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PR$GRAM FilO§PODAR.§KfiHO A §OCnALNffiHo
RffiZVffi$A ffiffififfi §VHNnfrA

\ry1}r&fi$vaxt3f v xm,nysíe ufi[qoma č" 3fr$ ť7-W14 fr.fr. fi pmďpmre

regiomáfimekno rmawoia

Základné primcípy ťvorby PFI§R:

+ je za|ožený na kvaiitnlých a overenÝch dátaclr,
,.t, je výs}ectkoilr konrplexrrých analýz v trcrch ld'účoqrícli pDtitikách - ohlastiach,
+ je r.yworený partnerswom hlavných aktérov Úzernia,
+ je v súlade s uctržatel'nýrn vyLlžívanírn hodnót a zdrojov konkrétneho územia,
+ je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojoqfch projektoch.

Názov P1,ogrann h ospn eXárskenro a sociálneho nrrzvoi a
obce §vinica na ro}<y 3015 - ?,q}ZZ

Územné,vymedzenie : §virrica, rrkres Košíce - 0kolie
Úzennný plán obce/VÚC schválenlf: amo

Dátum schválenia PHSR: 10.tl2.2,{}L6

Dátum platnosti: oeX tú"07"20tr.6 ctrtl 3 í""12"?ů2 Z

Verzia: í..1

Pr"rhlikovarrý verejne: í"{ř"$í".30í,6

Flanrrroneigra[m sp!"ac@vania FFfl §R

Termín I lI. III I\,7. V. vI. utr. tr/III IX. x. XL xII.

Úvod*
Analv"tická časť
stratesická časť
Frogramová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Uzrlesenie zastupiteťs;trla: ]

]
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#bs;t§x ,&}§*,§tr{

Úvod

Časť R - Analytická časť,..."....,..

Časť R.t Arralýza vnútorného prostredia...

Časť R.ti Analýza vonkajšieho prcrstredia..

Časť R,tl t Zhodnotenie sričasného stavu územia,.,..."...,.."."

Časť a - strategická časť,..,.,.",.

Časť C - Prognamová časť........

časť o - Reaiizačná časť ...,...,....

Časť E - Finančná časť ......",....

Časť r.l lndikatívny fínančný plán PHSF{

Časť r.tt Finančná časť.,.....""..,"

Záver

Fovinné pní|ohy PHSR

Tento dokument je vypracovan,ý s cieíom poskytnutia jednotnej Štruktúry pre vypracovanie
Fnogranru lrospodárskeho a soc§álneho roavoja obee v zrnys|e nove|y zákona č. 3a9/7a74 Z.z. a
podpore regionálneho rozvoja formclu metodiky pre prípravu a realizáciu programov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja {d'alej len,,PHSR").
Fre vypracovanie FH§R obce bola použítá nnetodika príkIadov a podporných dokurnentov
vypracovaná a doporučená MDVaRR §R"

FHSR obce/obcí/VÚC .spolu s úzernným plónom konkrétneho územia je záktadným a klučavym
dokumentom pre riadenie samosprúvy vychódzajúcim z poznunia situúcie a konkrétnych patrieb
abčanav, podnikateťav, zóujmavych skwpín a dhlších subjektov v území, farmwlu.je svoju predstavu o
budúcnosti spolu s činnasťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Fl-|§R sa spracováva na obdobie spravic|la 7 nokov s cllhodobým výhtadom na 10 - ].4 rokov. PF{SR je
výslerlkcm strategir:kéha plánovania. Prebraná rnetodika jednoznačne formuluje olrsah a štruktúru
dokumentu a popisuje proces jehcr tvcrrlry na najnižšej rniestnej/obecnej únovni. Využitírn d'alších
nástrojnv a prísttlprrv z príloh tlrnožňu.fe fíexillilitu spnacovania podl'a kr:nkrétnych potrieb aktérov v
území.
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§ Rozsah časti Úvotl: najr,,iac 3 strany {1800 znakov na stranu}.

Táto časť olrsalruje;

- obsah dcrkumentu (pcrdIa lednotlivý,ch kapitol),
- stručný popis kontextu vztiiku a r:hronológie prípravy Fl-iSF{,

- stručnÉ zhrnutie východiskových koncepčn,ých dokrrmentov týka.!úcich sa vynredzerrého úzenria,
- stručrrý popis inštitucionálneho a čascrvého zabezpečerria spraccrvarlia PI{SR (podroklrrejšie

zozrNamy napr. partnel.ov, počet a obsacierrie odborných poradných skupín a pod. sú uvedené v
pní!ohách},

Postup twonlry P!-§SR - rlvodná časť:

V preclprípravnej -- úvodne.! častí tvorby PHSR je najdóležite.l'šie rozhodnúť n tonr, kto pHSR vypnacuje,

akýrn spóscrbcrm bude vunikať, ako do jeho tvr:lnby liude zapojená verejnosť, aký bude čascrvý

lrarmonogram.

].. Vec|enie sarnosprávy iniciuje spraccrvanie Pl{Sll a zostavenie riadiace[rcr tínru,

2. Riadiaci tírn spnacuje zámer spracovania PHSR, t. j, spósob spnecovania - kto, ako a kedy spractlje
dokument:

Fornrulár e . Úr - Hlavička elr:kumentu PHSR

Fonrnr,llár t. Ú a - Zárner spnacovania PF{SR

[-ormtrlár č. Ú 3 - Harmonognan,! 5pral:oviliria F1-1SR

Formr-rlár e. Ú S - 0snova FHSF{.

3. Po prerokovaní v orgánoch samosprávy (rlýLlory, $rornisie, ratla} - zastupiteťst,lo s__chváli zél!]et
spl€§Warua jH§&

4, V nrrípade potreby je rrrr:lžné uskutočriiť venejnú súťaž aiebo príeskum trhu na výber
sre§WÉld'a ry§-&.

