pre pohybové aktivity a zdravý životný štýl

2.2.4 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov

3.1.1 Rozvíjať dopravnú infraštruktúru a optimalizovať dopravnú obslužnosť v regióne

3.1.2 Transformovať energetický systém v kraji

3.2.1 Skvalitňovať životné prostredie

3.2.2 Racionálne a efektívne nakladať s odpadmi

4.1.1 Vybudovať administratívne a analyticko-strategické kapacity v regiónoch

4.1.2 Integrovať tvorbu strategických dokumentov a podporovať partnerskú spoluprácu pri ich príprave, monitorovaní a
hodnotení

4.1.3 Rozvíjať digitalizáciu verejnej infraštruktúry

4.2.1 Koordinovať rozvoj v priestore

4.2.2 Podporovať územný rozvoj strategicko-plánovacieho regiónu Spiš na základe jeho špecifických potrieb a endogénneho
potenciálu

4.2.3 Podporovať územný rozvoj strategicko-plánovacieho regiónu Šariš na základe jeho špecifických potrieb a endogénneho
potenciálu

4.2.4 Podporovať územný rozvoj strategicko-plánovacieho regiónu Horný Zemplín na základe jeho špecifických potrieb a
endogénneho potenciálu

4.2.5 Podporovať územný rozvoj funkčných mestských oblastí na základe ich špecifických potrieb

4.3.1 Rozvíjať infraštruktúru CR

4.3.2 Zabezpečiť ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Stručne popíšte.

Zdôvodnenie realizácie projektového zámeru: * 11.
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Miesto realizácie projektového zámeru

Možnosť viacerých odpovedí v prípade presahu projektu aj do iných okresov, prípadne do zahraničia.

Okres: * 12.

Bardejov

Humenné

Kežmarok

Levoča

Medzilaborce

Poprad

Prešov

Sabinov

Snina

Stará Ľubovňa

Stropkov

Svidník

Vranov nad Topľou

Iný okres SR mimo PSK

Projekt cezhraničnej spolupráce
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Popis projektového zámeru

Stručne popíšte aktuálny stav.

Popis východiskovej situácie: * 13.

 

Stručne popíšte hlavný cieľ.

Hlavný cieľ projektového zámeru: * 14.

 

Stručne popíšte čo sa projektom dosiahne.

Situácia po realizácii projektového zámeru: * 15.
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vydané/spracované/vysporiadané
nevydané/nespracované/nevyspori

adané nevzťahuje sa

projektová
dokumentácia

stavebné povolenie

iné povolenie

majetkovo-právne
vzťahy

Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: * 16.
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Aktivity a harmonogram realizácie projektového zámeru

Predpokladaný začiatok projektu: * 17.

 

Predpokladaná doba realizácie projektu: * 18.

 

Stručne popíšte aktivity projektu.

Popis aktivít v rámci projektu: * 19.
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Merateľné ukazovatele

Ukazovateľ č. 1: (názov ukazovateľa) - (merná jednotka) - (počiatočná hodnota) - (cieľová hodnota) 
Ukazovateľ č. 2: (názov ukazovateľa) - (merná jednotka) - (počiatočná hodnota) - (cieľová hodnota) 
Ukazovateľ č. n: (názov ukazovateľa) - (merná jednotka) - (počiatočná hodnota) - (cieľová hodnota)

Uveďte názov ukazovateľa, mernú jednotku, počiatočnú a cieľovú hodnotu: * 20.
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Rozpočet projektového zámeru
Celkové oprávnené výdavky

Predpokladané celkové náklady (€): * 21.
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Komplementárne projektové zámery

Existuje k tomuto formuláru nejaký komplementárny projektový zámer? * 22.

áno

nie
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Tento obsah nevytvorila a neschválila spoločnosť Microsoft. Údaje, ktoré odošlete, sa pošlú vlastníkovi formulára.

Microsoft Forms

Iné údaje (ak relevantné)
Napr. riziká projektového zámeru, resp. ďalšie údaje týkajúce sa projektového zámeru.

Vypíšte:23.

 

Súhlas so spravocaním osobných údajov. * 24.

Súhlasím
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