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VáÏené dámy, váÏení páni,
vláda Slovenskej republiky si uvedomuje dôleÏitosÈ rozvoja regiónov Slovenska. Základn˘m
princípom regionálneho rozvoja je partnerstvo. Na základe uvedeného princípu boli kon‰tituované aj regionálne rozvojové agentúry. Ide o in‰titúcie, ktor˘ch cieºom je aktivizácia hospodárskeho a sociálneho potenciálu regiónov. Podpora ãinnosti regionálnych agentúr patrí medzi priority Ministerstva v˘stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Regionálne rozvojové agentúry pôsobia v rámci Integrovanej siete regionálnych rozvojov˘ch
agentúr uÏ 5 rokov. Za uvedené obdobie zohrali dôleÏitú úlohu v oblasti regionálneho rozvoja na celom území Slovenskej republiky. Svoju opodstatnenosÈ dokázali uÏ v predvstupovom
období a ich súãasné v˘sledky poukazujú na ich v˘znam aj do budúcnosti.
László Gyurovszky
minister v˘stavby a regionálneho rozvoja SR

Regionálne rozvojové agentúry (RRA) majú v˘znamnú úlohu v oblasti budovania partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Sú regionálnymi informaãn˘mi centrami Riadiaceho
orgánu pre Rámec podpory Spoloãenstva. Plnia úlohu nástrojov Ministerstva v˘stavby a regionálneho rozvoja SR pre podporu rozvoja predov‰etk˘m zaostávajúcich regiónov.
Integrovaná sieÈ regionálnych rozvojov˘ch agentúr (IS RRA) vznikla v roku 2000 spojením jednotliv˘ch agentúr do súãinného celku. Cieºom takto vytvorenej siete bolo dosiahnuÈ
moÏnosÈ efektívnej spoluúãasti na tvorbe koncepcií a stratégií regionálneho rozvoja, na programovaní, projektovaní a realizácii rozvojov˘ch aktivít, na tvorbe legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a spoluvytváraÈ podmienky na komplexné rie‰enie trvaloudrÏateºného rozvoja regiónov Slovenska spolu s ostatn˘mi aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku.
IS RRA vytvára priestor na spoluprácu odborníkov, zastúpen˘ch v jednotliv˘ch ãlensk˘ch
agentúrach s rôznou profiláciou ãinností tak, aby mohli medzi sebou kooperovaÈ, poskytovaÈ
dôleÏité informácie a sluÏby, efektívne vyuÏívaÈ odborn˘ a vedeck˘ potenciál, ktor˘ majú v regionálnych podmienkach k dispozícii. Zabezpeãuje sa tak synergick˘ efekt na regionálnej aj
nadregionálnej úrovni, zároveÀ sa podstatne zniÏujú náklady na dosiahnutie cieºov a poslania
IS RRA a zvy‰uje sa úãinnosÈ práce jednotliv˘ch RRA pri plnení stanoven˘ch úloh v oblasti regionálneho rozvoja.
·tefan Repko
predseda Rady zástupcov IS RRA
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ÚVOD
Regionálne rozvojové agentúry sú neziskové in‰titúcie, ktoré aktivizujú hospodársky
a sociálny rozvoj regiónu. Sú to samostatné záujmové zdruÏenia právnick˘ch osôb zaloÏené na
základe Obãianskeho zákonníka, pracujúce na neziskovom princípe. Takáto právna forma
umoÏÀuje vytváraÈ priestor pre angaÏovanie sa ‰irokého spektra regionálnych subjektov, ktor˘ch záujmom je pomáhaÈ rozvoju územného celku na princípe partnerskej spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora. V orgánoch RRA môÏu maÈ zastúpenie samosprávne orgány obcí, vy‰‰ieho územného celku, tretí sektor, podnikateºská sféra a podºa potreby aj orgány ‰tátnej správy a ostatné subjekty, ktoré majú záujem na regionálnom rozvoji.
Integrovaná sieÈ regionálnych rozvojov˘ch agentúr vznikla na základe uznesenia vlády
SR ã. 738/2000 k návrhu na vytvorenie integrovanej siete RRA zo dÀa 20. septembra 2000. Pozostáva z regionálnych rozvojov˘ch agentúr, ktoré spæÀajú podmienky uvedené v tomto materiále a MVRR SR ich Ïiadosti o zaradenie do Integrovanej siete RRA schválilo.
Poslaním IS RRA je podpora regionálneho rozvoja v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja, ã. 503/2001 Z. z. v znení neskor‰ích predpisov, ktor˘ definuje regionálny rozvoj
ako trval˘ rast hospodárskeho a sociálneho potenciálu regiónu, ãím sa zvy‰uje jeho v˘konnosÈ,
konkurenãná schopnosÈ a Ïivotná úroveÀ jeho obyvateºov.
Úlohou IS RRA je príprava stanovísk k návrhom pripravovan˘ch MVRR SR a VÚC, podpora
spolupráce a súãinnosti ãlenov, organizácia podujatí, zbieranie a poskytovanie informácií Ïiadan˘ch MVRR SR, aby sa efektívne vyuÏíval odborn˘ a technick˘ potenciál, ktor˘ agentúry majú k dispozícii, ãím sa zabezpeãí lep‰í synergick˘ efekt v regióne.
Zastre‰ujúcou, koordinujúcou a metodicky riadiacou organizáciou pre Integrovanú sieÈ regionálnych rozvojov˘ch agentúr je MVRR SR. Za úãelom spolupráce, financovania a zabezpeãenia hlavn˘ch ãinností je na základe schváleného plánu ãinností podpísaná zmluva na poskytovanie príspevku na spolufinancovanie ãinnosti regionálnej rozvojovej agentúry na príslu‰n˘ rok.
âinnosÈ RRA musí byÈ v súlade s národn˘m rozvojov˘m plánom, programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a ostatn˘mi rozvojov˘mi programami, aby sa zabezpeãila efektivita a dosiahol synergick˘ efekt vykonávan˘ch aktivít v regióne. V závislosti od
konkrétnych podmienok v okruhu svojej pôsobnosti zameriava sa na nasledovné ãinnosti:
– orientácia na rozvoj regiónov v súlade s regionálnymi operaãn˘mi programami; realizuje
rozvojové projekty na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorn˘ch a vonkaj‰ích zdrojov,
– aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraniãn˘ch grantov rozvíjaním
cezhraniãnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,
– podporovanie vstupu zahraniãn˘ch investícií do regiónov a iniciovanie budovania podnikateºsk˘ch inkubátorov a priemyseln˘ch parkov,
– zabezpeãovanie technicko-ekonomick˘ch ‰túdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii,
monitoringu rozvojov˘ch projektov a získavaní zahraniãného, rizikového a ‰tartovacieho
kapitálu,
– poskytovanie konzultaãn˘ch sluÏieb, predov‰etk˘m poradenstva o ‰trukturálnych fondoch,
– budovanie vzÈahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov a v˘stav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
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– koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieºajúcimi sa na zabezpeãovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
– organizovanie spolupráce so zahraniãn˘mi partnersk˘mi organizáciami a podporn˘mi
fondmi,
– zabezpeãenie vypracúvania regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií v súlade s koncepciou rozvoja kraja a celého regiónu podºa platnej územno-plánovacej dokumentácie,
– vytváranie regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz,
– organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
Jednotlivé regionálne rozvojové agentúry sú zapojené do implementácie Komunikaãného
akãného plánu Riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoloãenstva a na jeho základe poskytujú informácie o moÏnostiach a vyuÏití ‰trukturálnych fondov EÚ. Niektoré RRA boli vybrané
na plnenie osobitn˘ch úloh v rámci jednotliv˘ch programov a na plnenie úloh technického sekretariátu pre implementáciu ‰trukturálnych fondov a Iniciatív Spoloãenstva.

Z histórie regionálnej politiky od vzniku Slovenskej republiky
Po vzniku samostatnej SR v roku 1993 bolo gestorom regionálnej politiky popri Ministerstve
hospodárskej stratégie SR Centrum strategick˘ch ‰túdií SR, ktoré svoju ãinnosÈ ukonãilo
v roku 1995. Prvé regionálne rozvojové agentúry vznikli roku 1996 ako záujmové zdruÏenia právnick˘ch osôb na základe uznesenia vlády SR ã. 691 zo dÀa 19. septembra 1995. ëal‰ím procesom bola novelizácia kompetenãného zákona, ktorou sa zodpovedn˘m za regionálny rozvoj stal Úrad pre stratégiu rozvoja spoloãnosti, vedy a techniky SR. Ten pôsobil do
konca novembra 1999. Od 1.12.1999 prevzalo jeho kompetencie Ministerstvo v˘stavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR). PôsobnosÈ MVRR SR a ostatn˘ch ústredn˘ch orgánov
‰tátnej správy v regionálnom rozvoji obsahuje zákon NR SR ã. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. E‰te pred jeho schválením do‰lo v roku 2000 uznesením vlády SR ã. 738
z 20. 9. 2000 k vytvoreniu Integrovanej siete regionálnych rozvojov˘ch agentúr.
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Zoznam agentúr Integrovanej siete RRA:

• Bratislavsk˘ kraj:
RRA ZÁHORIE, RRA Senec – Pezinok

• Trnavsk˘ kraj:

RRA Trnavského kraja, RRA ISTER, RRA Galanta, SYNERGIA TT

• Nitriansky kraj:

RRA Nitra, RRA Komárno, RRA IPEª – HRON, RRA ·aºa, RRA JUÎN¯ REGIÓN

• Trenãiansky kraj:

TRRA Trenãín, RRA Prievidza

• Îilinsk˘ kraj:

ARR Îilina, RRA Kysuce, ARR SEVER, RRA TURIEC, RRA LIPTOV

• Banskobystrick˘ kraj:

KRA Banská Bystrica, RRA Luãenec, RRA Rimavská Sobota, RRA POIPLIE

• Ko‰ick˘ kraj:
•

RRA Moldava nad Bodvou, RRA v Kráºovskom Chlmci, RRA RoÏÀava, SPI·SKÁ RRA,
RRA DOLN¯ ZEMPLÍN
Pre‰ovsk˘ kraj:
SARA Bardejov, RRA Humenné, RRA TATRY – SPI·, KRAPO Pre‰ov, RRA Svidník
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Regionálna rozvojová agentúra ZÁHORIE

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2002
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 2
Územie pôsobnosti: Bratislavsk˘ samosprávny kraj

Sídlo: Martina Rázusa 30
Office: Bernolákova 1/A, ã.d. 412, 901 01 Malacky
tel.: 034 774 30 04, 0915 726 087
fax: 034 774 30 05
e-mail: rrazahorie@rraz.sk
http://www.rraz.sk

