Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) predstavila Návrh
stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja
(PSK) na roky 2022-2030
Bratislava, 1. júla 2021 – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) včera
organizovala prezentáciu „Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Prešovského
samosprávneho kraja (PSK) na roky 2022-2030“, ktorá predstavuje súbor odporúčaní na
zlepšenie rozvoja európskej regionálnej agendy VÚC. Tieto zistenia môžu slúžiť ako
inšpirácia pre riadenie vonkajších vzťahov nie len VÚC PSK, ale aj ďalších slovenských
regiónov.
Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom
zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA).
V úvode Alexander Duleba predstavil metodológiu, ktorú sme pre účely vypracovania
stratégie navrhli. Tá predstavuje nástroj, ako docieliť zvýšenie efektívnosti spolupráce a
lepšie čerpanie finančných zdrojov, ktoré v súčasnosti nie sú čerpané, ako vyplynulo z
analýzy SFPA. Ide o nevyužité peniaze, ktoré by sme mohli využívať.
Rozvoj medzinárodnej spolupráce vo výsledku predstavuje okrem finančného prínosu aj
aj

nefinančný

prínos.

Vízia

stratégie

prešovského

samosprávneho

kraja

bola

naformulovaná na tri strategické ciele - podpora malých a stredných podnikov; zvýšenie
dostupnosti a skvalitnenie zdravotných služieb; a energetická reforma. Na ich základe
predstavil Michal Cirner päť potencionálnych oblastí partnerstiev, ktoré majú docieliť
úspešné napĺňanie stanovených cieľov a tým celkový rozvoj PSK. Podľa Michala Cirnera je
„vytváranie partnerstiev a spolupráca s partnermi dôležité pre naplnenie sektorových
rozvojových priorít PHSR PSK 2021-2030 prostredníctvom získania know-how a finančnej
podpory z programov EŠIF, vrátane programov, z ktorých je možné čerpať zdroje pre
regionálny rozvoj iba na základe spolupráce s európskymi partnermi.“ Samotné
rozhodnutie o nadviazaní partnerstiev v zahraničí i doma, výber konkrétnych partnerov,
počet partnerov v každej kategórii, spôsob a formy spolupráce s nimi, sú však predmetom
politického rozhodnutia vedenia PSK.
Súčasťou Návrhu stratégie sú tiež nástroje, návrh Akčného plánu a návrh Komunikačnej
stratégie kraja, ktoré odzrkadľujú strategické priority PSK. Ako uviedol Patrik Kováč,
„význam paradiplomacie vidíme nie len v písaní projektov a grantov, ale aj tiež v sieťovaní
aktérov či už na domácej alebo zahraničnej úrovni a tiež byť facilitátorom, ktorý dá ľuďom
v kraji do povedomia, že môžu robiť aj takéto veci a tým prispieť k napĺňaniu priorít.“
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Napĺňanie akčného plánu však závisí od toho, do akej miery budú interne posúdené
potreby jeho napĺňania. Za kľúčové považujeme prezentovanie sektorových priorít PSK
navonok, potencionálnom partnerom.
Posledný

súbor

odporúčaní

stratégie

sa

týkal

inštitucionálneho

zabezpečenia

implementácie stratégie, vrátane odporúčaní, vyplývajúcich zo zistení výskumu riadenia
zahraničnej spolupráce v podmienkach Úradu PSK. Tieto odporúčania sa môžu rovnako
ako aj celý návrh stratégie stať inšpiráciou a podnetom pre zefektívnenie cezhraničnej
spolupráce PSK. Samotná implementácia však závisí kompletne od PSK, čo si bude
vyžadovať politickú vôľu a tiež vyčlenenie dodatočných zdrojov.

O PROJEKTE:
Projekt

„Zlepšenie

európskej

spolupráce

VÚC

za

účelom

zefektívnenia

územnej

samosprávy“ je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,
ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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O RC SFPA:
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené
nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej
republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o
zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa
zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k
začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných
štruktúr. Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných
vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie.
Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o
problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.
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