5, 5arnospráva infornruje verejrrosť o začiatku procesu spracovatt!a FH5R (úraciná tabul'a, wehová
stránÍ,la, rniestne rnédíá.",), Počas celej doby spracr:vania rrrá byť Pi-lSR dostupný na webových
stránkach obce,

{i. Samospráva inicir.rje zostavenie praccrvných skupín, ktorýclr čIennii bilclú rniestni aktéri -
oclborníci z verejného, súkromného a nrinrovládneho sektora.

Jednou z nrcržnostíje zcrstavenie minilnáíne 3 pracrrvných skupín:
- hospodárskej, - sociálnej, - env3ronmentálnei"

7. Samospráva získa partnerstvo suhjektov na spraeovanie FFjSR:

Formulár e. Ú a - Vzor dohody o partnerstve.

8. sannospnáva pripnaví podklady a zabezpečí spracovanie ex-post hodnotenia:
Forrnulár e. U g - Ex-post - hoclnotenie predchádzajúcel.1o FHSFI

_ hodnotenía finančnlých aspektov realizácie PH5R.
Forrnr.llár č" tJ S - Zoznarn analyzovanlich koncepčných dokunnentov.

Fnacovná verzia pne l. etapr-l overovania spo!upnáce na FH§R obce Svinica Strana 5 z 20



0bec Svinica, 0becnlf úrad Svinica, §vinica 282, ú44 45 Bidovce

číslo formu!ára !'úázov formu !ára, podporného dolsumentu záváznosť

ul |-| lavička dokurnentu Fl-i5R
povinná v predpísanej
štruktúne

úz Zárner spracovania PHSR
povinná v predpísanej
štnr"rktúre

!"l 3 F{a rn,lo1,1ogra rr,} spracova nía Fl-|SR
povír,lná v predpísane.i
štntrktúre

tl+ Vzor dottodv o partnerstve odprirúčaná fonnna a obsah

us Osnova rHSFl
povínná v predpísanej
štruktúne

úo Zoznam čIenov pracovných sí<upín odporúčarrá forrna a obsah
ú"l Fríkladv panticipatívniich rrretód odponúčaná fonrna a ohsah

us Zozna m ana|yzovaných koncepčnrich
dokurnentov

povinná v predpísanej
štruktúre

ús
Ex-post hodnotenie predchádza.!úcich PHSR
vrátane hodnotenia čerpa rria finančných
pnostriedkov pni realizácii PFlSR

povinná v predpísane.!

štnuktúre

Fodponrré do!turnenrty a plánovacie fonntuláre:

Čmsť'A - Analytícká čnst'

Analytickú časť založenú na clctabúze informácií a ukar.avateťov tlbsahuje konlplexné hodnotenie a
analýzu vychadiskovej.siťr.rdcíe abce s vdzbarni na širšie územie a adhad budúrcha vývoja s tl&razclm
na rnažné riziká a ohrazenia va vúzbe na existujtlce relevantné stratéEie a karlcepcie a využívanie
vnútarnéha patenciúlu úzen,lia, jeho limitov a rozvaja územia obce"

Fost1.1p tvorby PH§n - Analytická časť:

],, Riadiaci tínr zabezpečíspracovanie anallizy vnútorného a vonkajšieho prnstreclia, určítérny na

spnacovanie charakteristiky územia :

- zhronnažclí irrforlnácie z existtljticich prrrlkladov a získa rioteraz nerlostr.lpné irlforrnácie
(vyžiada nie info rrnáci í, usktltočne n ie p riesktl rrr u,.. ". " )

Forrrrulár A tr - Zoznanl kvarrtitatívnych a kvalitatívnych dát,
- popíše vývoj a stav územia

Formulár A Z - Analýza príčin a dt}sledkov

tonmu lá r A 4 - Ta bulka - ex-post hod notenie {irivestícíe,,, "}
Formulár A 5 - SWOT analýza

Formulár A S - STEEP analriza

Formulár A 14.- Kontrolrrý zoznan.i pre hocinotenie n,ložniich rizík"

2. Riadiaci tírn zahezpečíspracovanie východísk pre strategickú časŤ]:

- vyhcldncrten!e prec!chádzajúceho FHSR,

- vyhcldt,lcrtenie vázíeb na d'alšie kcrncepčné dcrkurnenty,
- súhrnné zhodnotenie sits.lác;ie

Tabul'ka - SWOT analýza východísícovej sítuácie
Schérna - §tronr problérnov

schérna - §tron,l riešení

Fnacovná verzía pre N. etapu overovania sgrolupráce na FHSR obce Sviníca Strana 6 z 20
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- pomenovanie problérí]ov a híadanie pníčin zistených problérnov:

Schérna - prolr|érnová ana|,ýza

3. Fnacovné skupiny prerokujú výchoeiíská pne strategickúr časť.

Kornplexná analýza súčasného stavu územia 5a zostavuje na základe irrforrnácií získaných
z relevantných zdrojov, t. j. štatistick,ých údajov (ŠÚ Sn Register dát, lnfostat, MoŠ...)
a prieskumov.

Úclalová základňa: - Štatístický rjrad 5R

- skrjsencrsti experto\i.

Číselné údaje |rudui uvádzané v tabuťkách, resp. v grafoch, časový rád (nnin. 5 nokov) s

knátkyrn písorn ným korrte tttá nonn.

Poznúmka: Údale o haspodúrstve úzernia sú šťoťlsťlcké ctúťa dostupné ejo úrovne okresu.

Údaje/iníormúcie tzv. makké dúta sa získajú ad všetkých miestnych aktérov.