Zameranie:
Cieºom RRA Záhorie je pomáhaÈ pri príprave, vypracovávaní a implementácii projektov s vyuÏitím najmä ‰trukturálnych fondov
EU, organizovaÈ odborné konferencie pre
starostov i poslancov obecn˘ch samospráv,
podnikateºov, ale i mimovládny sektor. Svoju
ãinnosÈ zameriava na rozvoj BSK – Bratislavského samosprávneho kraja s dôrazom na
subregión Záhoria v súlade so Stratégiou rozvoja BSK tak, aby v˘sledkom tejto ãinnosti bolo
zlep‰enie kvality Ïivota obyvateºov regiónu a trvaloudrÏateºn˘ rozvoj vidieka. Okrem slovensk˘ch partnerov – najmä mesto Malacky a Úrad BSK – spolupracujeme predov‰etk˘m s rakúskou organizáciou Weinviertel Management v Zistersdorfe.
Oblasti ãinnosti RRAZ:
• organizujeme, zabezpeãujeme i realizujeme odborné semináre, ‰kolenia, workshopy na
základe potrieb regiónu,
• konzultácie a poradenstvo pri príprave projektov,
• audit projektov,
• aktivity smerujúce k vytváraniu partnerstiev,
• implementácia projektov,
• spravovanie regionálnej rozvojovej siete BSK ako nástroja na zabezpeãenie absorbcie
‰trukturálnych fondov EÚ,
• aktivity zamerané na prácu s deÈmi v spolupráci s n.o., o.z.
Niektoré z na‰ich projektov:
Tréningov˘ program na posilnenie kapacít pre implementáciu ‰trukturálnych fondov EÚ.
Náklady 12.820,- EUR, postaven˘ ako ‰truktúrovan˘ cyklus ‰kolení pozostávajúci zo ‰iestich
cyklov odborn˘ch seminárov. Mal za cieº pripraviÈ cieºovú skupinu schopnú staÈ sa odborn˘m
garantom pri zadávaní projektov pre ãerpania prostriedkov zo ‰trukturálnych fondov.
BRATISLAVSK¯ KRAJ
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Vytvorenie Regionálnej rozvojovej siete Bratislavského samosprávneho kraja ako nástroja na
zabezpeãenie absorbcie pomoci z fondov Európskej Únie.
Náklady 65.000,- EUR. Partneri: Bratislavsk˘ samosprávny kraj, Mesto Malacky, Mesto Stupava, ZdruÏenie obcí Miniregión Pridunajsko, Mesto Pezinok, Mesto Senec, Mesto Modra, Personálna agentúra OMEGA, Gerion – obãianske zdruÏenie, Sole-Terra-Vita o. z., Ekonomická
univerzita BA. Cieºom projektu bolo vytvoriÈ aktívnu vrstvu orgánov v regióne zapojen˘ch do
„Regionálnej rozvojovej siete Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorá podstatnou mierou
prispeje k zabezpeãeniu dobrej absorbcie pomoci z fondov EÚ, ako aj zv˘‰iÈ schopnosÈ regiónu absorbovaÈ príspevky z fondov EÚ prípravou strategicky v˘znamn˘ch projektov a zv˘‰ením
schopnosti miestnych rozvojov˘ch organizácií správne identifikovaÈ príleÏitosti pre projekty.

BRATISLAVSK¯ KRAJ
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Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2002
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 7
Územie pôsobnosti: okresy Senec, Pezinok a mestské ãasti Bratislavy

M. R. ·tefánika 1
902 01 Pezinok
tel.: 033 641 40 26, 0910 927 151
fax: 033 641 40 28
e-mail: rra@rrasenec-pezinok.sk
http://www.rrasenec-pezinok.sk

âo v‰etko robíme:
• realizujeme rozvojové projekty na tvorbu investícií,
• poskytujeme konzultaãn˘ a podporn˘ servis pre verejn˘, súkromn˘ a mimovládny sektor
v oblasti ãerpania finanãn˘ch prostriedkov zo ‰trukturálnych fondov a in˘ch programov EÚ,
• pripravujeme kompletné projektové zámery (plánovanie, realizácia, monitoring a hodnotenie projektov),
• sme Technick˘ sekretariát programu Phare ECOSOC,
• vykonávame úlohy Kontaktného bodu pre iniciatívu INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika,
• podporujeme aktivity smerujúce k vytváraniu partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni,
• vzdelávacie aktivity v oblasti vyuÏívania finanãn˘ch prostriedkov EÚ,
• kooperujeme na tvorbe regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz pre verejn˘ sektor
a MVRR SR,
• pripravujeme a realizujeme projekty v spolupráci so slovensk˘mi a medzinárodn˘mi partnermi,
• zabezpeãujeme publicitu projektov a komunikáciu medzi prijímateºmi pomoci a riadiacimi
orgánmi.
Na‰e úspechy v rámci projektov:
– vy‰kolen˘ch 20 mlad˘ch nezamestnan˘ch formou e-learningu na projektov˘ch manaÏérov pre samosprávy,
– vytvoren˘ strategick˘ dokument „Akãn˘ plán zamestnanosti Bratislavského samosprávneho kraja“ za aktívnej participácie úradov práce, zamestnávateºov, ‰kôl a zástupcov ohrozen˘ch skupín na trhu práce,
– vytvorenie jednotného rámca budovania siete cyklotrás pre slovensko–rakúske pohraniãné oblasti a jeho zapracovanie do Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území Bratislavského samosprávneho kraja,
– leader projektu podpory samovzdelávania mal˘ch a stredn˘ch podnikov v oblasti sluÏieb
(participácia 12 partnerov zo 6 ãlensk˘ch krajín EÚ),
– v roku 2005 vypracovanie 38 projektov pre samosprávy, podnikateºov a tretí sektor.
BRATISLAVSK¯ KRAJ
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RRA Senec – Pezinok uvádza
projekt bol
spolufinancovan˘
z programu Phare

EÚ?
E Z FONDOVezamestnan˘ch
Z
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A
AKO ZÍSK mlad˘ch evidovan˘ch n
kurz pre
v

rekvalifikaãn

˘

29 roko
vo veku 22 –

Termín realizácie: apríl 2004 – máj 2005
Realizátori: Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, Bratislavsk˘ samosprávny kraj,
Nadácia Jozefa Murga‰a a Obãianske zdruÏenie V‰edné dni
Projekt Ako získaÈ peniaze z fondov EÚ? predstavuje proces dlhodobého rekvalifikaãného tréningu mlad˘ch nezamestnan˘ch, ktor˘ je rozdelen˘ do dvoch základn˘ch ãastí:
• vzdelávací rekvalifikaãn˘ kurz so získavaním teoretick˘ch a praktick˘ch vedomostí
s cieºom zv˘‰enia hodnoty frekventanta na trhu práce formou e-learningového vzdelávania.
Rekvalifikaãn˘ kurz obsahuje 6 vzdelávacích modulov: Riadenie ºudí, Finanãn˘ manaÏment neziskov˘ch a verejn˘ch in‰titúcií, Písanie projektov a grantov˘ch návrhov, vybrané politiky EÚ,
podporné nástroje EÚ, In‰titúcie a fondy EÚ a projektov˘ manaÏment projektov EÚ v zmysle
odbornej prípravy rekvalifikovan˘ch na pracovnú pozíciu projektov˘ regionálny manaÏér. Vzdelávací rekvalifikaãn˘ kurz s dôrazom na získavanie teoretick˘ch vedomostí je v zmysle efektívnosti v˘sledkov kombinovan˘ s
• dlhodob˘m tréningom so získavaním skúseností praktickou prípravou a aplikovaním teoretick˘ch znalostí na konkrétnom mieste v regióne (spolupráca s obcami, firmami a ‰kolami).
V˘sledok: 20 rekvalifikovan˘ch mlad˘ch na projektov˘ch manaÏérov pre samosprávy
Chcete sa o projekte dozvedieÈ viac?
www.eregion-bsk.sk
alebo
RRA Senec – Pezinok, M. R. ·tefánika 1, 902 01 Pezinok, tel.: 033/641 40 26, 0910 927 151
e-mail: rra@rrasenec-pezinok.sk, website: www.rrasenec-pezinok.sk

BRATISLAVSK¯ KRAJ
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Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2002
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Územie pôsobnosti: Trnavsk˘ samosprávny kraj

Jeruzalemská 15
917 01 Trnava
tel.: 033/ 534 59 91
fax: 033/ 534 59 91
e-mail: rratk@rratk.sk
http://www.rratk.sk

Hlavné aktivity, smerovanie a marketing:
poradenská a ‰koliaca ãinnosÈ:
• formou reÈazca pri hromadnom poradenstve,
• formou individuálneho poradenstva,
propagácia, reklama a osveta spojená so vzdelávaním:
• www.rratk.sk,
• príruãky,
• projekt BASIC,
• riadenie samospráv – cesta samospráv k nevratn˘m finanãn˘m prostriedkom,
• rozhovory v médiách,
• ãlánky v printov˘ch médiách,
a ìal‰ie,
regionálne rozvojové ‰túdie:
• územnoplánovacie a programovacie dokumenty,
informaãn˘ systém – v Àom:
• základ pre databázu podnikateºsk˘ch subjektov TK,
• základ pre databázu o ‰trukturálnych fondoch,
• základ pre silnú kniÏnicu,
• informaãné centrum o ‰trukturálnych fondoch,
• informaãn˘ servis pre oblasÈ regionálnej politiky a ‰trukturálnych fondov pre samosprávy,
súkromn˘ i tretí sektor,
• projekt Basic, databáza na www stránke priamo prepojená na zásobník projektov,
projektová ãinnosÈ:
• projekty pre verejn˘ sektor,
• projekty so zameraním na podnikateºské aktivity,
• projekty so zameraním na podporu kandidátskych krajín EÚ.
Doteraj‰í finanãn˘ prínos RRA TK pre región: 42 mil. Sk
TRNAVSK¯ KRAJ
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Regionálna rozvojová agentúra ISTER Dunajská Streda

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 2
Územie pôsobnosti: región Západného Slovenska

Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031 551 53 68
mobil: 0905 227 856
e-mail: borosova_rraister@real-net.sk,
manczalova_rraister@real-net.sk
http://www.rraister.sk

Zameranie:
Cieºom RRA ISTER je aktivizovaÈ ekonomick˘ rozvoj regiónu Západného Slovenska
in‰titucionálnym spojením verejnej správy,
súkromného sektora a tretieho sektora.
Predmetom ãinnosti RRA ISTER je:
• aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraniãn˘ch grantov
rozvíjaním cezhraniãnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,
• podporovanie vstupu zahraniãn˘ch investícií do regiónov a iniciovanie budovania inkubátorov a priemyseln˘ch parkov,
• zabezpeãovanie technicko-ekonomick˘ch ‰túdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojov˘ch projektov a získavaní zahraniãného, rizikového ‰tartovacieho kapitálu,
• poskytovanie konzultaãn˘ch sluÏieb, predov‰etk˘m poradenstva z predvstupov˘ch
a ‰trukturálnych fondov, budovanie vzÈahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov
a v˘stav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
• koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieºajúcimi sa na zabezpeãovaní regionálneho rozvoja,
• organizovanie spolupráce so zahraniãn˘mi partnersk˘mi organizáciami a podporn˘mi
fondmi,
• zabezpeãenie vypracúvania regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií v súlade s koncepciou rozvoja celého regiónu podºa územno-plánovacej dokumentácie,
• vytváranie regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz,
• organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
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Najv˘znamnej‰ie aktivity agentúry:
• Príprava a úspe‰ná implementácia projektov:
– Obnovme si svoj dom – Rekon‰trukcia ka‰tieºa, MK SR, Podpora projektov obnovy národn˘ch kultúrnych pamiatok,
– projekt Informaãn˘ a priestorov˘ systém turistick˘ch atrakcií v mikroregióne Klátovské rameno, Phare CBC SR-Rakúsko,
– projekt Cyklotrasy bez hraníc, Phare CBC SR-Rakúsko,
– projekt Budovanie a rekon‰trukcia infra‰truktúry cestovného ruchu v areáli ‰portovo-rekreaãného zariadenia v obci Lehnice, SOP PS, opatrenie 2.1 Podpora budovania
a rekon‰trukcie infra‰truktúry cestovného ruchu,
– projekt Obnovenie kultúrno-spoloãenského centra v obci VrakúÀ – rekon‰trukcia
kultúrneho domu, OP ZI Lokálna infra‰truktúra, podopatrenie 3.1.4 Budovanie a rozvoj
kultúrnej infra‰truktúry,
– MK kniÏnej kultúry a kniÏníc – Ex Libris SR, Program 2. Podpora literatúry.
• Vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a zdruÏení obcí.
• RRA ISTER sa v minulom roku spolu so Stredoeurópskou nadáciou podieºala na príprave
a tvorbe Investiãného katastra krajov a miest juÏného Slovenska. Projekt vznikol na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, bol prezentovan˘ v rámci medzinárodnej
konferencie pre úãastníkov samospráv, zdruÏení miest a obcí a neziskov˘ch organizácií zo Slovenska, Maìarska a Rakúska. Naìalej sa pracuje na aktualizácii tohto dokumentu a pripravuje sa jeho ìal‰ia verzia.
V roku 2005 spracovanie projektov v rámci nasledovn˘ch programov:
– OP ZI Lokálna infra‰truktúra, podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj ‰kolskej infra‰truktúry – na zvy‰ovanie kvality vzdelávania v ‰kolsk˘ch zariadeniach obcí,
– OP ZI Lokálna infra‰truktúra podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infra‰truktúry – na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach,
– OP ZI Lokálna infra‰truktúra, opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí,
– Phare ECOSOC 2003 Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych
projektov
– OP ZI, opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informaãnej spoloãnosti pre verejn˘ sektor, Poskytnutie lacného a bezpeãného pripojenia na Internet v regiónoch,
– Grantová schéma Podpora inovatívnych mal˘ch a stredn˘ch podnikov,
– Program iniciatívy spoloãenstva INTERREG IIIA SR – âR.
• Od 1. 1. 2005 plní agentúra funkciu Infobodu pre program Iniciatívy spoloãenstva
Interreg IIIA SR – Maìarsko – Ukrajina pre Trnavsk˘ a Bratislavsk˘ kraj. Okrem poskytovania komplexn˘ch informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb potenciálnym prijímateºom pomoci
formou individuálnych konzultácií, poskytovania praktick˘ch rád pri vypæÀaní formulára Ïiadosti o NFP, pripravuje na‰a agentúra aj ‰kolenia a semináre t˘kajúce sa horeuvedeného programu. V roku 2006 bude okrem t˘chto aktivít vykonávaÈ aj poradenstvo pre úspe‰n˘ch Ïiadateºov pri implementácii ich projektov.
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Regionálna rozvojová agentúra Galanta

