OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
Námestie M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota

Č.sp.:OU-RS-OO-2018/013930
Zápisnica
z pracovného stretnutia členov Výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
dňa 30.08.2018
Dátum: 30.08.2018
Čas rokovania: 09:00 – 10:15
Miesto: Okresný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu č.2, 979 01 Rimavská Sobota
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď. Príloha č.1)
Program:
1. Zahájenie
2. Informácie o Návrhu dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota
3. Metodika prípravy návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého
okresu.
4. Diskusia
5. Záver
1. Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda výboru, Mgr.Csaba Csízi. Predseda
konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný. Gratuloval novým členom výboru a prítomným
rozdal menovacie dekréty.
2. Predseda výboru informoval o zmene Akčného plánu v znení dodatku č. 2. Dňa 19.06.2018
bol zaslaný návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota na
schválenie. Na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, zo dňa
25.07.2018, predseda rady zdôraznil potrebu zabezpečenia vyššej miery flexibility Akčných
plánov prostredníctvom ich zovšeobecnenia. Na základe Uznesenie č. 26/2018/RRNRO
vzniesol všeobecné pripomienky sekcie regionálneho rozvoja, ktoré sa týkajú všetkých
návrhov dodatkov akčných plánov. Po formálnej úprave, návrh dodatku č. 2 bola
predložená
na schválenie radou
formou
„per rollam“ dňa 14.08.2018.
Ing. Andrej Boros konštatoval, výhodou dodatku č. 2 k Akčnému plánu je, že tabuľka
„Rozdelenie regionálneho príspevku pre okres“ v jednotlivých rokoch bude rozvrhnutá podľa
prioritných oblastí bez uvádzania konkrétnych Opatrení, čo umožní väčšiu flexibilitu pri
čerpaní regionálneho príspevku.
3. Okresný úrad Rimavská Sobota vypracoval a následne zverejnil na svojom webovom sídle
výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho
príspevku. Výzva je otvorená v termíne 16.08.2018 – 16.09.2018. Žiadateľ predkladá projekt
na predpísanom formulári „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku“. Po formálnej
kontrole a po prerokovaní projektov výborom sa vytvorí návrh ročných priorít na rok 2019.
Tento návrh sa predkladá na schválenie rade najneskôr do 30. septembra 2018, a radou
prerokovaný návrh sa predloží úradu vlády najneskôr do 31. októbra 2018. Úradu vlády je

možné predložiť radou prerokovaný návrh zmien schválených ročných priorít najneskôr do
30. apríla 2019.
4. V rámci diskusie Ing. Miroslava Vargová sa informovala o disponibilnej výške finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu. Ing. Andrej Boros uviedol, že presné údaje ohľadom
finančných prostriedkov by mala pokytnúť pre každý okres Sekcia regionálneho rozvoja
Úradu vlády SR.
5. Na záver sa predseda výboru rozlúčil a poďakoval prítomným za účasť.

Príloha:
1. Prezenčná listina

Rimavská Sobota, 30.08.2018
Zapísala:

Ing. Marta Kónyaová
odborný radca organizačného odboru
OÚ Rimavská Sobota

Schválil:

Mgr. Csaba Csízi
prednosta OÚ
predseda Výboru pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota

2