{"'*s l" t" i ;t t} tt i }, z ti l., Jr ť i i l_,) :, {j l: il i, j^: r"ttsi. r,r,,iť lg

§ Rozsah časti A,i: najvíac 10 strán {1"800 znakov na stnanu)

Táto časť obsahuje:

- kompletnú analýzu vnťltorného prostredia na základe overeného súbonu kvantitatívnyeh a
kvalitatívnych dát (d'ale.i len ,,dátová základňa"} podťa jednotlivii6fi oblastí vrátane finančne.i a
lrospodá rskej situácie,

- ex-po§t hodnoteníe {realizácia existujúceho PH5R vrátarre vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neínvestičnrfrh projektov k 31. 12. prísltršného roku),

- analýzu silnýclt a slab,ých stránok úzernia"

,!.
ť t;si' ,1. jri ;'! ll:,l i,1';;":1,1 1,,ťJi}iií:i;iitli;* prt",:; trttií{^:

§ Rozsah časti A.ll: maximálne 5 strán {1800 znakov na stranu},

Táto časť obsahuje:

- identifikáciu hlavnrich vonkajšíeh faktorov rozvoja územia (výber hlavn,ých faktorov},
- ana|ýzu vplyvu vonka.!šieho prostredia na vrivoj situácie v úzenrí (zoznami,
- ex-post hodnotenie (realizácia existtrjúceho P1-1SR vrátane vyhodnotenia rozpracclvaných

investiČných a neinvestičnýeh projektov realizovanrich na nánoclnej príp, regionálnej úrovni
príslušrrého nr:lku},

- analýzu prríleŽitcrstí a ohrození pre rast a rcrzvoj územia (posúdenie lrlavných faktorcrv z hl'adiska
príležitostí a ohrození},

- analýzu vázieb úzen,lia.

Pnar:ovná verzla pre l, etapu overovania sg:olr-lpráce na F}HsR *bre Svinica Sťrana 7 z 20
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!_: _: l ,, ' 1 ,,,,,', , :.,., ]: ; ,' ,; ] , ,, ::i

§ Rozsah častiA.lll: maxinlálne 5 strárr (1800 znakov na strarru}

Táto čmsť crlrsahuje:

- SWOT analýzu (súhrnná tabul'ka, syntéza výsIedkov),

- anaNýzu rnožnýclr rizík a hrozieb, iclentifikáciu kritických oblastí nozvr:ja,

- identifikáciu výchoelísk a možných riešení,
- otlhad buclťrcehr: možného vnývoja.

Fodporltó dokunrenty ;l plánovarie fonmulÉrel

ríslo
forrnulára

záváznosť

A1 Zoznarn kvantitatívnych a kvalitatívrrych dát
povinná v predpísane.i
štruktrjre

A2 Analýza pníčin a dósledi<ov odporúčaná forma a obsah
As Fríklacl a plánovací forrnu[án prieskurnu odxrorúčaná fcrrrna a obsah

A4
Ex-post hodnotenie - stav pnojektovej
pripravenosti investícií k terrnínu
aktualizácie Fl,,lSR, nesp" vypracovania PI-{SR

povinná v predpísanej
štruktúre

A5 SWOT analliza a prílelad dó|ežitrých otázo[c
povinrná v pneclpísane.j

štntrktr]rre

A6 STEEP analýza
povinná v predpísanej
štruktúre

A7 Evidencia pocl ni katel'sk,ých subjektov
povillná v predpísanej
štruktúre

AE Evidencia nepod nikateťských surb.!ektov
(nrirnovládnvch organizácií)

povirrná v predpísanej
štnuktúre

A9 Fríklad zázrta mu pracovnej skupirry ocíponúčaná fonrrra a obsah
A10 Ana iriza zá trjrnových sktl pín odporúčaná forma a obsah
A 1í. AnaIrýza konkurencie odporúčaná forrna a obsah
Ale lVlatíca vzájornných vázieti SWOT anal,ýzy odponúčaná fonrna a obsah
At3 Arralýza silovrfch po!í odponúčaná fonrna a obsatr

A llt Kontrolný zoznarn pre hodnotenie možn,ých rizík
povinná v predpísanej
štruktúre
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Strategickú časť absahuje stratégiu rozvaja abce pri zohťadnení jej vnút,drných šrleciíík a určí hlavné

ciele a priority rozvoja abce pri rešpekťrrvon í princípav reEionúlnej politiky v zóujme dosinhnutia
vyvóže né h o urJ ržate ťfi é k a razvaja úze mi a 

"

Tiito éasť ohsnhuje:

- víziu úzerrria,

- formulácir.r a návrh stratégie,

politi[tách - ob|astiach rozvoja:

Fosttlp tvorby PH§n - Strategická časť:

1, Pracovné skupir.y pripnavia prrclklady pre fornnr-rlár:iu stnategickej vízie:
Formuiár č. S 1 - Flárlcrvarí formulár - Vízia.

2. Riacliacii tím zabezpečívypracovanie strategicke.!vízie na záklacíe podklac|rrv pracrrvnýclr skupín,
3. Pracovné skulpriny na základe forn,lulovanej strategickej vízie navrhnú strategické ciele a

opatrerlia v sťtlacle s vybranýnrr ty!]oln stratégie :
Formulár § 2 - T'abuřka strategiťkýclr cielbv a opatrení

4. §trategíckú časť preroltuje zastupitel'stvo na zasaclnutía verejnosť rra verejnorn prerokorraní:

Formulár S 3 - Záznam z vene.iného prerokovarlia.

Fotíporné d<lkurmenty a plánmvarig ťonlnuláre;

výber a pr:pis strategick,ých cie|'ov v iednr:tlivrich

Er_- ___qryTď [@],

číslo
forntu|;ira

llilzov fr:l rrn u ló ra, pori po nného <Joktlrne n tu záváznosť

§1 plánovací fclrmulár - vízla
povinná v pnedpísanej
štruktúne

s2 Tabuťka strategiekých cieťov a opatrení
povinná v predpísanej
št ru $<tťl re

s3 Záznam z verejného prerokovania povinná v predpísanej
štnuktúre

Fnacovná verzia pre l. etapr-r overovania spoiupráce na FF{§íl obce sviníca Strana 9 z 20



Obec Svinica, Obecný úrad Svinica, Sviniea 28Z, 044 45 Bicfovce

Frogramovó časť obsahuje najmti zaznqrn opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie praErornu

rozvoja obce. Program absahuje podrobnejšie rozprlcavanie strategických cieťov v hospadárskej,

saciólnej a environmentúlnej politike minimólne na úraveň apatrení a aktivít, ktaré sú tvorené vecne

pfi buznýrn i s ku pi n a rn i proje ktav,

Táto časť ohsahuje:

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich pniradenia k jednotliv,ýrn cielom a prioritám,
- súbor ukazovateťov výsledkov a dosahov vrátane uýchodiskodch a ciefouých i,lodnót,

Fostup tveirby PHSft - Fnogramová časť:

].. Fracovné skupiny špecifikujú opatrenia, navrhnú lq nirn aktivity a stanovia poradie dóležitostí

opatrenía aktivít, projektov vrátane merateťn,ých ukazovateťov výsledku a dopadu
(p ri a r ity/z á s a b n í k p raj e ktav, s ku p i n y p r oje ktav|.