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2001
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Územie pôsobnosti: okres Galanta

Mierové námestie 941/1
924 01 Galanta
tel.: 031 780 16 61
fax: 031 780 16 62
e-mail: rra_ga@stonline.sk
http://www.rraga.sk

Zameranie:
RRA Galanta vyvíja aktivity, ktoré podporujú a úzko súvisia s regionálnym rozvojom.
So svojimi aktivitami – predkladanie projektov EÚ nadáciám, vypracovanie rozvojov˘ch
‰túdií, analytická, informaãná a monitorovacia ãinnosÈ – sleduje priority obãanov miest a obcí
regiónu. V nasledujúcom období práca agentúry bude zameraná na v‰estrannú prípravu regiónu na ãerpanie zo fondov EÚ v rámci obdobia 2007-2013. V spolupráci s miestnymi a regionálnymi samosprávami pracujeme na identifikácii hlavn˘ch rozvojov˘ch cieºov miest a obcí
a spracovávame projekty, ktoré v nasledujúcom programovacom období sa môÏu predloÏiÈ na
financovanie. V tejto súvislosti pomáhame samosprávam pri príprave kvalitn˘ch plánovacích
rozvojov˘ch dokumentov (plány rozvoja obce, rozvojové plány mikroregiónov), pretoÏe to bude v˘chodisko a podmienka ãerpania z európskych fondov. Pre podporu vzniku konkurencieschopnej regionálnej ekonomiky s vyváÏenou ‰truktúrou podporujeme rozvoj malého a stredného podnikania s akcetom na rozvoj inovácií, technológií a ekonomiky zaloÏenej na poznatkoch. RRA Galanta od 1. marca 2002 spôsobí aj ako Centrum na podporu podnikania Nadácie
Új Kézfogás.
V rámci plnenia primárnych úloh agentúra sa sústreìuje na:
1. projektovú ãinnosÈ,
2. tvorbu podnikateºsk˘ch zámerov na základe potrieb regiónu,
3. poradenskú, ‰koliacu a vzdelávaciu ãinnosÈ,
4. reklamnú a propagaãnú ãinnosÈ,
5. koordináciu a metodické usmerÀovanie spracovávania regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií,
6. vytváranie informaãného systému, napájanie sa na európske informaãné siete, databanky,
7. spoluprácu, nadväzovanie a udrÏovanie kontaktov.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
ÚãasÈ na realizácii medzinárodného projektu DIANE CCC zameraného na podporu vstupu zahraniãn˘ch investorov do stredoeurópskeho regiónu s názvom CENTROPE, ktor˘ spája prihraniãné regióny Rakúska, Maìarska, âesTRNAVSK¯ KRAJ
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kej republiky a Slovenska. Ako v˘sledok trojroãnej marketingovej kampane spolupracujúcich
organizácií (telemarketing, investorské semináre, Press trips, direct mailing a pod.) v regióne
CENTROPE sa usadilo 11 nadnárodn˘ch spoloãností, ktoré preinvestovali vy‰e 200 mil. EUR.
Implementácia projektu „Technologick˘ inkubátor v Sládkoviãovo – INTEG“ zameraného na vybudovanie technologického inkubátora pre malé
a stredné podniky v meste Sládkoviãovo s rozpoãtom 2,1 mil. EUR. RRA Galanta bola iniciátorom a spolutvorcom projektu. V˘sledkom projektu sú zrekon‰truované priestory o rozlohe 3 500 m2, z toho rozloha podnikateºsk˘ch priestorov je 1 750 m2 s vysok˘m
technick˘m ‰tandardom. V Technologickom inkubátore INOVATECH (www.inovatech.sk) je
k dispozícii: 25 dielní a kancelárií, konferenãná sála s kapacitou 400 miest, multifunkãná seminárna miestnosÈ pre 60 osôb, poãítaãová miestnosÈ, iné rokovacie a prezentaãné priestory.
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SYNERGIA TT – Regionálna rozvojová agentúra
pre cestovn˘ ruch a rozvoj regiónu pri TSK

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Územie pôsobnosti: Trnavsk˘ región

Pod Párovcami 5190/3C (Kollárova 1644/2)
921 01 Pie‰Èany
tel.: 033 774 08 89
fax: 033 774 08 89
e-mail: synergiatt@synergiatt.sk
http://www.synergiatt.sk

Zameranie:
SYNERGIA TT – RRA vznikla s cieºom podporiÈ aktivizáciu Trnavského samosprávneho
kraja, kde prioritne pôsobí. Hlavnou podstatou pre nás je predstavovanie jedineãnosti
kraja a priame vyuÏitie jeho potenciálu.
Podieºame sa na rozvoji regiónu a vytvárame
podmienky pre zvy‰ovanie ekonomickej, kultúrnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne. Na‰ou snahou je zabezpeãiÈ vyváÏen˘ hospodársky a sociálny rozvoj Trnavského samosprávneho
kraja s vyuÏitím vnútorného potenciálu a zamedziÈ prehlbovaniu disparít. Svoju ãinnosÈ sústreìujeme najmä v oblasti ãerpania prostriedkov z Európskej únie a v oblasti rozvoja Trnavského
regiónu. Agentúra aktívne spolupracuje s organizáciami so súkromného a verejného sektora,
najmä s regionálnou samosprávou Trnavského samosprávneho kraja a miestnymi samosprávami. SYNERGIA TT – RRA vytvorila poãas svojej existencie ‰pecificky orientované sekcie, ktoré
majú stabilné postavenie a sú manaÏované tímom vysokokvalifikovan˘ch odborníkov.
Sekcie:
• Sekcia
• Sekcia
• Sekcia
• Sekcia
• Sekcia
• Sekcia
• Sekcia

tvorby projektov, anal˘z a poradenstva
regionálneho rozvoja a vzÈahov
cestovného ruchu a marketingu
environmentalistiky
alternatívnych a obnoviteºn˘ch zdrojov energie
rozvoja ºudsk˘ch zdrojov
finanãného a ekonomického manaÏmentu
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Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2002
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 4
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 6
Územie pôsobnosti: okres Nitra

·tefánikova 69
949 01 Nitra
tel.: 037 657 80 84-87
fax: 037 657 80 85
e-mail: rra-nitra@rra-nitra.sk
http://www.rra-nitra.sk

RRA Nitra si pri svojom vzniku za svoje
základné poslanie stanovila aktivizáciu ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja
regiónu Nitrianskeho kraja, a to najmä in‰titucionálnym prepojením orgánov verejnej
správy a územnej samosprávy, podnikateºskej
sféry a tretieho sektora. Takéto úãelové spojenie nosn˘ch pilierov komplexného rozvoja
predmetného územia svojou podstatou jednoznaãne deklaruje ideu reálneho partnerstva v praxi, záujem zainteresovan˘ch subjektov o súãinnosÈ pri celkovom zveºaìovaní
vlastného regiónu.
RRA Nitra sa vo svojej ãinnosti programovo zameriava predov‰etk˘m na:
• komplexn˘ rozvoj celého regiónu v súlade s obsahom regionálnych operaãn˘ch programov, realizáciu rozvojov˘ch projektov na vytváranie podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorn˘ch a vonkaj‰ích zdrojov,
• aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraniãn˘ch grantov, rozvíjaním cezhraniãnej a medziregionálnej spolupráce,
• podporu vstupu zahraniãn˘ch investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateºsk˘ch inkubátorov a priemyseln˘ch parkov v regióne,
• poskytovanie konzultaãn˘ch a informaãn˘ch sluÏieb, a to najmä poradenstva v súvislosti
s vyuÏívaním predvstupovej pomoci a ‰trukturálnych fondov EÚ,
• poskytovanie komplexného poradenstva a informaãného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojov˘ch projektov a pri získavaní zahraniãného a ‰tartovacieho kapitálu,
• mediálnu, ediãnú, propagaãnú a osvetovú ãinnosÈ vo vzÈahu k regionálnemu rozvoju.
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RRA Nitra za takmer 30 mesiacov svojho aktívneho pôsobenia:
• realizovala projekt Informaãné kiosky ako základ integrovaného multifunkãného
pracoviska – TeleDomu v rámci Grantovej schémy rozvoja ºudsk˘ch zdrojov, Flexibilita trhu práce, v celkovej sume oprávnen˘ch nákladov 2 340 000 Sk,
• spolupracovala s NSK pri vypracovaní stratégie „Regionálna stratégia rozvoja základnej infra‰truktúry pre podporu priemyseln˘ch a podnikateºsk˘ch parkov na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja“ v rámci Grantovej schémy regionálneho rozvoja v celkovej sume
oprávnen˘ch nákladov 2 125 000 Sk,
• vypracovala projekty, ktoré sa dnes realizujú:
– Rekon‰trukcia – nadstavba uãební ZdruÏenej strednej ‰koly Dvory nad Îitavou
v celkovej sume oprávnen˘ch nákladov 14,1 mil. Sk,
– Rekon‰trukcia a modernizácia Obchodnej akadémie Topoºãany v celkovej sume
oprávnen˘ch nákladov 18,7 mil. Sk,
– Rekon‰trukcia objektu Domova sociálnych sluÏieb Kováãov, Chºaba v celkovej sume
oprávnen˘ch nákladov 10,3 mil. Sk.
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Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Profil:
Rok zaloÏenia: 2000
Poãet stálych zamestnancov: 5
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 10
Územie pôsobnosti: okres Komárno,
resp. na základe objednávok

Kontakt:
Sídlo: Nám. gen. Klapku ã. 9
Po‰tová adresa: Nádvorie Európy ã. 50/1 – Nórsky dom
945 01 Komárno
tel.: 035 773 31 05, 0905 335 074, 0910 955 510
fax: 035 773 31 06
e-mail: director@rrakn.sk, http://www.rrakn.sk

