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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 odsek 4 písm. m) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Článku 8 odsek 11 písm. s)  Štatútu 
mesta  Svidník  schváleného  Mestským  zastupiteľstvom  vo  Svidníku  dňa  8.  júna  2011 
uznesením č. 41/2011

a) schvaľuje 

vstup mesta Svidník do združenia Karpatský Euroregión Slovensko–Sever,

b) schvaľuje

uzatvorenie dohody o spolupráci medzi združením Karpatský Euroregión Poľsko a Mestom 
Svidník.



Dôvodová správa

1. Združenie  Karpatský  Euroregión  Slovensko-Sever  je  tvorené  špecialistami  z  rôznych 
oblasti podieľajúcich sa na rozvojovej politike Karpatského euroregiónu, ktorí sa aktívne 
zúčastňujú na tvorbe špeciálneho operačného programu v prospech rozvoja Karpát pod 
názvom Karpatsky Horizont 2020. Združenie bolo založené v roku 2008.

2. Združenie  Euroregión  Slovensko-Sever  sa  chce  prioritne  orientovať  na  spoluprácu  s 
Poľskom, a to so ZDRUŽENÍM KARPATSKÝ EUROREGIÓN POĽSKO a Ukrajinou, a 
to s Karpatským euroregiónom Ukrajina. Podporujúcimi členmi sú Prešovský samosprávny 
kraj, mestá a obce, regionálne a rozvojové agentúry, podnikatelia, právne subjekty a tretí 
sektor.

3. Hlavným cieľom Karpatského Euroregiónu Slovensko-Sever je
a) vytvorenie fungujúcej profesionálnej štruktúry, ktorá bude schopným organizačným aj 

finančným partnerom v regióne, štáte i v Európskej únii,
b) sieťovanie partnerstiev so spolupracujúcimi inštitúciami doma i v zahraničí, napr. sieť 

miest Karpatského Euroregiónu do ktorej patria mesta Humenné, Snina, Vranov atď.
c) spoluprácou  s  Karpatským Euroregiónom Slovensko  -  Sever  by  sa  vytvoril  značný 

potenciál pre rozvoj mesta Svidník a priľahlého regiónu a zároveň možnosť získavať 
partnerov a finančné prostriedky pre budúce aktivity,  v súčasnom období a v novom 
plánovacom období 2014-2020.

4.4. Prílohou  č.  1  dôvodovej  správy  je  DOHODA  o  SPOLUPRÁCI  medzi  ZDRUŽENÍMmedzi  ZDRUŽENÍM  
KARPATSKÝ EUROREGIÓN POĽSKO a KARPATSKÝ EUROREGIÓN POĽSKO a MESTOM SVIDNÍK.

5.5. Prílohou č. 2 dôvodovej správy sú stanovy  združenia Karpatský Euroregión Slovensko–
Sever.

6.6. Vstup do združenia Karpatský Euroregión Slovensko–Sever sa realizuje podaním prihlášky 
(Príloha č. 3 dôvodovej správy).


	Mesto Svidník
	 Svidník, 20. február 2012