Fonnnulár č. P 1 - Tabuťka opatnení, aktivít a pro.iektov podťa ohlastí,
Fonmulár č. P 2 - Tabuťka ukazovate[ov uýsledkov, dopadov.

2. Riadiaci tím vypracuje sunnárny návrh aktivít a pro.!e[<tov ako východisko pre Akčný plán.

3. Riadiaci tínn stanoví tennníny realizácie aktivít, pnojektov (roky} a odhad ich financovarria (uýška a

zdrol'e firrancovania).

4. Riadiaci tím zabezpečí vypracovanie fonnnulárov pre prípnavu navnhnut,ých projektov:

Fonnnulár F 3 - Formulán pre prípravu projektu.

PodporrTé dgku*,lerrty a pf ánova*ie ť*nlnuláre:

záváznosť

P1 Tabuťka opatrení, projektov a aktivít podía
obIastí

povinná v predpísanej
štruktúne

P2 Ta buťka ukazovateťov výsled kov, dopadov
povínná v predpísanej
štnuktúre

p3 tormulár pre prípnavu projektov povinná v ncredpísanej
štnuktsire

Fnacovná verzia pne l. etapu overovania spo!upráce na FHSR obce Sviníca Strana Laz?a
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ť]ast,] í} * F{u,aXízinčná čast'

§ Rozsah časti D: maxirnálne 15 strán (1800 znakov rra strallui

Realizačnú časť je zameraná na papis postullov inštittlcionúlneho a organiznčnéha zabezpečenin

realizácie pragramu razvoin obce, systém monitarovania a hadnoteniu plnenia praEraln}u razvaja

obce s ustanavením merateťných tlkazavuteťov, vecný a časol,y harnlonagrarn realizócie progrlffiu

razvoja abce farn,lou ukčtlýcll plúnav.

Táto časť olrsahuje:

- popis úloh jeclnotlivých partnenov pri realizácii PHSR,

- popis po§tupov inštitucicrrlálneho a onganizačného zabezpečenia nealizácie PHSR, spósoLr

kclmunikácie, kocrperácie a koordinácie,

- stručný pt:pis kon"lr-lnikačnej stratégie F}F|SR k jerlrrotlir,ýrn cie[trvým skupinám,
- systénr nlcrnitr:lrovania a heldncrtenia,

- akčný plán na daný nozpoč161,1,i, nok s výlrl'arlonr na 2 roky {x+2)

- vecný a časový harmonognarn realizáeie jerinotlir,,rich opatnenrí a projektov,

Fostup tvorby Ph|§R - Reatizačná časť;

1, Riadiaci tínr spracuje akčný plán na claný rozpočttivý rok s výhřad$rn na 2 rrrky (x+?}:

Fornlulár č. ř{ 6 - Vzcrr Akčny plán

2, Riac!iar:i tínn vytvorísystém rnonitonovania, hodnotenia a aktr-ralizácie PHSR:

- nronitrrrovanie plnenia akčnéhrr plánu, aktuaíizácia akčného gr[ánu, hodnotenie plnenia FHSR,

Formulár č" R 2 - Kritériá l,1odnotenia PFISR

Formulár č. R 3 - Záznam z n,lonítorovarria

Formulár č" R 4 - F|árr hoclnotenia a nnonitonovania.

5prae*v;:t*l t'F{§R * *cÚ, ra: r*čne vyhotJrrr:ti r.ii:siahr-lutó výsleciky a dopady rgaiirr.r,;an,ýi:h

r:petr*rií dn §i. 3" z* pl*dnšlý toír.

- Aktualizácia P1-15R

§prtse0v§t*r pFisn *"*cť}, spn;ec1,jje aktu*liuáeix řijS§ každé 3 - 4 roky.

Riadiaci tím zabezpečí fungovanie partnerstva, informovanie verejnosti o reaíizácii F!-|§R a v
prípade potreby verejné prerokova nie alqtua lízácie Fl{SR,

Forrnrurlár č" R í. - Kornuníkačná stratégia pne nealizáciu Fl-tSR

Forrnulár č. R 7 - Záznanl z verejného pnenokovania PHSR.

3.

Fnacovná verzia pne l. etapu overovania spo!upráce na FFISR obce Svinica Strana 11z2a
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Fodpornd d*ltumenty a plánovarie fonrnuláre:

čislo
fnrrnulára

N á zov f,:l nnr u l á ra, pocl po rné h o cl o k tr nr e nt u záváennsť

Rx Konnunikačný p|án pne fázu realizácie FI-|SR odporúčaná forrna a obsah

R2 Kritériá hodnotenia PH5R odporúčaná forma a obsah

R3 záznam z monitorova rria
povirrná v predpísanej
štruktúre

R4 Vzor rnonítorovacej správy odnrclrúčaná forma a obsah

R5 F!án hodnotenia a nronitonovania
povinná v predpísanej
štruktúre

R6 Vzon Akčn,ý p|án
povirrná v predpísanej
štruktúre

R7 Záznann z verejrrého prerokovania odporťrčaná forgna a obsah

Fnacovná verzia pre l. etapu overovania spo!upráce na FHSR obce Svinica Strana 12 z2ťJ
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Časťfi-Fímanrčmáčasť

tinančná časť obsahuje finančrré zabezpečenie jecinotliv,ých opatrení a aktivít, inŠtitucioná|nu a

organizačnú strán|cu realizácíe programu rozvoja obce.

