Dôvodová správa
k Programu obnovy krajiny Košického kraja,odpočet prác zrealizovaných v rámci
Akčného plánu 2021 aAkčný plán na rok 2022

Program obnovy krajiny Košického kraja (ďalej len „POK“) bol schválený Zastupiteľstvom
Košického samosprávneho kraja na 8. zasadnutí konanom dňa 22. októbra 2018 v Košiciach
Uznesením č. 131/2018. Dňa 19. februára 2021 na 23. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja (ďalej len „Z KSK“) bol vzatý na vedomie odpočet prác zrealizovaných
v rámci Akčného plánu POK v roku 2020 a taktiež bol schválený Akčný plán POK na rok
2021 (Uznesenie č. 512/2021).
Cieľom Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického kraja v roku 2021 bolo:
Aktivita 1: Vytvorenie inštitucionálneho rámca a koordinácia POK v KSK, Aktivita 2:
Analýza údajov a štúdie pre návrh adaptačných opatrení, Aktivita 3: Zvyšovanie povedomia
a motivácie zainteresovaných o potrebe revitalizovať krajinu, Aktivita 4: Integrovaná obnova
krajiny, Aktivita 5: Pilotné projekty pre realizáciu revitalizačných opatrení, Aktivita 6:
Maximálne využitie finančných schém v rámci operačných programov.
Z rozpočtu KSK na realizáciu akčného plánu POK v roku 2021 bolo vynaložených 86 000
eur v rámci prenosu aktivít od KSK na ARR. Z projektov bolo čerpaných v roku 2021 spolu
184 850 eur, projekt „OSA“ (40 800 eur), projekt CLIMADAM“ (48 600 eur), projekt
„Tid(y)Up“ (53 800 eur), projekt „HOBO“ (11 650 eur), projekt „GoDanuBio“ (30 000 eur).
Spolu k 31. 12. 20221 bol Akčný plán Programu obnovy krajiny financovaný vo výške
270 850 eur (z plánovaným 260 000 eur = 100 000 KSK + 160 000 projekty ARR).
Nevyčerpaná finančná alokácia vo výške 14 000 eur Úradom KSK na realizáciu POK-u
v roku 2021 bude presunutá do roku 2022 na investičné aktivity/projekty. Agentúra účelne
vynaložila finančné prostriedky vo výške 86 000 eur podľa plánu (viď tabuľka č.1 hlavný
dokument).
Cieľom Akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja pre rok 2022 (ďalej len „AP POK“)
je pokračovanie v realizácii POK-u v roku 2022 v rámci schváleného rozpočtu KSK na rok
2022: 3.8.4 Podprogramu Podporná činnosť KSK vo výške 100 000 eur na technickoorganizačné zabezpečenie implementácie Programu obnovy krajiny Košického kraja.
Celkové výdavky sú plánované vo výške 256 080 eur, z toho z rozpočtu KSK (100 000 eur,
z projektov spolu 156 080 eur - projekt „OSA“ (12 500 eur), projekt CLIMADAM“ (67 000
eur), projekt „Tid(y)Up“ (58 230 eur), projekt „HOBO“ (13 350 eur), projekt „GoDanuBio“
(5 000 eur).
Podrobnejší popis aktivít je uvedený v akčnom pláne na rok 2022.
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