Dôvodová správa
I.

Všeobecná časť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
2013-2023 (ďalej len „PHSR“) schválený Zastupiteľstvom TSK 28.9.2015 predstavuje
strednodobý dokument, na základe ktorého je zabezpečovaný rozvoj TSK. V zmysle
§11 ods. b) Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov.

II.

Osobitná časť

Plnenie PHSR je každoročne vyhodnocované prostredníctvom sledovania
merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných osí a v rámci nich
jednotlivých opatrení. Trenčiansky samosprávny kraj pre tento účel získaval
relevantné informácie predovšetkým od regionálnych aktérov – subjekty samosprávy,
Štatistického úradu SR, Centrum vedecko-technických informácií, Národné centrum
zdravotníckych informácií, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra
SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a SOPK.
Vzhľadom k tomu, že časť ukazovateľov nevypovedá o plnení stanovených opatrení
a časť nie je na regionálnej úrovni sledovaná, predkladáme na rokovanie
Zastupiteľstva TSK aktualizáciu PHSR v časti D – Implementačná časť (Systém
monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR).
Navrhované ukazovatele (tabuľky 1a-1k) boli prerokované s vecne príslušnými
odbormi Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a sú navrhnuté tak, aby
reflektovali plnenie stanovených cieľov v rámci jednotlivých opatrení, t.j. pri každom
ukazovateli je uvedené, ktorú z prioritných osí a opatrení napĺňa.
Aktualizácia PHSR nemení podstatu PHSR a nemení stanovené ciele, ide
o aktualizáciu merateľných ukazovateľov, ktoré sledujú plnenie PHSR.
Ďalšie zmeny v sledovaní merateľných ukazovateľov vyplývajú z nasledovných
skutočností:
V rámci PHSR je spracovaná aj časť PO 06 – Rozvoj vidieka. Táto oblasť je
sledovaná osobitne v rámci strategického dokumentu „Stratégia rozvoja vidieka TSK
2013-2020“. Sledovanie ukazovateľov v rámci PHSR je duplicitné, nakoľko
ukazovatele sú v prevažnej väčšine v oboch dokumentoch totožné. Hodnotenie
Stratégie rozvoja vidieka bude spracovávané v intervaloch stanovených v tomto
dokumente. Z uvedeného dôvodu nie je tabuľka 1j v predkladanom materiáli
spracovaná.
Navrhujeme doplnenie sledovaných oblastí o Oblasť PO 07 Nadnárodná
a cezhraničná spolupráca, ktorá je významná pre Trenčiansky samosprávny kraj a je
podporovaná viacerými dotačnými programami z Európskej únie a Európskeho

hospodárskeho priestoru a doposiaľ nie je sledovaná. Navrhujeme sledovanie
merateľných ukazovateľov v tejto oblasti, nakoľko projekty realizované v tejto oblasti
významne prispievajú k rozvoju kraja.
Súčasťou PHSR je Akčný plán, ktorý sa spracováva na daný rozpočtový rok
s výhľadom 2 roky (n+2). Tento akčný plán zahŕňa iba oblasti, ktoré sú v kompetencii
TSK a majú regionálny charakter. Trenčiansky samosprávny kraj každoročne
aktualizuje Zásobník projektov, ktorý poskytuje komplexnú informáciu
o realizovaných projektoch TSK, reflektuje ciele PHSR a je schvaľovaný
Zastupiteľstvom TSK. Tento materiál je teda svojím obsahom Akčným plánom.
Na základe toho bude aktualizácia Zásobníka projektov nahrádzať v plnej miere
aktualizáciu Implementačnej časti – Akčný plán.