§ Rclzsah časti E najviac 15 strán (tr-8[l0 znakcrv na stranu)

Táto časť olrsahuje:

- indikatívny finančný p|án na celú realizáciu PHSR,

- mcldeI viaczdrojovéhcr financovania .!ednotlivých opatnení, aktivít (xirojektov) za účasti sociálno-

ekonomických partnerov v úzenní v prepojení na programový rozpočet crlrce/VÚC,

- hodnotiacu taburku pre výber projektov,

fils ó' §" j l n iťi i* ls |..{ t; 11.1, jŤ,r r; r: ť r;.1,i 7i ! Ú l : tlj it'.ť jť

Forn,lu!ár č. F § - !nrdikatívny rozpočet. sumaríaácia odvetvovóho rozpočtu FH§R:

RoK

l, l,irrsporlárska pr:litika ž,{:!j"5 2016 ?Ot'i žOJ.B 2.i_}:!,9 20;]0 2031 ?0?2 ?023 §ircrltl

il. Snr:iálrra p*litika

lll. EnvironrnentáIna
poIitíka

lV. Kultúrno -
spoločensl<;i

rnil. €
.,:. .

xtil. €

rnil. €

ťi,lsť' l:." jl íir {r :j čij ťj <}*:;ť;'

Fostup tvorby P!-!SR - Finančná časť;

1. Riadiaci tím zabezpečí spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu
PHSR:

Fonnrulár č. F 6 - Finančný ránrec pre realizáciu PH§R a indikatívny finančný plán FF.iSR

Fonnru|ár č, F 5 - lnrlikatívny nozgročet - sumarizácia).

2. Pracovné skup!ny vypracujú návrhy hodnotíacich tabuliek podi'a oblastí - politík k navrhnutýrn

opatreniam pre uýber projektov v sú!ade s fínančno-ekonornickýnni možnosťami:

Formulár č. F 2 - Príklad hodnotiace.i tabu[ky pre výber projektov

Formulár č. F 4 - Priklad nákladovo-výnosovej analýzy CtsA, CMA}.

3, l!ávrh finančnej časti sa pnerokuje v pracovných sktlpinách a s partnermi.

4, Schválený indíkatívny nozpočet sa zapracuje do pnogramového rozpočtu samosprávy a d'alších

závázných dokumentov vrátane Dohody o partne!,stve. iMll§}
5, Riac|iaci tínr zabezpečí nozpracovanie inclikatívneho finančrrého plánu do Akčn,ých plánov"

Pnacovná verzia pre l. etapu overctvania spolr"lpráce na Fl-i5R rrbce Svinica Strana 13 zLa
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čísto
formulára

[.l á zov t'n rm ul l á ra, pnri po rné ho cJo k tl m e ntu závázrlosť

F1
Návrh programc}vej štnuktúry rozp,očtu pre

obec/obce
povinná v preclpísane.1"

štruktťlre

F2 Hodnotíace taburky pre výber projektov
povinná v predpísanej
štruktúre

f;3
Príklad rnode íu viaczd rojového fina ncova n ia -

intervenčná matica
odponúčaná fonrna a obsah

F4
Príklad ná kladovo-výnosovei a na lýzy

{cEA, cMlA, }

odnrorričaná fbrma a obsah

F5 lndikatívrry rozpočet - surnarizácia
povinná v predpísane.!

štruktúre

F6
Firrančný rámec pre nealizáciu PHSR pre potreby
sú h nn né ircl p re h ía d r.l plá nova ných projektov
a aktivít

povinná v predpísane.!

štruktúre

F7 odporrlčarlá forma a obsah

Fcdpornó dokurnenty a plánovacie feirrnr^rláre:

1l"^, i\llřrlri lr]rrrr ;' ; rt]třrtý plírn i'.' Akčn.i pi,.llrl '" . A}i,ť.ný pl;in l'i';l

rro;el*ove zámery miestrrej sam.osprávy vy.-pra,covarré k nrožnostiam finančnei podpory
z Operačirých prograrnOv prograřTrovacieho obrir:bia SR na noky 2L}14-?ú2CI,

fiF [rrtegroltaná irrfraštrulttúr,ir [úP It}

Ol} lntegrovalrý negíonírlny o;leračný pntlgranr [$P tl{.CIn}}

Ots l{vatita životrróho prostredía [{}F rťŽrr}

OF Vý"slturrr a incrvácie (OP Vat}

CIP Efektívna verelná spnáva ({}P EV§}

Prcrgranr rozvoia viclieka (FRV}

(}P fiudslté zdnoie (0P tZ}

Fnacovná verzia pre N. etapu overovania spolr-lpráce na PHSR r:lbce Svinica Strana 1"4 zZa
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Fostup tvorby Pt{§ffi - táver;

Riadiaci tírn zabezpečí finalizáciu doi<unrentu a jeho pnedloženie zastupiteťstvu na schválenie:

1,. prenokovaníe dokumentu v orgánoch sarnosprávy (rada, zastupítelstvo, výbory, konrísie},

2. verejné priponríenkovanie dokumerrtu, prípadne jeho nezávislé expertné posúdenie,
3. posudzovanie vplyvov rra žívotné prostredie podťa zákonač,24l2aa6 Z. z. o posudzovanívp|yvov

na životné prostredie a o zmene a doplnení níektoných zákonov v znení neskorších predpísov
(SEA) len v prípade, aí< sa objavia projektové zámery vplyvu na ŽP.

4. schválenie dokumentu zastupíteťstvom

Fornnulár č. R7 - Schválenie PHSR,

5. samospráva infonrnuje verejnosť o schvá|ení F!-|SR

(úradnó tabu{a, webová strónka, miestne médiú,.,).

