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(2007 - 2013 s výhľadom do roku 2015)

Mesto Humenné si v doterajšom období vybudovalo silné ekonomické postavenie v rámci celého
regiónu Zemplína.

Stalo sa významným regionálnym centrom dochádzky za prácou, službami

a vzdelaním. V predchádzajúcom období bolo hlavným cieľom PHSR zabezpečiť ekonomický rast a rozvoj
mesta. Zameraním na podmienky pre veľké investície, dostupnosť mesta a

rozvoj podnikania

a podnikavosti mesto Humenné si zabezpečilo dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Pre nové obdobie rokov 2007 - 2013 s výhľadom do roku 2015 je potrebné formulovať novú rozvojovú
stratégiu, na základe potrieb, požiadaviek a predstáv o smerovaní mesta.
Tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach, aj nasledujúce obdobie by

malo napĺňať ekonomické

a sociálne záujmy občanov mesta. Zároveň by malo byť v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho
územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne rezortnými stratégiami, záujmami
ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.
Ak predchádzajúce obdobie malo zabezpečiť ekonomický rast a rozvoj mesta, tak strategickou víziou
pre

nasledujúce obdobie je:

„Zlepšenie a spríjemnenie podmienok pre život v meste Humenné a

udržanie

dosiahnutého ekonomického rozvoja mesta.“
-

Humenné bude významným európskym regionálnym centrom, efektívne využívajúce
ľudské, prírodné, energetické a v neposlednom rade finančné zdroje. Bude mestom
progresívne podporujúcim rozvoj vzdelávania, kultúry a športu čím bude spríjemňovať
a skvalitňovať životné podmienky pre obyvateľov ale aj návštevníkov mesta. Mesto
Humenné

bude

mestom, s rozvinutou zdravotníckou a sociálnou starostlivosťou

aktívne riešiace problémy spojené s marginalizovanými skupinami. Aj naďalej bude
atraktívnou lokalitou pre investície a konkurencieschopné
infraštruktúrou a lokalitou podporujúcou

cestovný

podniky, rozvinutou

ruch. Humenné sa

stane aj

mestom so zlepšujúcim sa životným prostredím, podporujúcim ekologické projekty
a aktivity.
Skĺbením ekologických a ekonomických

prístupov a tvorbou bohatých príležitostí na

vzdelávanie a trávenie voľného času ako aj riešenia problémov marginalizovaných skupín,
zdravotníctva a sociálnej

starostlivosti, sa HUMENNÉ stane vyhľadávaným mestom pre

plnohodnotný život.
K naplneniu tejto

strategickej vízie mesta

Humenné vznikol nasledujúci

Program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR), pre obdobie 2007 - 2013 s výhľadom do roku 2015.
PHSR sa zameriava na tieto štyri oblasti rozvoja:
- prvou oblasťou je vzdelávanie, kultúra a šport,
-

druhou zdravotnícka a sociálna starostlivosť a riešenie problémov spojených s marginalizovanými

skupinami
- v tretej oblasti

sa

PHSR zameriava na oblasť podnikania, investícií, cestovného ruchu a rozvoja

infraštruktúry mesta
- štvrtou oblasťou je oblasť životného prostredia
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