Zameranie:
RRA Komárno sa zameriava na podporu ekonomického a spoloãenského rozvoja v regióne in‰titucionálnym spojením verejnej správy, súkromného a tretieho sektora. Orientuje sa v prvom rade na región, v rámci ktorého pôsobí, a zohºadÀuje lokálne potreby. Zameriava sa tieÏ na rozvíjanie spolupráce s ìal‰ími aktérmi v oblasti
regionálneho rozvoja na národnej, cezhraniãnej a medzinárodnej
úrovni. V súãasnosti pôsobí ako technick˘ sekretariát pre Grantovú schému na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov aj ako infobod pre program susedstva INTERREG IIIA Maìarsko-Slovensko-Ukrajina.
âinnosti:
• komplexné spracovanie návrhu vyuÏitia fondov EÚ, komplexná príprava projektovej
a technickej dokumentácie na vyuÏívanie finanãn˘ch nástrojov Európskej únie a in˘ch
podporn˘ch zdrojov, konzultaãná ãinnosÈ a príprava podnikateºsk˘ch zámerov, marketingov˘ch plánov, ‰túdií uskutoãniteºnosti, návrh systému realizácie,
• projektov˘ manaÏment,
• finanãné, administratívne, organizaãné a právne poradenstvo,
• príprava a medializácia aktuálnych informácií o finanãn˘ch nástrojoch na podporu podnikania slovensk˘ch i medzinárodn˘ch in‰titúcií,
• pravidelné poskytovanie informácií o moÏnostiach ãerpania pomoci EÚ a in˘ch národn˘ch
a medzinárodn˘ch zdrojov finanãnej pomoci,
• vypracovanie stratégií a ‰túdií ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu,
• konzultácie v oblasti developingu investiãn˘ch zámerov na Slovensku,
• regionálny informaãn˘ systém, dopæÀanie regionálnych databáz,
• manaÏment Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónov a obcí,
• organizovanie predná‰ok, ‰kolení, workshopov, v˘stav, konferencií prevaÏne pre mal˘ch
a stredn˘ch podnikateºov a predstaviteºov samospráv regiónu.
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Najv˘znamnej‰ie ocenenie:
Získanie 1. ceny ministra v˘stavby a regionálneho rozvoja SR za ãinnosÈ v roku 2003.
Projektová ãinnosÈ:
Cestovn˘ ruch
v˘stavba hotelu a penziónu, budovanie a rozvoj verejnej infra‰truktúry v oblasti cestovného
ruchu, rozvoj lyÏiarskeho strediska, rekon‰trukcia horskej chaty, vydanie propagaãn˘ch materiálov a publikácií, tvorba informaãno-orientaãného systému,
Priemysel a sluÏby
nákup inovatívnych technológií v oblasti drevárskej v˘roby, stolárskej v˘roby, v˘roby kovov˘ch súãiastok, ekologická likvidácia drevného odpadu, vybudovanie priemyselného parku, vybudovanie inovaãného centra,
ªudské zdroje
zavedenie systému riadenia kvality ISO v rámci vysoko‰kolského vzdelávacieho procesu,
tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu zameraného na prípravu vedúcich pedagogick˘ch zamestnancov, príprava nezamestnan˘ch na ich pracovné uplatnenie v elektrotechnickom priemysle, podpora prístupu Ïien a osôb s rodinn˘mi povinnosÈami k vzdelaniu, odbornému ‰koleniu s cieºom eliminovaÈ rodové nerovnosti a bariéry na trhu práce, projekt zameran˘
na monitorovanie zamestnancov a zamestnávateºov, cielené aktivity na zlep‰ovanie manaÏérskych a lídersk˘ch schopností Ïien, vzdelávanie Ïien na materskej a rodiãovskej dovolenke, muÏov na rodiãovskej dovolenke v súlade s potrebami trhu práce,
Základná infra‰truktúra
rekon‰trukcia miestnych komunikácií a verejn˘ch priestranstiev, rekon‰trukcia kultúrnych
domov, rekon‰trukcia objektov sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, rekon‰trukcia ‰kolsk˘ch
zariadení, územné plány a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí, Rekon‰trukcia budovy Îupnej súdnej stolice pre potreby Podunajskej kniÏnice v Komárne a Múzea maìarskej kultúry a Podunajska v Komárne,
Poºnohospodárstvo a rozvoj vidieka
nákup traktora, sejaãky na obilie a postrekovacieho zariadenia, rekon‰trukcia prevádzkov˘ch objektov hospodárskeho dvora a obnova mechanizácie rastlinnej v˘roby, vybudovanie jazdeckého areálu, v˘stavba agroturistického centra.
Celková v˘‰ka finanãn˘ch prostriedkov od Európskej únie, o ktoré sa uchádzali Ïiadatelia
v rokoch 2000 – 2005 prostredníctvom projektov vypracovan˘ch RRA Komárno, ãiní
pre verejn˘ sektor cca 637 000 000,- Sk a pre podnikateºsk˘ sektor cca 806 000 000,- Sk.
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Regionálna rozvojová agentúra IPEª – HRON ·AHY

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2000
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 3
Územie pôsobnosti: okr. Levice, Nové Zámky, ãasÈ
okresov Veºk˘ Krtí‰, Krupina a Banská ·tiavnica

Hlavné námestie ã. 1, 936 01 ·ahy
tel.: 036 741 03 21
fax: 036 741 03 21
e-mail: rra_ipel-hron@stonline.sk
http://www.rra-ipel-hron.sk

Zameranie:
RRA Ipeº – Hron je neziskovou organizáciou, ktorá je nástrojom riadenia ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu. V súlade
s princípom partnerstva zabezpeãuje vzájomné prepojenie verejnej správy, podnikateºského sektora a tretieho sektora.
Predmet ãinnosti:
– orientácia na rozvoj regiónu v súlade
s regionálnymi rozvojov˘mi programami,
– realizovanie rozvojov˘ch projektov na
podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorn˘ch a vonkaj‰ích
zdrojov,
– aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraniãn˘ch grantov, cezhraniãnej
spolupráce a interregionálnej spolupráce,
– podporovanie vstupu zahraniãn˘ch investícií do regiónu,
– zabezpeãovanie technicko–ekonomick˘ch ‰túdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii,
monitoringu projektov a získavaní zahraniãného a ‰tartovacieho kapitálu pre malé a stredné podnikanie,
– budovanie vzÈahu verejnosti k regiónu organizovaním seminárov a v˘stav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
– koordinácia aktivít a spolupráca so subjektmi podieºajúcimi sa na zabezpeãovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
– organizovanie spolupráce so zahraniãn˘mi partnersk˘mi organizáciami a podporn˘mi
fondmi,
– zabezpeãenie a spracovanie miestnych a regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií a programov rozvoja (PHSR),
– vytváranie regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz,
– organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
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Najv˘znamnej‰ie aktivity:
• Vypracovanie projektov:
– „Martonka opäÈ Ïije“. Cieº: vyãistenie mokrade Martonka od komunálneho odpadu a nánosov, zachovanie prírodn˘ch hodnôt a zachovanie vodného reÏimu.
– „ZníÏme ekologické záÈaÏe Dolného Poiplia“. Cieº: Zlep‰enie stavu Ïivotného prostredia
Dolného Poiplia, roz‰írenie moÏnosti ochrany Ïivotného prostredia a zv˘‰enie environmentálneho povedomia obyvateºov na oboch stranách rieky Ipeº prostredníctvom zníÏenia
poãtu zdrojov zneãistenia a ich ‰kodlivého vplyvu.
– „Neznáme – známe Poiplie“. Cieº: Rozvíjanie hospodárskeho potenciálu Poiplia za pomoci prírodu ‰etriaceho turizmu.
– „Náuãn˘ chodník Ramsarská lokalita Poiplie“. Cieº: Vytvorenie a rozvoj turisticko-náuãného chodníka po Ramsarskej lokalite Poiplie.
– „Uãenie ºahko a hrou“. Cieº: Rozvoj environmentálnej v˘chovy na základn˘ch ‰kolách.
– „Náv‰tevnícke centrum rybárik rieãny“. Cieº: Ochrana prírodn˘ch hodnôt územia rozvoj
a podpora ekoturizmu v pohraniãnom regióne.
– „Regionálna skládka tuhého komunálneho odpadu“. Cieº: Vybudovanie regionálnej riadenej skládky tuhého komunálneho odpadu pre 38 obcí Dolného Poiplia a Dolného Pohronia.
– „Ubytovanie a kultúra v ka‰tieºoch“. Cieº: Zabezpeãenie a stavebnej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia (podklad k získaniu finanãnej pomoci).
• Vypracovanie stratégie rozvoja Hontiansko – Poipeºského regiónu.
• Vypracovanie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce Malé Kosihy, Ipeºsk˘
Sokolec, KubáÀovo, Lontov, Salka, Vy‰kovce nad Ipºom.
• Vydanie informaãn˘ch letákov o prírodn˘ch hodnotách ramsárskej lokality Poiplie.
• Vypracovanie programovej dokumentácie na zníÏenie ekologickej záÈaÏe Dolného Poiplia.
• SpoluúãasÈ na projekte: „Informaãné kiosky, ako základ integrovaného multifunkãného
pracoviska – TeleDomu“.

Realizovan˘ projekt
ZNÍÎME EKOLOGICKÉ ZÁËAÎE DOLNÉHO POIPLIA
Cieº projektu:
– zlep‰enie stavu Ïivotného prostredia Dolného Poiplia,
– zv˘‰enie environmentálneho povedomia a Ïivotnej úrovne obyvateºstva na oboch stranách
Ipºa,
– odstránenie na prírodu negatívne pôsobiacich prvkov (divoké skládky odpadu) – vyãistenie Dolného Poiplia,
– zv˘‰enie záujmu a zlep‰enie podmienok ekoturistiky.
Îiadateºom a rie‰iteºom projektu je Ochranárske a kultúrne zdruÏenie Poiplia – Ipeºská
únia, partnerom ã.1 Nadácia Magosfa (MR), partnerom ã. 2 RRA – Ipeº-Hron ·ahy.
Spracovateºom Ïiadosti o grant je RRA Ipeº-Hron.
Projekt podporovan˘ z programu PHARE CBC SK – MR.
Cieºové územie: Preseºany nad Ipºom, Vy‰kovce nad Ipºom, KubáÀovo, Lontov, Ipeºsk˘ Sokolec, Bielovce, Pastovce, Malé Kosihy, Salka, Bajtava, Leºa, Chºaba, Kováãov.
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Aktivity projektu:
• zmapovanie:
– legálnych skládok TKO so zastaranou technológiou,
– divok˘ch skládok TKO,
– zdrojov – odpadové vody – zneãisÈujúcich podzemné a povrchové vody,
– vykurovacích systémov so zastaranou technológiou, alebo so zle postavenou technológiou,
– zdrojov zneãistenia pochádzajúcich z cestnej dopravy (pra‰nosÈ, hluk, vibrácia,…),
• vypracovanie:
– programovej dokumentácie moÏností zníÏenia ekologickej záÈaÏe Dolného Poiplia,
– závereãnej správy,
• propagácia projektu:
– v miestnych, regionálnych a národn˘ch médiách,
– prostredníctvom putovnej v˘stavy,
– na webovej stránke Ipeºskej únie,
• ‰kolenia, predná‰ky, konferencie:
– ‰kolenie terénnych pracovníkov mapujúcich zdroje zneãistenia,
– séria predná‰ok o biohospodárení,
– závereãná medzinárodná konferencia,
• stretnutia:
– pravidelné stretnutia projektov˘ch partnerov na prekonzultovanie projektov˘ch záleÏitostí a v˘menu skúseností,
• tábory:
– letn˘ tábor pre terénnych pracovníkov.
Oãakávané v˘sledky projektu:
• krátkodobé:
– zníÏenie zaÈaÏenia Ïivotného prostredia,
• dlhodobé:
– zv˘‰enie Ïivotnej úrovne obyvateºov Dolného Poiplia,
– zv˘‰enie atraktivity regiónu pre turistov a investorov, vytvorenie nov˘ch pracovn˘ch miest
v regióne,
– zv˘‰enie verejnej mienky voãi samosprávam a relevantnej ‰tátnej správe,
– zv˘‰enie schopnosti regiónu udrÏaÈ obyvateºstvo,
– generovanie ekonomického rastu regiónu,
– v˘hody pre poºnohospodárstvo – zv˘‰enie dopytu po bioproduktoch.
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Regionálna rozvojová agentúra ·aºa a okolie

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 2
Územie pôsobnosti: okres ·aºa, VÚC Nitra

Hlavná 2/1
927 01 ·aºa
tel./fax.: 031 770 77 02
mobil: 0915 706 071
e-mail: info@rra-sala.sk
http://www.rra-sala.sk