ř * t: í tltl ó p ríir:l i:y Pjť§ťT

§ PríIoha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných sltupín a partnerov zapojerr,ých do
spracovania F|-|SR

§ Príloha č. 2 - Zoznam ínfonmačn,ých zdrojov použit,ých v PHSR (v,ýehodiskové strategícké a
koncepčné dokurnenty, súvisiaca legisíatíva}

§ Pníloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR

§ Pníloha č. a - Akčn,ý plán na dani? rozpočtový rok s v,ýhťadom na 2 roky (x+2}

§ Fríloha č, 5 - Dohoda o pantrterstve - {i\ňÁS,,",}

čísto
íorn,lulána

Názov formrllár:á, podporného dokumentu záváalir:rsť

7.L 5chváIenie P}"l5R
povinná v pnedpísanej
štruktúre

Z.?" Ftlblicita Fl-[5R odporúčaná fornna a obsah

Fnacovná verzia pne l. etapu overovania sxro!upráce na FI{SR obce Svinica Strana 1,5 z 2a
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§onn:lu}ár *" a: r - Fr"{,k§ady glar{ie§p;lt{vnycíl rnctťid {'inftlrrnr1,1rinasť,j€ť{,iř"t*sť:l,i l

Metóda
lnfornrovanie

vereinosti
získavanie názorov

vereinosti
zohíadnenie

názorov vereinosti
Tlačené materiálv
vereiné infonnnačné tahuIe
Letákv - rozposielané domov
lnfografika - inforrnačné fonrn uláre
Technické správy /lJzP, ElA,,,/
Listy (pniarna pošta)

lnternetové stnánky

vlružitie existu iúeich médií
Qrganizované pod u iatia
Obecné noviny
stretnutia záuilnových skurpín

vvstúpenia v ohecg,lonn rozhlase

lnforrnečné slt"lžby

Telefónna informačná |inka

Dni otriorenÝch dverí
|rlávštew loka lít {podobnÝch obcí)
lnformačrrá kance|á ria

§tretnutia
Stretnutia s ťud'mi/skupinam i

športovci, dóchodcovia, ..

Vereiné stretnutia
flrlávšteva v dcrtknutont ťlzentí

Brainstormingové stretnutia

Roehovory a prieskumy
Dotazrrík pre záuírnové skupinv
Dotazník pre širokú vereinosť
Fnieskumy verejnej mienky
Foradné skupinv
íMiestne ponad rré skupiny
Odborné ponadné skupiny
Fnacovrré skupiny

Metódv dosiahnut§a konsenzu
Erainstorming
Experti a poradenské službv
Roknva nie za prítonr rrnsti
spracovateťa PFl5R

Nné aktlvlty
Vzdelávacie průgramy na vylrrané
témy (kíúčové, kritieké) cauching,
Spnacovanie a vyhodnotenie
prípadových štúdií
lvlatica očakávaní

Prar:ovná verzia pre l. etapu overovania spolupráce na Pl-tSR rrbce Svinica Strana 1,6 z2t)
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$rrrr*tul*r *. le 5 - §§ryST'xma§3lxa * px,ik§a* eirlt**it3?*}i mtáx*k

{pavinmý v predpísamej štrwl<túre }

§iIné stránky Bady

,;:
$. i. ú 1.1| íll]i!;ia .lť;."j.|

,t i-* rlr}:;irlr* r.ir:iL:ri: l'|..\S,. ý i_'Cl": !'\':'r:],.a "i':i:' ,

t Ái.rl,,,.,,,," ;t, :r,.,._:.,{,,i,, .j,, ;'i,,;:,l:it,/
*,'ii, e jy;{ili íl il),:;(t:t..;,,,t..,.';i:i;d7 l

Spolu:

pníležitosti Eody

J_ :ltr.j. ,,,', t,,liriL;l i,ii!: ,:").t ,]",, , ., .:.|,,,,,,.\.l,": ",!}r"ll]., ;,:1:

t,i'nl§í ro;:vr:;?

,.t- {1r:lrij: li;rilotJi:ulio ;} íiri:il:'ťš! a;§

;ili;i rr i.rvť i: iíl* ži j.i:Elji:l r,.i l'
t,t k,il spr;iv;l ri i* iii:r lr ]t u t* tti:ii: trr *i*

i]í]* t]":i]fi §ť pr* iriil 5:ríi*iil*:;ť?
L li;. _,r.: ;1pr;ii; ;J l";.,,\\,

*il*tr*i:ii*i'lir:tiho sí:rťlvani; iji
:,l,/;",:),\i..;lil;irJ l: jrlii':eíl<j:|, 3Í1,] |',:.,

nl::vé:};,titc*",]

Spolu:

§tahó strártky Bady

l-x.s. i._,,: r t] i],,:V]ii} i

+ ,,., ,li,1,1,'}.:!.:_\ i:J.J.:jj
l t.., -_"_:,.-.., _. ...4. x,,,.,1",,. í}ít.i,. (}!,; l]ťl i]ílí,:lljJ a
l,',q,i: :y:.,l11l> i;rrlj,;r1l,i;11.]

f, ,i...,,r Z:. ,, i} r }, " !,, ,,, I

Spo!u:

!"|nozby Eady

t .',,l; 
', l:: :.,t'.,t!:j í:);i7,} 1,i, .,.;,]f j,-.lF:

ů vpi},vi"l;i:ll

d' §.i,*rá siiťns;n* ;l],:i:r_; i"ri;tjij1,1

r*;ittri.]ititt:; i:*rJl rr,.|al l;t"* riás
|13rj ] l,i,,,;'Jý l3l jll.j :

t niic slj 11;iir;! :;vcl*vi:,
r:;ile;C l*?

