Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku dodatok č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Snina

Akčný plán rozvoja okresu Snina schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 22/2019
zo dňa 16. januára 2019 sa mení a dopĺňa takto:
1. Na strane 25 v tabuľke č. 14 „Prehľad prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu rozvoja
okresu Snina“ sa v bode „C.2. Tréningové centrum, duálne vzdelávanie“ doplní slovné
spojenie „a Regionálne centrum vzdelávania“.
2. Na strane 26 sa vypúšťa tabuľka „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti
A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina“
Predpokladané zdroje financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne programy
spolufinancované z EŠIF:

RP
500 000 eur
500 000 eur
0 eur

3. Na strane 27 v bode „Opatrenie B.1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti“, sa v bode
„Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na:“ doplní táto aktivita: „10. podpora
pri zakúpení strojového vybavenie pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľov, ktorí
opätovne začínajú s realizáciou podnikateľských aktivít“.
4. Na strane 29 sa vypúšťa tabuľka „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti
B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov“
Predpokladané zdroje
financovania:

Programy spolufinancované z EŠIF resp. ich ekvivalent
v rámci programového obdobia 2020+, VÚC, investičná
pomoc v zmysle zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej
investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov *, RP, vlastné zdroje, úverové zdroje

28 631 291 eur
Celkový rozpočet:
700 000 eur
Z toho výška RP:
Z toho orientačne programy 25 768 904 eur
spolufinancované z EŠIF:
* investičná pomoc nie je právne nárokovateľná
5. Na strane 30 v bode Opatrenie „C.2. Tréningové centrum, duálne vzdelávanie“ sa doplní text
„a Regionálne centrum vzdelávania“. V popise opatrenia C.2. sa vo vete „Rovnako tiež
podpora centra prípravy na budúce povolanie, vybudovanie tréningových centier
pre nekvalifikovanú pracovnú silu podľa požiadaviek trhu práce v spolupráci so strednými
odbornými školami v okrese, so zamestnávateľmi a ÚPSVaR, podpora odborného

vzdelávania vychádzajúc z reálnych potrieb trhu.“ doplní za slovné spojenie „podpora
centra prípravy na budúce povolanie“ text „vybudovanie regionálnych centier vzdelávania“.
Na strane 30 v bode „Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na:“ v bode 7. sa text
„prevádzku tréningových centier“ nahradí textom „prevádzku centier“ a doplní sa aktivita
č. „12. príprava projektovej dokumentácie a verejného obstarávania na nevyhnutné
stavebné úpravy súvisiace so zriadením centier“.
Na strane 31 sa v tabuľke text „Počet tréningových centier“ doplní o text „a regionálnych
centier vzdelávania“.
6. Na strane 33 sa vypúšťa tabuľka „Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti
C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov“
Predpokladané zdroje
financovania:

Programy spolufinancované z EŠIF resp. ich
ekvivalent v rámci programového obdobia
2020+, VÚC, Program Obnovme si svoj dom,
RP, vlastné zdroje

Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne programy
spolufinancované z EŠIF:

7 200 824 eur
500 000 eur
6 481 783 eur

7. Na strane 35 sa vypúšťa tabuľka „Predpokladané zdroje financovanie prioritnej oblasti
D. Zlepšenie kvality života obyvateľov“
Predpokladané
zdroje financovania:

Programy spolufinancované z EŠIF resp. ich ekvivalent
v rámci
programového
obdobia
2020+,
VÚC,
Environmentálny fond, Fond na podporu umenia, Fond
na podporu kultúry národnostných menšín, Program
Obnovme si svoj dom, investičná pomoc v zmysle zákona
č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov *, RP, vlastné zdroje, úverové
zdroje

40 071 000 eur
Celkový rozpočet:
585 000 eur
Z toho výška RP:
28 950 900 eur
Z toho orientačne
programy
spolufinancované
z EŠIF:
* investičná pomoc nie je právne nárokovateľná
8. Na strane 37 sa vypúšťa text “Všetky sumy uvádzané pri jednotlivých opatreniach
sú indikatívne a budú detailne špecifikované až v rámci procesu realizácie opatrení“.

9. Na strane 40 v tabuľke č. 15: „Prepojenie navrhovaných opatrení akčného plánu okresu Snina
s existujúcimi programami SR“ sa text „C.2. Tréningové centrum, duálne
vzdelávanie“ doplní o text „a Regionálne centrum vzdelávania“.
10. Na strane 43 sa vypúšťa text „Prehľad výdavkov, rozdelených podľa prioritných oblastí
a opatrení Akčného plánu Snina, ktoré sú tvorené financovaním z programov
spolufinancovaných z EŠIF a regionálneho príspevku a následným počtom
novovytvorených pracovných miest, je uvedený v nasledujúcej tabuľke“, ďalej sa vypúšťa
tabuľka č. 16: „Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí Akčného plánu NRO Snina“
Prioritná oblasť

Počet
pracovných
miest

Celkový
rozpočet
(tisíc €)

A. Systémové
Opatrenia
Akčného plánu na
úrovni okresu
Snina
B. Rozvoj
lokálnej
ekonomiky
s dôrazom na
efektívne
využívanie
miestnych
zdrojov

3

C. Vzdelávanie
a rozvoj ľudských
zdrojov
D. Zlepšenie
kvality života
obyvateľov
Celkom

RP
Z toho
(tis. €) RP
na rok
2019
(tisíc €)

Opatrenia
podporené
z RP
v roku
2019

200

Progra
my
spolufi
nancov
ané
z EŠIF
(tisíc €)
-

500

110

A.2

272

28 631

25 768

700

200

B.1.,B.2.,
B.3.

72

7 201

6 481

500

120

C.1.,C.3.

235

40 071

28 950

585

80

D.1.

582

76 103

61 199

2 285

510

8. Na strane 45 sa v tabuľke č. 17 „Zoznam ukazovateľov plnenia Akčného plánu okresu
Snina“ sa v texte „C.2 Tréningové centrum, duálne vzdelávanie“ doplní text „ a Regionálne
centrum vzdelávania“, vo vete „Počet tréningových centier“ sa doplní text „a Regionálnych
centier vzdelávania“.
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Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku
Akčného plánu rozvoja okresu Snina
Predseda vlády Slovenskej republiky poverený podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 112 z 1. marca 2017 k Návrhu na postup pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku
Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu, na návrh podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredseda vlády“),
schvaľuje
zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Snina
prijatého uznesením vlády Slovenskej republiky č. 22/2019 zo dňa 16. januára 2019 na základe
návrhu na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne a odporúčania
Výboru pre rozvoj okresu Snina.
Táto zmena akčného plánu sa označuje ako dodatok č. 1. Prílohou je návrh podpredsedu vlády
na zmenu účelu a rozdelenia regionálneho príspevku v akčnom pláne.

15. 10. 2019

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