Ciele agentúry:
• iniciovaÈ a koordinovaÈ strategické aktivity smerujúce k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu v zmysle NDP,
• zmapovaÈ, analyzovaÈ a priebeÏne monitorovaÈ ekonomick˘ a sociálny stav regiónu, zúãastniÈ sa analytick˘ch ‰túdií,
• spolupodieºaÈ sa a koordinovaÈ vypracovanie územn˘ch, lokálnych rozvojov˘ch
plánov a ‰túdií,
• dosiahnutie cieºov národného rozvojového plánu na lokálnej úrovni,
• zníÏenie nezamestnanosti v regióne podporou malého a stredného podnikania,
• pomoc pri integrácii marginalizovan˘ch skupín do ekonomického a sociálneho Ïivota,
• poskytnúÈ zázemie pre informaãné prepojenie verejnej správy
so súkromn˘m a tretím sektorom,
• poskytovaÈ priestor pre ‰koliace a poradenské aktivity,
• vytvorenie informaãného systému v rámci regiónu.
Agentúra poskytuje:
– poradenstvo pri získavaní finanãnej pomoci z dostupn˘ch komerãn˘ch a nekomerãn˘ch zdrojov,
– kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie,
– tvorba podnikateºsk˘ch zámerov,
– sprostredkovateºská ãinnosÈ aj pre súkromn˘ sektor so zreteºom na lokáciu nov˘ch podnikateºov v regióne,
– konzultaãné sluÏby alebo priamu spoluprácu s extern˘mi odborníkmi,
– prístup k verejn˘m informaãn˘m sieÈam.
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Niekoºko príkladov na podporované aktivity:
zavádzanie nov˘ch technológií, rekon‰trukcia v˘robn˘ch hál, budovanie a údrÏba turistick˘ch chodníkov, cyklociest, kultúrnych trás, v˘stavba a modernizácia zariadení cestovného ruchu, prestavba star˘ch poºnohosp. zariadení na agroturistické objekty, podpora recyklácie odpadu, rekultivácia skládok odpadu, atì.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– OP ZI, Priorita 3 – úspe‰né projekty v hodnote 18 mil. Sk,
– SOP PaRV, Priorita 1 – úspe‰n˘ projekt v hodnote 3,6 mil. Sk,
– SOP PS, Priorita 1 – úspe‰né projekty v hodnote 7 mil. Sk,
– skupina mal˘ch projektov (Otvorená ‰kola, Hodina deÈom, atì.) – úspe‰né projekty v hodnote 1 mil. Sk,
– GS Phare – Ecosoc – úspe‰n˘ projekt v hodnote 500 000 Sk,
– implementácia vlastného víÈazného projektu Phare CBC – Piliere demokracie 2005.
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Regionálna rozvojová agentúra JuÏn˘ región

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2005
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 3
Územie pôsobnosti: okres Nové Zámky

Sv. ·tefana 79
943 01 ·túrovo
tel.: 036 752 30 51
e-mail: attila.toth@rra-juznyregion.sk,
sarolta.gorova@rra-juznyregion.sk
http://www.rra-juznyregion.sk

Zameranie:
RRA JuÏn˘ región je in‰titucionálnym nástrojom na podporu regionálneho rozvoja.
Zameriava sa na prípravu a realizáciu investiãn˘ch a rozvojov˘ch projektov na území
·túrova a okolia. Aktivity realizuje v spolupráci s miestnymi samosprávami, neziskov˘mi organizáciami a podnikateºmi. Spolupracuje aj s maìarsk˘mi partnermi v euroregióne Ister-Granum.
âinnosÈ agentúry je zameraná predov‰etk˘m na nasledovné oblasti:
• informaãná ãinnosÈ o EÚ, ‰trukturálnych fondoch, aktuálnych grantov˘ch schémach, v˘zvach, ako aj v in˘ch otázkach relevantn˘ch k regionálnemu rozvoju,
• poradenstvo pri uchádzaní sa o finanãné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ
a in˘ch zahraniãn˘ch zdrojov,
• poskytovaÈ poradenstvo zaãínajúcim podnikateºom,
• napomáhanie vybudovania partnerstiev na regionálnej a miestnej úrovni,
• odborné spracovanie projektov a Ïiadostí v rámci jednotliv˘ch grantov pre podnikateºské
subjekty, obce a ìal‰ie organizácie,
• implementácie rozvojov˘ch projektov,
• pripravovaÈ a realizovaÈ sociálno-ekonomické anal˘zy pre región,
• zmapovaÈ vnútorné a vonkaj‰ie zdroje rozvoja a aktívna úãasÈ v procese vytvárania podmienok pre investovanie v na‰om regióne (·túrovo a okolie),
• zhromaÏìovaÈ informácie a údaje pre tvorbu plánov a anal˘z
rozvoja územia,
• koordinovanie a príprava prostredia na ‰trukturálne fondy EÚ
rozvíjaním interregionálnej a cezhraniãnej spolupráce,
• spracovanie projektov, organizácia a koordinácia ãinností euroregiónu Ister Granum,
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• aktívna úãasÈ v regionálnom programe ePoint network,
• poskytovanie sluÏby eFarmer.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– spracovanie projektu „Zlep‰enie energetickej efektívnosti v oblasti ‰kolskej a kultúrnej infra‰truktúry v obci RúbaÀ“,
– spracovanie projektu „Kultúrno-historická infra‰truktúra v obci Obid“ – príprava budúcej
stavby,
– spracovanie projektu „Stála v˘stava ºudov˘ch krojov na bábikách“ – projektová dokumentácia,
– vydanie katalógu neziskov˘ch organizácií,
– kaÏdoroãné usporiadanie Burzy neziskov˘ch organizácií,
– sprístupnenie bezplatného internetu pre ‰irokú verejnosÈ,
– spracovanie projektu na medzinárodnej úrovni medzi Z· a matersk˘mi ‰kolami v na‰om
regióne,
– aktívna spolupráca pri príprave Rozvojového plánu pre Ister Granum euroregión,
– spracovanie projektu Rekon‰trukcia Rímskokatolíckeho farského úradu v Brutoch.
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Trenãianska regionálna rozvojová agentúra

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1999
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 14
Územie pôsobnosti: Trenãiansky kraj

Zameranie:
TRRA bola zaloÏená za úãelom rie‰enia
problematiky regionálnych otázok v Trenãianskom kraji. ZaloÏením TRRA v Trenãianskom
kraji sa vytvoril priestor pre riadenie procesu
regionálneho rozvoja. TRRA hrá kºúãovú rolu
v ekonomickej re‰trukturalizácii regiónu,
v spolupráci medzi súkromn˘m a verejn˘m
sektorom prostredníctvom podpory a poradenstva a tieÏ prispieva k dosahovaniu vy‰‰ieho ‰tandardu Ïivota.

Opatovská ul. 23
911 01 Trenãín
tel.: 032 744 45 79
fax: 032 744 39 90
e-mail: trra@trra.sk
http://www.trra.sk

Zasadnutie Rady TRRA

âinnosÈ agentúry:
• spolupráca s Ministerstvom v˘stavby a regionálneho rozvoja,
• ‰pecifikácia a návrh rie‰enia regionálnych problémov,
• mapovanie zdrojov pre región,
• projektová ãinnosÈ, ‰túdie, anal˘zy,
• konzultaãná ãinnosÈ pri príprave projektov,
• implementácia úspe‰n˘ch projektov,
• vytváranie funkãn˘ch domácich ãi cezhraniãn˘ch partnerstiev,
• spracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a in˘ch dokumentov regionálneho rozvoja,
• úãasÈ vo viacer˘ch medzinárodn˘ch projektoch,
• informaãná ãinnosÈ,
• vzdelávacia a ‰koliaca ãinnosÈ v rámci regionálneho rozvoja,
• certifikované kurzy v˘chovy projektov˘ch manaÏérov MELERO, BALERO, HILERO,
• pomoc ‰tudentom pri získavaní informácií t˘kajúcich sa rozvoja regiónu, príp. pomoc pri
diplomov˘ch ãi in˘ch prácach s regionálnou tematikou,
• spolupráca s regionálnymi médiami.
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Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– vlastn˘ realizovan˘ slovensko-ãesk˘ cezhraniãn˘ projekt zameran˘ na tvorbu sietí SIRERO,
– pomoc pri zaloÏení mikroregiónu Machnáã, vypracovanie a pomoc pri úspe‰nej implementácii ãesko-slovenského cezhraniãného projektu MR na vybavenie pracoviska MR,
– spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre: mesto Nová Dubnica,
zdruÏenie obcí ·ípok, zdruÏenie obcí Bielokarpatsko-Trenãianskeho mikroregiónu, Veºká
Javorina – Bradlo,
– partnerstvo a aktívne zapojenie v talianskom cezhraniãnom projekte CEDA,
– partnerstvo a aktívne zapojenie v nemeckom cezhraniãnom projekte TRANSLOKAL.

Slávnostné odovzdávanie PHSR ZdruÏeniu obcí ·ípok
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Regionálna rozvojová agentúra Prievidza
– ZdruÏenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1994
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 6
Územie pôsobnosti: okresy Prievidza, Bánovce nad
Bebravou, Partizánske

Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
tel.: 046 542 56 96
mobil: 0911 52 2004, 0908 226 163
e-mail: zrrhn@zrrhn.sk
http://www.zrrhn.sk

Zameranie:
ZdruÏenie pre rozvoj regiónu horná Nitra integruje v˘znamn˘ch aktérov z oblasti verejného
a súkromného sektora (miestna samospráva, podnikateºsk˘ a mimovládny sektor) s cieºom napomáhaÈ zvy‰ovaniu kvality Ïivota a udrÏateºnosti rozvoja regiónu prostredníctvom zvy‰ovania absorbãnej schopnosti ãerpania eurofondov. Jej v˘konná zloÏka – Regionálna rozvojová agentúra
Prievidza (RRA) – má ‰tatút regionálneho informaãného centra pre Rámec podpory spoloãenstva.
âinnosÈ agentúry je zameraná predov‰etk˘m na nasledovné ãinnosti:
• miesto prvého kontaktu informaãnej ãinnosti pre potenciálnych koneãn˘ch prijímateºov
pomoci zo ‰trukturálnych fondov EÚ,
• poradenstvo a konzultácie pri príprave projektov EÚ,
• zapájanie sa do medzinárodn˘ch programov.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– vybudovanie Regionálnej rozvojovej agentúry Prievidza cez program Ministerstva
práce USA Step by step (1994 – 1995),
– budovanie priemyselnej zóny v Handlovej (Enviromentálna ‰túdia baníckej kolónie,
Architektonická ‰túdia, Podnikateºsk˘ plán) cez program Európskej komisie PHARE ECOS-Overture (1994 – 1998) zameran˘ na inter-regionálnu spoluprácu a kohéziu medzi regiónmi a mestami EÚ, Strednou a V˘chodnou Európou, nov˘mi nezávisl˘mi ‰tátmi a krajinami Stredozemného mora. Projekt Green Action (·kótsko – Edinburg, Grécko – Thessaloniki, ·panielsko –
Region de Murcia, Slovinsko – LjubIiana, Slovensko – Prievidza),
– re‰trukturalizácia vybran˘ch podnikov v regióne a blízkom okolí (Martin) a ekologick˘ projekt
merania kontaminácie spodn˘ch vôd v Nováckych
chemick˘ch závodoch v spolupráci s holandskou
vládou prostredníctvom Plánu sektorového oÏivenia PSO (1994 – 1998),
TRENâIANSKY KRAJ

broz_RRA

1/31/06

22:27

Stránka 31

– vytváranie nov˘ch pracovn˘ch príleÏitostí pre baníkov po expoziãnej dobe cez British
Know-How Fund (1998 – 2001),
– informaãno-koordinaãné centrum N.E.W.S. za úãelom koordinácie komunálnych projektov a projektov spolupráce mimovládnych organizácií miest Prievidza-Masaya-Nijmegen
a stimulácie ekonomick˘ch kontaktov s Nikaraguou v rámci holandského programu NorthEast-West-South (1996 – 2000),
– stáÏe mlad˘ch nezamestnan˘ch v západnej Európe v rámci programu Leonardo da Vinci
(2000 – 2004),
– projekt IS EQUAL Tvoj dom – Tvoj podnik v e-urópe zameran˘ na zavádzanie teleworkingu ako novej formy organizácie práce v mal˘ch a stredn˘ch podnikoch v Trenãianskom kraji (2005).