J_ .:':.t ; icr.:yirtlir i1, ;:i,,r,'{}l1í]lt, jt]

;;rr: lt;i : r li rr::;: L:.j ilc* ?
,d" §ll*r* ir*ndy ,,i prirkii

;l"ir:,1.i*irit*i'i.kii:|ri:r :;í:lával-:ia či
i11,.,rg3i,4;1;;1iri;; st; ]:}rí:j r:;Ís
yiq;r,iý1,1*l}ltc e le|;r. ri;i Lt>riÉ i

L.!:
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Strategíckú c,[e[e elř:ce Svi nicix

Pri farmulovani sťrategických cíel'ov snne v_ychádzalí zo sŘuťočnosťt, že v raku 2020 kančí
pre Slovensko kohézna pornoc podpory ŠF Etl, ktorá je y, súčasnasti jediným zdrajom

financovania rozvojavých projektov resp. investičnej politiky nalakóXnej aj na núrodnej

úravni. Zvýšeníe príjrnovej časti rozpočtu sarnosprúv zrnenou vaXorizácíe podielových daní
v náš praspech určite nehrazí. Preta sn?e sfi rozhadli pre dva straťegické ciele, ktarych WD
{výstupy - výsledky - dapady) bude efektívna sarnospráva na lokólnej a míkroregionólnej
úrovni - }Išavský míkroregíólr sí rťejí prablémy v'Lastrlýmí srlamr,

ť'}l.:,Jl,c;', 1't :lli!_", i,,i] ,r.í1,\]_.! .; .,-,];.|t ]..i i lilih, '- ..:Í'
t /t.ir.i;.tlil/ jíi;,il'.r,ij i;.jitllí,,,r i . ." .".'l_',i i,ťíjtJ i,lí,'; jl ,:iir, li}/, l

§trat_egi cn{é ci etp P=H ^§@@i
1. posilňovanie podnikatel's}rých možnCI§tí obce

2" snaha o zqfšenfle príiutttlveí častfl roupočtw obťe

H]gwé_gLofu_

b vybudovanie padnikateťskéha inkubátora

Q:udské a materiólne zdraje - financovanie dopytovo orientovaných prajektov -

integrovany projekt, horý by problérn riešil v celej jeho šírke)

Y agentúrapráce
( narastajúci počet sociálne degradovaných ťudí, narastajúca zadlženosť verejných
rozpočttlv, starecká odkázanasť ťudí, )

Dopady:

Y vznik lokálnej ekononnilry g wdržanie finaněných zdrajav v obcí,
( točiť peniaze doma a znásobovať ich regionólnu silu)

VýsledW.

y skvalitňovanie l|ucíského a sociálneha kapitálu obce a rnilcraregiórtw,

Zdr.pje:

b spolwpráca aktérov regiorlálneho rozvoja na akadernickej, podnikateťskej
a samosprávnej úror-ni

Pnar:ovná verzi;t pne l. etapu overcrvania sgrolupr,áce na FHSR obce Svinica Strana 18 z Z0



Obec Svinica, Obeeny rirad Svinica, Svinica 282, a44 45 Bidovce

Pri íormulovaní akčn ch plánov rozvoja obce sme Vlchddzali z národnej politil<y kohéznej s dňnosti a strgtegick ch cielbv PHSR Košického
samosprávneho krajq ktorlch podstqtg sa dá vo všeobecnosti Vyjgdriť ako:

r' Národná ekonomika rieši hospodársky rast podporou priemyseln ch odvewí
/ Hospodársky rast obce ie možné riešiť domácou qirobou a spotrebou.

3". AKčNÝ pmru _ ZAME3TNANO T

o Tvorba nov\ich pracovnych miest v oblasti ."....

" pol'nohospodárskej pnodukcie iv robfi - spracovanie- distnib cia pot!,avín}
* logisticky a sIužieb
E predaj z dvora, stárrky, trhoviská, mobilné predají}e

?. AKčruÝ pLAFJ - pRACůvruÝCH pníuežmo Tl v OBcl

3. AKčruÝ pLgru * pRACúvF{ÝťFi pRíLEžlTsST v REGf;óNE

o Network ífia!,keting.Agentriry pnáce

a Vidiecky cestovny ruch {gast!,onómia, remesle, služby, cykloturistika,..}

o

4" AKčNÝ pmru * z*Bfizpnčgrulg žlvorrvÝc-{ pOTREEB OBvVATEťsTA
\/

5. AKČruÝ Prnru * DócNonKovEJ A zDRAvoTNEJ sTARo Tuvo Tl

c] pocipora rozvoja komunitného spóso[:u života
* Projekt Družstevníctvo pnedstavuje uzavret, kruh:

Pracovná verzia pre l. etapu overovania spolupráce na P!-|SR obce Svinica Strana 19 z2a
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V roby - spotreby - prospechu pre komunitu - ochrany komunity a starostlivosti o jednotlivcov. Riešia sa tu

aspekty b,vania, jedálni, práčovni, dennr ch záujmov, rozvoja, kultríry, osvety, zábavy,....

6. Akčn plán - zlepšenia kvality powchov ch a podzemn ch vód
o

7. Akčn plán - využívania obnovitern ch zdíojov eneŤ8ie

o
8. Akčn plán - zhodnocovania odpadov

o
9. Akčn plán - Uchovanie, ochrana a zvel'aďovanie prírodného dedičstva

o
10.
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DátumI

.ukazovatele v stupov 8udé projelc ičasťou
stratégi miestnahi,
rozvoia védeného ,

komunitou.
(cttD v rámd MAs)-:

tudovanie cyklisiickei infíaštruktriry Budovanie obecn, ch cyklotIás s

cyklotrasa v centre obce a okolo Trnavky.

