
Dôvodová správa 
 
 

I. Všeobecná časť 

           Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
27. júna 2012 uznesením č. 402/2012 schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu na projekt 
na vypracovanie strategického dokumentu s názvom „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023“ (ďalej 
len „PHSR TSK“). Zastupiteľstvo zároveň schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavovali 165 000,- Eur. 
Víťazom verejnej súťaže sa stala firma Gfk Slovakia, s.r.o., ktorá predložila v súťaži 
najnižšiu ponuku vo výške 62 400,- Eur. 

 Nevyhnutnou podmienkou na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou 
projektu je schválenie uvedeného strategického dokumentu Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

II.  Osobitná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj je podľa zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja zodpovedný za vypracovanie a aktualizáciu Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja ako základného strednodobého rozvojového 
dokumentu.  

 
Príprava  nového PHSR TSK bola nevyhnutná hlavne preto, že súčasne platný 

PHSR TSK bol vypracovaný takmer pred 10 rokmi a v mnohých častiach je už 
neaktuálny, s čím majú problém potenciálni žiadatelia o spolufinancovanie projektov z 
fondov EÚ, nakoľko súlad projektov s PHSR kraja je potrebný. Súčasťou PHSR TSK je 
komplexná aktuálna analýza územia a definovanie ďalších smerov rozvoja TSK v 
nadväznosti  na nové programové obdobie EÚ 2014-2020 a v nadväznosti na potreby 
potenciálnych žiadateľov o využívanie fondov EÚ. 

 
PHSR TSK 2013-2023 je záväzný rozvojový dokument, podľa ktorého budú 

realizované ďalšie aktivity v kraji, bude využívaný všetkými subjektmi a dopad bude na 
celý región a jeho obyvateľov. Všetky projekty v Trenčianskom kraji predkladané do 
programov EÚ so žiadosťami na spolufinancovanie budú musieť povinne deklarovať 
súlad s PHSR TSK. 

 
PHSR TSK obsahuje analytickú (komplexná analýza územia), strategickú 

(priority a ciele, opatrenia, aktivity), implementačnú (časový rámec, monitoring 
a hodnotenie, ex-ante hodnotenie) a finančnú časť a prílohy. 

 
Po schválení dokumentu bude zverejnený na internetovej stránke TSK (www.tsk.sk) 
kde sa bude priebežne aktualizovať a dopĺňať.  PHSR TSK bude k dispozícii aj v 
elektronickej forme na CD nosičoch a v tlačenej forme - vytlačí sa 500 kusov, ktoré 
budú distribuované subjektom v regióne. 