Rozvojové partnerstvo ZdruÏenia pre rozvoj regiónu horná Nitra,
Trenãianskej regionálnej komory SOPK a Fóra pre pomoc star‰ím
predstavuje projekt IS EQUAL:
Tvoj dom – tvoj podnik v e-urópe,
zameran˘ na zavádzanie teleworkingu v Trenãianskom kraji. Na jeho realizáciu získalo Rozvojové partnerstvo viac ako 12 miliónov korún z Európskeho sociálneho fondu a ‰tátneho rozpoãtu SR. Tieto peniaze budú pouÏité na informaãnú kampaÀ, v˘skumné aktivity a vzdelávaciu
ãinnosÈ pre potenciálnych teleworkerov a ich zamestnávateºov.
Ciele projektu
Rozvojové partnerstvo si stanovilo ambiciózny cieº – zv˘‰iÈ povedomie o teleworkingu medzi laickou verejnosÈou a zároveÀ vyvolaÈ diskusiu o moÏnostiach jeho vyuÏitia, v˘hodách i úskaliach. Tomuto úãelu budú slúÏiÈ informaãné aktivity, vrátane web stránky www.tele-work.sk,
broÏúry, workshopy a semináre, a v neposlednom rade aj fórum odborníkov z oblasti pracovného práva, personalistov ãi psychológov. DôleÏitou súãasÈou projektu je aj prieskum medzi zamestnávateºmi a zamestnancami, ktor˘ má odhaliÈ mieru vyuÏívania teleworkingu v podnikoch,
ako aj identifikovaÈ problémy a potreby, ktor˘ch rie‰enie bude pre úspe‰nosÈ zavádzania teleworkingu kºúãové. Poãas trvania projektu bude partnerstvo úzko spolupracovaÈ s podobne zameran˘mi organizáciami z Poºska, Talianska a ·panielska, ktoré vo svojich projektoch rie‰ia
problematiku vyuÏívania flexibiln˘ch foriem organizácie práce.
Ak slovo teleworking poznáte len z poãutia dodávame, Ïe tento v˘raz, sa pouÏíva pre
‰peciálny druh práce doma. Ide o beÏnú kvalifikovanú prácu vykonávanú na základe pracovnej
zmluvy. Jedin˘m rozdielom je, Ïe niekoºko hodín
ãi dní v t˘Ïdni, niekedy dokonca aj poãas celej
pracovnej doby, plníte svoje pracovné úlohy doma ãi na inom mieste vybavenom poãítaãom
a komunikaãn˘m spojením. Je uÏ len vecou dohody zamestnanca a zamestnávateºa, koºko pracovného ãasu odpracuje pracovník v kancelárii
a koºko mimo nej, prípadne ak˘m spôsobom
a v akej periodicite budú spolu komunikovaÈ.
TRENâIANSKY KRAJ
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Cieºové skupiny
Cieºovou skupinou projektu sú malí a strední podnikatelia
a ºudia star‰í ako 50 rokov. Rovnako ako star‰í ºudia sú v‰ak
vhodn˘mi adeptmi na teleworking napríklad aj telesne postihnutí, ãi matky na materskej dovolenke, ktoré chcú zostaÈ v pracovnom procese a zároveÀ sa venovaÈ dieÈaÈu. Teleworking je
v˘zvou aj pre t˘ch, ktor˘m príjem z jedného zamestnania nestaãí a formou ãiastoãn˘ch úväzkov chcú pracovaÈ pre viacer˘ch zamestnávateºov. Vedenie firiem
zase môÏe in‰pirovaÈ fakt, Ïe teleworking je v˘born˘m prostriedkom na zníÏenie reÏijn˘ch nákladov a zv˘‰enie efektivity práce. Zamestnávateº, ktor˘ zamestná hoci aj troch teleworkerov
naraz, nemusí zároveÀ vytváraÈ tri pracovné miesta vybavené technikou a nemusí ani platiÈ zv˘‰ené náklady na nájomné ãi energie. Teleworkeri môÏu na pracovisku zdieºaÈ spoloãné pracovné miesto, alebo pracovaÈ iba doma. Jednoducho povedané, teleworking je rie‰ením pre
aktívnych ºudí, ktorí chcú pracovaÈ flexibilne a v˘konne, dosiahnuÈ rovnováhu medzi pracovn˘m a rodinn˘m Ïivotom a v˘zvou pre t˘ch, ktor˘ch nezaujíma poãet odpracovan˘ch hodín
v kancelárii, ale v˘sledky.
Viac informácií získate na www.tele-work.sk alebo u lead partnera projektu: ZdruÏenie pre rozvoj regiónu
horná Nitra, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, tel. 046/ 542 56 96, e-mail: zrrhn@zrrhn.sk.
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Agentúra pre regionálny rozvoj v Îiline

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1999
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 5
Územie pôsobnosti: Îilinsk˘ samosprávny kraj

ul. Republiky 1
010 01 Îilina
tel.: 041 700 23 25, 0905 592 680
e-mail: arrza@stonline.sk
http://www.arrza.sk

Zameranie:
Agentúra pôsobí na území celého Îilinského kraja. Pri svojich aktivitách spolupracuje
najmä so samosprávou v okolí Îiliny, Doln˘ch
a Horn˘ch Kysúc, Rajeckej doliny, Hornej
a Dolnej Oravy. Agentúra spolupracuje
i s ìal‰ími agentúrami v kraji, a to najmä
s Regionálnou rozvojovou agentúrou Kysuce
a AG Sever, ktoré sú taktieÏ súãasÈou IS RRA,
Euroregiónom Beskydy a VÚC Îilinského kraja. Na‰im poslaním je koordinácia regionálneho rozvoja cez prípravu a implementáciu
projektov – najmä zo ·trukturálnych fondov
Európskej únie. Predkladaním a vypracovaním projektov pre samosprávu v Îilinskom
kraji sa snaÏíme získaÈ pre región finanãné prostriedky potrebné pre rozvoj infra‰truktúry, zlep‰enie kvality Ïivota obãanov, rie‰enie otázky nezamestnanosti a pod. T˘m chceme prispieÈ
k zv˘‰eniu kvality Ïivota ºudí v regióne a k postupnému odstraÀovaniu rozdielov v SR a EÚ. Od
roku 2003 pôsobíme ako Technick˘ sekretariát pre Phare CBC Slovensko-Poºsko, Spoloãn˘
fond mal˘ch projektov – 2001 a 2002 (Îilinsk˘ a Pre‰ovsk˘ kraj) a ako Technick˘ sekretariát pre
Phare ECOSOC.
Agentúra v rámci ãinností:
• zabezpeãuje prípravu a realizáciu projektov, ktor˘mi sleduje rozvoj regionálnej infra‰truktúry, podporu podnikania, podporu rozvoja mikroregiónov, miest a obcí, rozvoj cestovného ruchu a vidieka, medzinárodnej spolupráce a cezhraniãn˘ch aktivít,
• organizuje vzdelávacie aktivity za úãelom zvy‰ovania informovanosti a najmä skvalitnenia
prípravy projektov podávan˘ch obcami, ich zdruÏeniami, mestami a rôznymi in‰titúciami,
• pripravuje a vydáva rôzne propagaãné, informaãné a vzdelávacie materiály a publikácie.
ÎILINSK¯ KRAJ
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Aktivity:
– príprava a tvorba projektov pre ‰trukturálne
fondy, urãené samosprávam, podnikateºom
a in˘m záujemcom,
– predkladanie vlastn˘ch projektov,
– metodická a konzultaãná ãinnosÈ,
– organizovanie workshopov, informaãn˘ch
stretnutí a ‰kolení pre záujemcov o ·trukturálne fondy EÚ,
– úãasÈ na tvorbe strategick˘ch plánov v rámci Îilinského kraja,
– technick˘ sekretariát Phare CBC SR-Poºsko 2001 – 2002 pre ÎSK a PSK,
– technick˘ sekretariát – Phare ECOSOC pre ÎSK,
– partnerstvo v rámci INTERREG III A SR-PL a SR-âR.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
rok 2004:
• príprava 14 investiãn˘ch projektov v rámci OP ZI v súhrnnej rozpoãtovanej sume cca 500 mil.
Sk, z toho doposiaº bolo úspe‰n˘ch 5 projektov v celkovej sume 136,5 mil. Sk, ostatné sú
v ‰tádiu hodnotenia,
rok 2005:
• 13 projektov v rámci OPZI v objeme 117,2 mil. Sk, z toho 4 úspe‰né projekty v sume 11,3
mil. Sk,
• 2 programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce v ÎSK,
• projekt pre Múzeum Kysuckej dediny Nová Bystrica-Vychylovka: „Zv˘‰enie ‰tandardu Ïivotného prostredia a podmienok pre ãinnosÈ Múzea Kysuckej dediny Nová Bystrica-Vychylovka“,
• projekt „Malá vodná elektráreÀ Svrãková“,
• vlastné projekty v rámci programu INTERREG III A
• spolupráca na implementácii projektu Euroregiónu Beskydy: „Príprava pracovníkov a ãlenov Euroregiónu Beskydy na programovacie obdobie 2007 – 2013 ako základ úspechu
budúceho rozvoja regiónu“– partneri
• partnerská spolupráca s ãeskou stranou v rámci projektu „Koncepce âR-SR pﬁihraniãní
spolupráce se zamûﬁením na cestovní ruch Tû‰ínské Beskydy-Kysuce“– predkladateº Hospodáﬁská rozvojová agentura Tﬁinecka.
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Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2002
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Územie pôsobnosti: okresy âadca, Kysucké Nové
Mesto

Májová 1664
022 01 âadca
tel.: 041 433 56 03-5
e-mail: riaditel@rrakysuce.sk,
manazer1@rrakysuce.sk
http://www.rrakysuce.sk