Zu šime bezpečeno{ atraktivitu a

prepravnri kapacitu cyklistickei dopraw v
Dížka nov,/ch rlsekov cyklistick ch komunikácií/km 4km

200 000 zots -2oL,1cykl istiďych ko mu nikó ci í,

ryklokoridorov) Počet vytvorenlich prvkov doplnkovej cyklistickej

infraštrukt ry/prvok
10

gxistuj cej cyklotrasy
ložnosť bezpečnej a lacnej dopravy

)bwatel'ov zamestnan,/ch vo u,robn, ch

lirmách vykonávaj cich svoju činnoť v obci

i/ytvor nie podmienok pre poskytovani
;ociálnych služieb Rozšírenie činnosti klubu Dóchodcov o Zabezpečením nov,y'ch sociálnych služieb,

/rátane inovativnych služieb a opatreni

Kapacita podporen ch zariadení/prijímatel' 20

10o 000 2015 - 20L7
j e kto v zo b ezpe č uj t) c ich ko m u n it n

itdrostlivosť)
,rovnl (omunitnej starostlivosti z$i,šime

jostupnosť foriem podpory zárobkovo

!innr/m osobám v produktívnom veku,

Počet/sociálna služba, resp. zariadenie 1

|asle pre deti do 3 rokov
'uj,s to v b o, r e ko n š tru kcio, mo d e r n izó ci a )

Modernizácia Iaslí vodernizácia zariadenia na zos ladenie

rracovného a s kromného života.
Počet/detské jasle 1 50 00o 2016

|v šenie zaškolenosti detí Mš
' p istdvbd, nodstovbd, re konštrukcid,
/ 

'tqvbq 
nov,;,ch objekov)

lekonštrukcia MŠ v obci Dargov

:ielbm projektuje zlepšiťtechnickl stav

naterskej školy, zníženie prevádzkou/ch

1ákladov a energetickej náročnosti
)bjektov.

Kapacita podporen,,ch matersk,/ch škól/diet'a 3o 50 000 2015

llepšenie v,/sledkov žiakov vytvorením
)odmienok píe zavádzanie inkluzívnej

4ichovy a vzdelávania v Pruej ZŠ.

Kapacita podporen, ch základn,ich škól/žiak l

80 000 2016

Počet podporen\rch lKT učební/učebňa I
Počet podporen, ch prírodovedn,,ch učební/učebňa 1

Počet podporen\ich technickt/,ch učební/učebňa 1

Počet podporen ch iazykovr/ch učební/učebňa 1

llepšenie v}rsledkov žiakov vytvorením

>odmienok pre zavádzanie inkluzívnej

n/chovy a vzdelávania v Druhej ZŠ.

skol/zlak 1

80 o00 2016

počet podporen,ích lkT učební/učebňa 1

počet podporen ch prírodovednÝch učební/učebňa r
Počet podporen, ch technicktich učební/učebňa r
počet podporen\ich jazvkovti,ch učební/učebňa r

legeneíácia a využitie nevyužívan ch
lb.iektov a areálov (browníie|ds) s

:ieťom zlepšenia kvality života
)bwaterov v mestách, obciach a

ne tsk ch oblastiach.

R konštrukcia kuchyne a iedálne zŠ
Obchodna ečovce

)bjekt je Vhodn na nové využitie,

)oskytovanie služieb, ktoré maj charakter
llužieb pre žiakov aj pre občanov -

lóchodcov,

Počet/obiekt,areál 7 20o 0o0

Poznámka:lnvestičnépíioíityvsektorevodnéhohospodárstvabud riešenéosobitnevinomprieskume.

lRoP - lntegrovanti regionálny operačnt program

HÚS- Regionálna integrovaná zemná stratégia
CLLD - MiestnY rozvoj veden\i komunitou
MAs - Mie tna akčná skupina

OP-Operačn program

oP dP- operačn, program Kvalita živ. prostredia
oP lž - operačnli program ťudské zdroje
oP val - operačnli program uískum a inovácie
oP EVs- opeíačn program EfektíVna Ver.správa
PRV - Program rozvoja vidieka
MRK - Marqinalizovaná rómska komunita

Vypíšte názov í levantného operačného
programu (napr. oP lžP, oP t2, PRV

átď_l

],:: ,,l ] 

i:ii::::]:]]]:ia:] ]]]] :]]] ]:.::

:].q9:ti:e,lqi.9til

pí alpokladany

termín .]

.aliit.i.

lRoP
Rekonstrukcla a regeneracla

plechotická sečovce Budovanie zelene 400 000 lUlb

PrehťadproiektoychzámeíovzlRoPazinlchopeíačn chprogramovmáinformatívnycharakterprekoordinátoía]rrípravyffÚs.
zoznam projektov, ch zámerov nie j garanciou ich schválenia.

lníormačn

: ]]].].'l].::]]]] ]].::,,.]:,]l ]:i] .,.,,..,!,,],]l,

Dbstaranie a modernizácia knižníc a

ňební (prírodovedn, ch, technich ch,

'ozykov, ch) žiakov základn ch šk6l

llepšenie kíričov ch kompetencií
,iakov zš komenského sečovce



onis aktivitv počet bodov
1. Projektová dokumentácia k výstavbe cyklotrasy
2. Spoločný sociálny podnik na výrobu zámkovej d|ažby

3. Projektová dokumentácia dostavby školy, výstavby jedálne,
telocvične a rekonštrukcie

ihriska

4. SKANZEN - skanzen ťudových remesiel

5. Vodná plocha

6. Cyklotrasa

7, Cykloparáda

8. Stredisko sociálnych služieb

9. Vodná nádrž, rybník, suchý polder

l 0. Multifunkčný priestor

i 1. Dedovizeň

12. PISA - priestorový informačný systém

13. Plážové kúpalisko

14. TERMEL - Termálne vody

l5. Slanské vrchy spojenie krásy pre rozvoj furizmu

16. Svinica centrum vodnej turistiky
17. Turist cká cesta Ukrajina
18. Uzem e

19. Družstevný dom - ubýovacie kapacity

20, Zapoznaním mikroregiónu

2I.Ywžitie biomasy

22.Pod horou vel'ká tma - strelnica

23.Yeterný park

24. Vodovod - kanalizácia - chodníky

25. Bioplynová stanica

26. Regionálne športové a relaxačné hry

2 7. Kompo stáreň biol o gicky r ozložiteť ného odpadu

28. Areál priateťstva a partnerstva

29. Olšavská cyklotrasa

30. Informačno - navigačný systém v mikroregióne Olšava

3I.Kanalizácia obcí

32.Yyužitie budovy na

33. Rozprávkovo - park pre detí a mládež

34. Sen o vel'kej krajine filmoqý dokument

35. Obnova autobusových zastávok

36. Energo - produkčný ekosystém

37. Rozvoj služieb cestovného ruchu

Dotazník obce svinica


