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Dôvodová správa
k
návrhu schválenia aktualizácie č. 1 „Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 25.02.2021 s Uznesením č. 21/2021 bralo na vedomie: 1. informáciu
o spolupráci mesta Fiľakovo s BBSK pri realizácii „Akčného plánu pre rast a zamestnanosť BBSK na rok 2021
v rámci Iniciatívy: Catching-Up Regions 2“, 2. potrebu vyčleniť relevantné finančné prostriedky z rozpočtu
mesta v prípade realizácie konkrétneho projektu v zmysle schváleného zoznamu projektových zámerov
a poverilo primátora mesta na záväznú spoluprácu s BBSK pri príprave projektu „Zlepšenie integrácie skupín
ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2“.
Cieľom aktualizácie č. 1 je správne zakomponovať schválené projektové zámery do Programu rozvoja mesta
Fiľakovo na roky 2015 – 2023 (PRM) bez významnejšieho zásahu do schváleného materiálu.
Od začiatku marca 2021 referát stratégie a rozvoja na MsÚ Fiľakovo úzko spolupracovalo s internými
a externými odborníkmi BBSK. Boli poskytnuté vstupné podklady, materiály, zoznamy projektov,
projektových zámerov mesta a pravidelne sa uskutočňovali online konzultácie. Bol pripravený a odoslaný
materiál o uvedenej aktivite, potrebe aktualizovať PRM všetkým komisiám pri MZ vo Fiľakove, ktoré brali
na vedomie poskytnuté informácie, dve komisie konkrétne súhlasili s aktualizáciou PRM. Pripomienky
k predloženým projektovým zámerom komisie nemali. V zmysle pokynov Svetovej banky a Úradu BBSK bola
vytvorená fokusova skupina s počtom členov 16 osôb. Zloženie fokusovej skupiny: odborní pracovníci
Komunitného centra, predstavitelia MRK a MVO, MOPS, školských zariadení, vedúci zamestnanci MsÚ
Fiľakovo, poslanci MZ vo Fiľakove, riaditeľ VPS. Fokusova skupina mala za úlohu spolupracovať na
aktualizácii PRM, doplnení analytickej časti, SWOT analýzy, určení aktuálnych problémov, rozvojových
možností a konkrétnych projektových zámerov s dôrazom na integráciu marginalizovaných rómskych
komunít. V súčasnosti prebieha dokončenie aktualizácie strategickej časti. Čakáme na kontrolu aktualizácie
PRM zo strany Svetovej banky. Aktualizácia v rámci CURI je na 80%, ešte potrebujeme zapracovať projektové
zámery a prioritizáciu projektových zámerov. Finálna verzia aktualizácie PRM Fiľakovo v rámci CURI sme
sa dohodli s expertmi BBSK, že bude až budúci týždeň najneskôr do 16.7.2021.
Aktualizovaný PRM s doplnenými projektovými zámermi bude slúžiť ako povinná príloha pri podávaní
žiadostí o finančný príspevok v zmysle schválených priorít ešte na Programové obdobie 2014 – 2020
(prerozdelenie zvyšných alokácií v súlade so schválenými prioritami v rámci uzatvorených výziev za pomoci
Svetovej banky v procese plánovania prerozdelenia zvyšných alokácií z programového obdobia).

V súlade s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh na
uznesenie:

Uznesenie č. ........./2021
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
A. schvaľuje
aktualizáciu č. 1 „Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023“ pre účely realizácie
projektových zámerov v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2.