Zameranie:
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoloãenského
rozvoja regiónu Kysuce, teda okresov âadca a Kysucké Nové
Mesto so zreteºom na zapojenie v‰etk˘ch socio-ekonomick˘ch
partnerov v danom území do tejto ãinnosti
âinnosti:
• podporovanie vstupu zahraniãn˘ch investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateºsk˘ch inkubátorov a priemyseln˘ch parkov,
• zabezpeãenie technicko-ekonomick˘ch ‰túdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojov˘ch projektov a získaní zahraniãného a ‰tartovacieho kapitálu,
• poskytovanie konzultaãn˘ch sluÏieb, predov‰etk˘m poradenstva z predvstupov˘ch a ‰trukturálnych fondov,
• budovanie vzÈahu regiónu, organizovaním seminárov a v˘stav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
• koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieºajúcimi sa na zabezpeãovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
• organizovanie spolupráce so zahraniãn˘mi partnersk˘mi organizáciami a podporn˘mi
fondmi,
• zabezpeãenie vypracovávania regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií, vytváranie regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz,
• organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
Najv˘znamnej‰í projekt realizovan˘ RRAK je projekt Tourism Partners Europe, zameran˘
na rozvoj európskeho cezhraniãného cestovného ruchu, ktor˘ je spolufinancovan˘ z fondov
Európskej únie v rámci iniciatívy. Cieºom navrhovaného projektu je rozvoj pohraniãn˘ch regiónov Európy pri vhodnej‰om vyuÏití sociálno-ekonomického potenciálu cestovného ruchu pre
regionálny rozvoj a kohéziu. Tourism Partners sa nachádzajú v pohraniãn˘ch regiónoch nov˘ch
ãlensk˘ch ‰tátov EÚ a na novej vonkaj‰ej hranici s Ukrajinou. Ciele projektu sa dosiahnu zhodÎILINSK¯ KRAJ
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notením a zlep‰ením moÏnosti spolupráce regiónov, vypracovaním stratégie rozvoja cezhraniãného cestovného ruchu, ktor˘
prispeje k oveºa priaznivej‰ím moÏnostiam realizácie produktov
európskeho cezhraniãného cestovného ruchu. Urãitá ãasÈ stratégie sa bude realizovaÈ poãas projektu, aby sa vytvorili európske
dielne, konferencie, pracovné v˘meny a rovnako sa budú organizovaÈ cesty do terénu podºa tém Tour Markets (Trh cestovného ruchu), Tour Products (Produkty cestovného ruchu), Tour
Management (ManaÏment cestovného ruchu), TourTools (Nástroje cestovného ruchu). Tourism Partners sú zodpovední za regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu vo svojej oblasti,
nemecko-poºské pobreÏie Baltického mora v oblasti Pomorskej zátoky, oblasÈ Kru‰n˘ch hôr na
sasko-ãeskej hranici, z nemecko-poºskej hranice v oblasti dolného LuÏického Sliezska, z poºskoslovensk˘ch Besk˘d, slovensko-ukrajinsk˘ch Karpát. Realizáciou Tourism Partners Europe sa
zlep‰í stratégia rozvoja pohraniãn˘ch regiónov, zrealizuje a rozvinie sa spoloãn˘ prístup na
oboch stranách hranice, zlep‰í sa efektívnosÈ cezhraniãnej spolupráce a spolupráce medzi regiónmi. Prispeje to k posilneniu konkurencieschopnosti regiónov, k vytvoreniu zdrojov príjmov
v odvetví sluÏieb, k zlep‰eniu efektívnosti realizácie ‰trukturálnych fondov, k nárastu popularizácie spolupráce v regiónoch a medzi regiónmi.
RRAK pôsobí aj ako koordinátor pri prácach spojen˘ch so zriadením Priemyselného parku
v âadci.
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Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2000
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 3 – 5
Územie pôsobnosti: Región Orava

Hviezdoslavovo nám. 1
026 01 Doln˘ Kubín
tel./fax: 043 586 63 05
mobil: 0907 806 322
e-mail: agsever@stonline.sk
http://www.arr.szm.sk

Zameranie:
Predmetom ãinnosti ARR SEVER je koordinácia, programovanie a implementovanie rozvojov˘ch programov v regióne
Orava. Agentúra spolupracuje na koordinovaní aktivít so subjektami, ktoré sa podieºajú na rozvoji regiónu: zdruÏeniami
miest a obcí v okresoch Doln˘ Kubín, Námestovo a Tvrdo‰ín,
ne‰tátnymi organizáciami, ‰tátnymi orgánmi a Îilinsk˘m samosprávnym krajom. DôleÏit˘m partnerom agentúry od vzniku aÏ do súãasnosti je Ministerstvo v˘stavby a regionálneho
rozvoja SR. âinnosÈ agentúry sa prispôsobuje poÏiadavkám vypl˘vajúcim z aktuálnych potrieb regiónu v ktorom pôsobíme.
V poãiatoãnom období po vzniku to boli:
• v predvstupovom období ‰írenie informácií o Európskej
Únii a v˘zname vstupu do EÚ,
• participácia na kreovaní regionálnych ‰truktúr v oblasti samosprávy a ne‰tátnych organizácií podieºajúcich sa na rozvoji regiónu s na‰ou aktívnou úãasÈou v konkrétnej ãinnosti,
ão podporujeme aj v súãasnosti,
• poskytovanie informácií o zásadách a fungovaní predvstupov˘ch fondov EÚ: PHARE, ISPA
SAPARD, poradenstvo a pomoc pri tvorbe projektov, vrátane tvorby vlastn˘ch projektov.
Po vstupe Slovenska do EÚ a v súãasnosti:
• ‰írenie informácii o ‰trukturálnych fondoch
EÚ,
• konzultácie a poradenstvo v oblasti prípravy
a vypracovania Ïiadostí o NFP pre v‰etky
‰trukturálne fondy,
• vypracovávanie Ïiadostí a projektov pre programy Základná infra‰truktúra, Priemysel
a sluÏby, ªudské zdroje,
ÎILINSK¯ KRAJ

broz_RRA

1/31/06

22:27

Stránka 38

•
•
•
•
•

poradenstvo a konzultácie pre program iniciatívy INTERREG III A PL – SR,
spolupráca na projektoch s in˘mi organizáciami v regióne,
tvorba vlastn˘ch projektov, anal˘z a ‰túdií,
podpora vytvárania, udrÏiavania a rozvoja partnerstiev v regióne i v nadregionálnej úrovni,
vzdelávacie aktivity, poskytovanie bezplatného prístupu na internet pre ‰irokú verejnosÈ
za úãelom získavania informácií v predmete ãinnosti agentúry,
• prevádzka Infocentra s kniÏnicou a poãítaãom (odborná a regionálna literatúra, rôzne informaãné materiály),
• propagácia regiónu Orava a ãinností agentúry v médiách, na v˘stavách a osobnou úãasÈou na rôznych aktivitách v SR a zahraniãí.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– projekt Ja a moja firma v spolupráci s organizáciou Ratio educationis v Îiline,
– projekt Európskeho informaãného centra – regionálna poboãka EIC v Dolnom Kubíne,
– vlastn˘ projekt Pohovorme si o NATO v rámci grantu Ministerstva zahraniãn˘ch vecí SR
v spolupráci s Fakultou ‰peciálneho inÏinierstva a Ústavom celoÏivotného vzdelávania Îilinskej univerzity,
– od roku 2005 Infobod pre Îilinsk˘ samosprávny kraj v programe INTERREG III A na
poºsko-slovenskej hranici.
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Regionálna rozvojová agentúra TURIEC

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 3
Územie pôsobnosti: okresy Martin, Turãianske
Teplice

Hviezdoslavova 5
036 01 Martin
tel.: 043 430 35 25, 0908 968 920
fax: 043 430 35 24
e-mail: rrat@stonline.sk
http://www.rrat.sk

Ciele a zameranie:
Cieºom Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec je aktivizácia ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu Turiec – okresov Martin a Turãianske Teplice s in‰titucionálnym prepojením orgánov komunálnej správy, mimovládnych organizácií, poºnohospodárskych zdruÏení atì.
Vo svojej ãinnosti sa pritom zameriava na:
– komplexn˘ rozvoj regiónu Turiec v súlade s operaãn˘mi programami, realizáciu rozvojov˘ch projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu
z vnútorn˘ch a vonkaj‰ích zdrojov,
– aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraniãn˘ch grantov, rozvíjaním cezhraniãnej, nadregionálnej a medzinárodnej spolupráce,
– poskytovanie konzultaãn˘ch a informaãn˘ch sluÏieb, najmä poradenstva, v súvislosti s vyuÏívaním ‰trukturálnych fondov, pri príprave a tvorbe projektov a pod.,
– poskytovanie poradenstva a informaãného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení
a monitoringu rozvojov˘ch projektov,
– mediálnu, ediãnú, propagaãnú a osvetovú ãinnosÈ vo vzÈahu k regionálnemu rozvoju,
– organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti, v˘cvikov˘ch kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia,
– participáciu pri spracovávaní regionálnych, subregionálnych, mestsk˘ch, obecn˘ch rozvojov˘ch ‰túdií, programov, informaãn˘ch systémov a databáz,
– rie‰i úlohy nefinanãnej povahy, ako sú napríklad organizaãné, politické podpory, lobing,
doporuãenia pre celo‰tátnu právu a samosprávu na podporu regiónov.
Referencie – realizované projekty:
• projekt Remeseln˘ inkubátor – mesto Turãianske Teplice – Grantová schéma rozvoj ºudsk˘ch zdrojov,
• projekt Turistické informaãné centrum – mesto Turãianske Teplice – Grantová schéma
cestovného ruchu,
• projekt Kompletizácia cykloturistick˘ch trás – Turãianska bicyklová skupina JUS –
Grantová schéma cestovného ruchu,
ÎILINSK¯ KRAJ
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• projekt Na bicykli po Jáno‰íkovom kraji – ZdruÏenie turizmu Terchová – Grantová
schéma cestovn˘ ruch,
• projekt Rekon‰trukcia turistick˘ch chodníkov v Národnom parku Malá Fatra – Grantová schéma cestovn˘ ruch,
• projekt 720 years of the city Martin – Mesto Martin – Internacional Visegrad Fund,
• projekt Rok tradiãnej kultúry – Kultúrne centrum mesta Martin – Interreg III A SR – âR,
• projekt Greenways Jahodnícke háje – Turãianska bicyklová skupina JUS – Nadácia Ekopolis,
• Outdoorové lanové centrum v Turãianskych Tepliciach – RRA Turiec – Interreg III A SR – âR.
Ocenenia:
3. miesto v rámci vyhodnotenia ãinnosti regionálnych rozvojov˘ch agentúr zaraden˘ch do
integrovanej siete regionálnych rozvojov˘ch agentúr za rok 2004.
V súãasnosti RRA Turiec realizuje vlastn˘ projekt Outdoorové lanové centrum v Turãianskych Tepliciach.
Ide o projekt, ktor˘ umoÏní náv‰tevníkom vyskú‰aÈ si vlastné schopnosti na vysok˘ch alebo
nízkych lanov˘ch prekáÏkach. V celom lanovom systéme je umiestnen˘ch viac ako 15 rôznorod˘ch a variabiln˘ch prekáÏok, ktoré sú umiestené cca 8 aÏ 12 metrov nad zemou. SúãasÈou
Lanového centra budú aj cviãné lezecké trenaÏéry, detské ihriská a 40 metrov dlhá lanovka. Lokalizácia projektu priamo v areáli termálneho kúpaliska dáva dobré predpoklady na zv˘‰enie
náv‰tevnosti nielen Lanového centra, ale aj mesta Turãianske Teplice a regiónu Horn˘ Turiec.

Vizualizácia pripravovaného projektu Outdoorové Lanové centrum v Turãianskych Tepliciach na termálnom
kúpalisku Vieska. BliÏ‰ie informácie získate na http://www.lanovecentrum.sk.
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Regionálna rozvojová agentúra Liptov

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 4
Územie pôsobnosti: okresy Liptovsk˘ Mikulá‰,
RuÏomberok

Námestie slobody 10
034 01 RuÏomberok
tel.: 044 432 67 86, 0908 723 204
fax: 044 432 67 86
e-mail: rral@rral.sk
http://www.rral.sk

Zameranie:
RRA Liptov sa zameriava na budovanie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni.
V spolupráci so Îilinsk˘m samosprávnym krajom i miestnou samosprávou sa podieºa na získavaní prostriedkov na rozvoj Liptova. Spolupracuje s MVO i podnikateºsk˘m sektorom.
Na‰a ãinnosÈ je zameraná predov‰etk˘m na
tieto ãinnosti:
• orientáciu na rozvoj regiónu v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Îilinského kraja a ìal‰ími súvisiacimi rozvojov˘mi dokumentmi a operaãn˘mi programami Slovenska,
• vypracovávanie a realizáciu rozvojov˘ch projektov na podporu vytvárania podmienok pre
investovanie v regióne z vonkaj‰ích a vnútorn˘ch zdrojov,
• podporu vstupu investícií do regiónu,
• zabezpeãovanie technicko-ekonomick˘ch ‰túdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii
a monitoringu rozvojov˘ch projektov a získavaní zahraniãného rizikového a ‰tartovacieho
kapitálu,
• poskytovanie konzultaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb v oblasti ‰trukturálnych fondov,
• budovanie vzÈahov s verejnosÈou organizovaním seminárov a v˘stav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
• koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektami podieºajúcimi sa na zabezpeãovaní regionálneho rozvoja,
• zabezpeãovanie vypracúvania regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií,
• organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
• podporu rozvoja ºudsk˘ch zdrojov v regióne,
• reklamnú a propagaãnú ãinnosÈ.
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Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– spracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest Liptova a projektov˘ch spisov do ‰trukturálnych fondov EÚ,
– organizovanie vzdelávacích podujatí a konferencií zameran˘ch na rozvoj regiónu,
– docielenie úzkej spolupráce s Liptovsk˘mi ZdruÏeniami miest a obcí v okrese RuÏomberok
a Liptovsk˘ Mikulá‰,
– pravidelná úãasÈ na Kontroln˘ch dÀoch k projektom Infra‰truktúra rómskych osád – Telgárt a Rekon‰trukcia komunikácie Oravice – Zuberec,
– zaloÏenie partnerstva „sociálnej inklúzie Liptova“.
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Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1997
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 5
Poãet extern˘ch zamestnancov: 25
Územie pôsobnosti: okresy Banská Bystrica, Brezno,
Detva, Krupina, Zvolen, Îarnovica, Îiar nad Hronom

