
Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Medzilaborce 

 
 

 

Čl. I 

 

 

Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce schválený vládou SR uznesením vlády SR č. 305 zo 

dňa  

3. júla 2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Na strane 18 v tabuľke k Opatreniu „A.1: Centrum podpory regionálneho rozvoja“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF:“. 

 

2. Na strane 18 sa na záver prioritnej oblasti „A“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti A. – Systémové opatrenia na 

úrovni NRO Medzilaborce“.  

Predpokladané zdroje financovania: RP 

Celkový rozpočet: 100 tis.eur 

Z toho výška RP: 100 tis.eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

0eur 

 

 

 

3. Na strane 19 v tabuľke k Opatreniu „1.1. Zvýšenie výkonnosti MSP v oblasti 

pôdohospodárstva, aj prostredníctvom diverzifikácie činností“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho 

orientačne programy spolufinancované z EŠIF.“ 

 

4. Na strane 20 v tabuľke k Opatreniu „1.2. Zvýšenie výkonnosti podnikateľských subjektov 

s dôrazom na MSP v oblasti priemyslu a službách, aj s využitím inovácií a lepšie využitie 

priemyselných areálov“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne investičná pomoc/orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF“. 

 

5. Na stranách 21-22 v tabuľke k Opatreniu „1.3. Vytvorenie priaznivého prostredia pre 

sociálne podnikanie“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF“. 

 

6. Na strane 23 v tabuľke k Opatreniu „1.4. Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu 

v oblasti cestovného ruchu, zvyšovanie dostupnosti produktov a služieb budovaním 

a rekonštrukciou infraštruktúry“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, 

„Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované 

z EŠIF.“ 



 

7. Na strane 25 v tabuľke k Opatreniu „1.5: Zriadenie CreAtiW, o.z.“ sa vypúšťajú riadky 

„Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Celková výška RP:“ a „Z toho 

orientačne programy spolufinancované z EŠIF“. 

 

8. Na strane 25 sa na záver prioritnej oblasti „1“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 1 – Ekonomika“.  

Predpokladané zdroje financovania: PRV, OP RH, resp. ich ekvivalenty,  

CLLD, SIH, RP, OP VaI,IROP - KKP, resp. ich 

ekvivalent, PMS,  združená investícia (mesto, 

VÚC, ...), Regionálna investičná pomoc (RIP) 

podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 

investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, OP ĽZ, resp. jeho 

ekvivalent, vlastné zdroje, PCS, OOCR, KOCR,  

 2% z dane, dotácia z MK SR, súkromní donori, 

podporné finančné mechanizmy (NFM, ŠFM, ...), 

Erazmus, Erazmus+, 

ErazmusforYoungEntrepreneurs 

Celkový rozpočet: 17 053 tis.eur 

Z toho výška RP: 740  tis.eur 

Z toho orientačne investičná 

pomoc/orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

3 972 tis. eur/6 366  tis. EUR 

 

 

9. Na strane 26 v tabuľke k Opatreniu „2.1Zvýšenie efektívnosti vzdelávania a a praktická 

príprava pre trh práce“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF“. 

 

10. Na strane 26 sa na záver prioritnej oblasti „2“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 2 – Vzdelávanie a adaptácia 

pracovnej sily na potreby trhu“.  

Predpokladané zdroje financovania: IROP, OP ĽZ,  resp. ich ekvivalenty, 

RP, PMS, vlastné zdroje, VÚC 

Celkový rozpočet: 500 tis.eur 

Z toho výška RP: 100 tis.eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

380 tis.eur 

 

 

 



11. Na stranách 27-28 v tabuľke k Opatreniu „3.1. Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb, 

zvýšenie kvality súvisiacej infraštruktúry“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF.“ 

 

12. Na strane 28 v tabuľke k Opatreniu „3.2. Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF.“ 

 

13. Na stranách 28-29 v tabuľke k Opatreniu „3.3. Dobudovanie a skvalitnenie technickej 

a environmentálnej infraštruktúry“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje 

financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF.“ 

 

14. Na strane 29 v tabuľke k Opatreniu „3.4. Minimalizácia negatívnych účinkov vzniku 

a nakladania s odpadmi a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a triedenie 

odpadu“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z 

toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF.“ 

 

15. Na strane 30 v tabuľke k Opatreniu „3.5. Protipovodňové opatrenia a adaptácia na 

klimatickú zmenu“ sa vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový 

rozpočet:“, „Z toho výška RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF“. 

 

16. Na stranách 30-31 v tabuľke k Opatreniu „3.6: Lepšie hospodárenie s energiami“ sa 

vypúšťajú riadky „Predpokladané zdroje financovania:“, „Celkový rozpočet:“, „Z toho výška 

RP:“ a „Z toho orientačne programy spolufinancované z EŠIF“. 

 

17. Na strane 31 sa na záver prioritnej oblasti „3“ dopĺňa tabuľka, ktorá znie: 

 

„Predpokladané zdroje financovania prioritnej oblasti 3 – Služby“.  

Predpokladané zdroje financovania: IROP, resp. jeho ekvivalent 

RP, CLLD, štátny rozpočet MDV SR – ŠFRB, 

PRV, OP KŽP, resp. ich ekvivalenty, 

Environmentálny fond,  

SIEA,EKPK 

Celkový rozpočet: 20 901 tis.eur 

Z toho výška RP: 645 tis.eur 

Z toho orientačne programy 

spolufinancované z EŠIF: 

10 128 tis.eur 

 

 

 

18. Na stranách 33-34 „Tabuľka 1. Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí a opatrení 

NRO Medzilaborce a odhad vytvorených pracovných miest“ sa vypúšťa celý riadok tabuľky 

s označením opatrenia A.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 a nahrádza sa 

súhrnnou tabuľkou, ktorá znie: 

 

 



 

Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí a opatrení NRO Medzilaborcea odhad vytvorených 

pracovných miest 

 

Prioritná oblasť/opatrenie 

Celkový 

rozpočet v 

EUR 

Výška 

verejných 

zdrojov 

z programov 

spolufinancova

ných z EŠIF v 

EUR 

Výška RP v 

EUR 

Počet 

prac.  

miest 

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni NRO Medzilaborce 

  Spolu 100 000,00 0,00 100 000,00 1 

1. Prioritná oblasť: Ekonomika  

  
Spolu 17 053 000,00 6 366 000,00 740 000,00 250 

2. Prioritná oblasť: Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu 

  
Spolu 500 000,00 380 000,00 100 000,00 10 

3. Prioritná oblasť: Služby  

  Spolu 20 901 000,00 10 128000,00 645 000,00 116 

CELKOM 38 554 000,00 16 874 000,00 1 585 000,00 377 