Partizánska cesta ã. 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 412 31 04, 0907 878 814
tel./fax: 048 412 31 35
e-mail: director@krabb.sk
http://www.krabb.sk

Zameranie:
KRA Banská Bystrica je neziskové záujmové
zdruÏenie právnick˘ch osôb. Hlavn˘m cieºom
agentúry je prispieÈ k zlep‰eniu sociálno-ekonomického rozvoja Banskobystrického kraja
prostredníctvom ãerpania finanãn˘ch prostriedkov zo ‰trukturálnych fondov. Aktívne
spolupracuje so svojimi 12 ãlenmi (‰tátna správa a samosprávy, univerzity a podnikateºské
subjekty).
âinnosÈ agentúry:
Úlohy vypl˘vajúce zo zmluvy s MVaRR SR:
• poskytovanie informácií o ‰trukturálnych
fondoch,
• spracovávanie a dopæÀanie zásobníka
projektov („project-pipeline”),
Úlohy vykonávané pre ãlenov zdruÏenia:
• informaãná, konzultaãná a poradenská
ãinnosÈ a metodická pomoc pri príprave
a realizácií projektov,
• propagaãná a prezentaãná ãinnosÈ,
âinnosÈ v rámci IS RRA, SARR, konzorcia RRA 3+, BIC, s.r.o. B. Bystrica a BIaTC B. Bystrica:
• zabezpeãenie ostatn˘ch aktivít v rámci uveden˘ch in‰titúcií,
Úlohy vykonávané pre neãlenov:
• metodická pomoc pri príprave projektov (vypracovanie projektov pre predvstupové fondy
i ·F, v˘zvy realizované in˘mi in‰titúciami, napr. Medzinárodn˘ vi‰egrádsky fond, NOS, vypracovanie marketingov˘ch a podnikateºsk˘ch plánov, vypracovanie ponúk pre investorov)
a realizácii projektov a administrácia projektov atì.,
• propagaãná a prezentaãná ãinnosÈ podnikateºsk˘ch i nepodnikateºsk˘ch subjektov,
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Konzultaãné, vzdelávacie a ‰koliace aktivity:
• 5-dÀové kurzy pre národné projekty ESF.

Najv˘znamnej‰ie aktivity:
Implementácia projektov:
– Roz‰irovanie informácií o podpore EÚ pre miestny a regionálny rozvoj,
– Rozvoj strategick˘ch akãn˘ch plánov a budovanie partnerstiev,
– Slovakia Tour Service – Internetov˘ portál,
– Príprava uchádzaãov o zamestnanie na posty regionálnych manaÏérov.
Spracovanie projektov:
(schválené v r. 2005):
– Rekon‰trukcia historického námestia obce Bátovce,
– Úpravy okolia obecného úradu a rekon‰trukcia miestnych komunikácií.
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ZDRUÎENIE PRE ROZVOJ JUÎNÉHO SLOVENSKA
– Regionálna rozvojová agentúra Luãenec

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2000
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 5
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 8
Územie pôsobnosti: okresy Luãenec, Poltár,
Veºk˘ Krtí‰

Fiºakovská cesta ã. 10/6
984 46 Luãenec
tel.: 047 433 36 03-04
tel./fax: 047/451 15 48
e-mail: rra@rra-lc.sk
http://www.rra-lc.sk

Zameranie:
• realizácia rozvojov˘ch projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorn˘ch a vonkaj‰ích zdrojov,
• aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraniãn˘ch grantov
rozvíjaním cezhraniãnej spolupráce
a interregionálnej spolupráce,
• zabezpeãovanie technicko-ekonomick˘ch ‰túdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojov˘ch projektov
a získavaní zahraniãného, rizikového a ‰tartovacieho kapitálu,
• poskytovanie konzultaãn˘ch sluÏieb, predov‰etk˘m poradenstva z predvstupov˘ch a ‰trukturálnych fondov,
• organizovanie spolupráce so zahraniãn˘mi partnersk˘mi organizáciami a podporn˘mi
fondmi,
• zabezpeãenie vypracúvania regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií v súlade s koncepciou rozvoja kraja a celého regiónu podºa platnej územno-plánovacej dokumentácie,
• spracovanie a konzultaãná pomoc pri vypracovaní rozvojov˘ch dokumentov (PHSR) a akãn˘ch plánov obcí, miest, mikroregiónov a regiónov,
• vytváranie regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz, organizovanie odbornej ‰koliacej ãinnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
Aktivity:
– RRA Luãenec vykonáva úlohu technického sekretariátu na implementáciu grantovej schémy
na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov 2003 na základe zmluvy s MVRR SR,
– Ministerstvom ‰kolstva SR Akreditovan˘ kurz „ZaloÏím si svoj podnik“,
– II. miesto v ocenení Ministra V˘stavby a regionálneho rozvoja SR 2004,
– poãet napísan˘ch projektov – cca 90.
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Projekty:
• Podpora uplatnenia znev˘hodnenej skupiny Ïien na trhu práce – PHARE 2000 Rozvoj ªZ,
• Búrame hranice, staviame mosty – prípravná dokumentácia pre investiãn˘ projekt –
SFMP PHARE CBC 2000 SR – HU,
• Svedkovia minulosti – mapovanie a rekon‰trukcia historickej zelene v regióne ako záchrana prírodného a kultúrneho dediãstva – GS PHARE CBC 2002/000.603-01,
• Inovácie ako predpoklad rozvoja MSP v zaostal˘ch regiónoch – PHARE GS RPaS
2002/000.610-12,
• vypracovanie PHSR pre tri mikroregióny v okresoch Veºk˘ Krtí‰, Luãenec a Poltár, NOS –
OSF,
• V˘stavba kanalizácie a âOV v obci Slovenské ëarmoty – GS PHARE CBC Ochrana Ïivotného prostredia 2002/000.603-01,
• RESNAFRONT– VyuÏitie prírodn˘ch nadnárodn˘ch zdrojov ako rozvojového potenciálu, INTERREG IIIC.
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Regionálna rozvojová agentúra
ZdruÏenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1994
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 4
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 3
Územie pôsobnosti: okresy Rimavská Sobota,
Revúca

SNP 21
979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047 581 11 85
fax: 047 563 44 19
e-mail: rrars@stonline.sk
http://www.rrars.szm.sk, http://www.slovinvest.sk

Zameranie:
RRA je ãlenom EURADY – Európskej
asociácie rozvojov˘ch agentúr, kde zastupuje KONZORCIUM RRA 3+ s BBSK.
âinnosti, ktoré vykonáva:
– príprava projektov do jednotliv˘ch
OP, SOP, na ·F,
– informaãná a konzultaãná ãinnosÈ pre
podnikateºov, samosprávy a MVO,
– poradenstvo: MSP, CBC, CR, zdroje na
rozvoj regiónov, investiãné ponuky,
– vypracovanie podnikateºsk˘ch zámerov,
– partnerstvo sociálnej inklúzie okresu
Rimavská Sobota – tvorba strategického plánu,
– koordinácia ãinnosti I-domov v okrese Rimavská Sobota,
– sme kanceláriou CBC SK-HU.
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Najv˘znamnej‰ie projekty:
• projekt „Investiãná ponuka miest a obcí juÏnej ãasti BBSK“,
• projekt „Youngbusiness.net2“ – Rozvoj a podpora podnikateºsk˘ch sluÏieb mlad˘m
v Strednej Európe,
• projekt „DFID – ENTERPLAN“, v tom manaÏovanie ZÁRODKOVÉHO FONDU pre mikroregión Rimava – Rimavica,
• realizácia „Marketingová a investiãná podpora rozvoja rekreaãnej oblasti Zelená voda“,
„Bezhraniãná rekreácia“, „Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku“, „Rozvoj slovensko-maìarskej cezhraniãnej ekonomickej spolupráce“, „Heves megye – okres Rimavská
Sobota“,
• projekt „Zelená voda“ pre PHARE MSIF – Projekt Fiche.
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Regionálna rozvojová agentúra
pre rozvoj regiónu stredného Poiplia

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Územie pôsobnosti: okres Veºk˘ Krtí‰ a okolie

Nám. A. H. ·kultétyho 1
990 01 Veºk˘ Krtí‰
tel.: 047 491 17 97, 491 17 98, 0908 961 477
fax: 047/491 17 98
e-mail: rrapoiplie@rrapoiplie.sk
http://www.rrapoiplie.sk

Zameranie:
Hlavn˘m cieºom zdruÏenia je pomáhaÈ rozvíjaÈ región – prispieÈ k celkovému sociálnoekonomickému rozvoju regiónu Stredného
Poiplia. RRA Veºk˘ Krtí‰ je zameraná predov‰etk˘m na prípravu územia na absorpciu finanãnej podpory zo ‰trukturálnych fondov EU
za úãelom zabezpeãenia jeho trvalo-udrÏateºného rozvoja. Podporu cezhraniãnej spolupráce realizujeme prostredníctvom ãinnosti INFOBODu pre Program susedstva Maìarsko – Slovensko – Ukrajina. Agentúra úzko spolupracuje s ostatn˘mi aktérmi regionálneho rozvoja na
Slovensku a v zahraniãí, predov‰etk˘m v Maìarskej republike.
âinnosÈ agentúry je zameraná na nasledovné oblasti:
rozvoj regiónu formou realizácie rozvojov˘ch projektov na podporu vytvárania podmienok
pre investovanie v regióne, konzultácie a poradenstvo pri príprave a realizácii rozvojov˘ch aktivít, projektová ãinnosÈ, vypracovanie rozvojov˘ch ‰túdií, anal˘z, stratégií a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, organizovanie predná‰ok, ‰kolení, konferencií, workshopov, vytváranie regionálnych informaãn˘ch systémov a databáz, rozvoj ºudsk˘ch zdrojov
v rámci ãinnosti expertnej skupiny pre ºudské zdroje BBSK, aktivity zamerané na podporu rekon‰trukcie mostov cez rieku Ipeº.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
• vypracovanie a implementácia projektu s názvom Stratégia rozvoja Spoloãenstva obcí
regiónu Poiplia,
• Spoloãne v Európe – zorganizovanie regionálnej oslavy vstupu Slovenska do EÚ,
• vypracovanie a implementácia projektu MoÏnosti multifunkãného poºnohospodárstva
na Strednom Poiplí,
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• vykonávanie ãinnosti Infobodu pre program susedstva Maìarsko – Slovensko – Ukrajina vo Veºkom Krtí‰i,
• úãasÈ na projekte „OdstraÀujeme regionálne informaãné bariéry“,
• úãasÈ na projekte „Vytvorenie Investiãn˘ch ponúk pre 5 juÏn˘ch okresov BBSK“,
• spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce Bátorová, Bu‰ince,
âeláre, Dolinka, Koláre, Nenince, Opatovská Nová Ves, Trebu‰ovce, Chrastince, Slovenské
ëarmoty, Îelovce, Muºa,
• vypracovanie a riadenie projektu „Záchrana pitnej vody pre komunitu v obci ChrÈany“,
• spolupráca na projekte „Program vzdelávania a príprava ºudsk˘ch zdrojov pre potreby aktívneho rozvoja cestovného ruchu v regiónoch Hont, Novohrad, Gemer”,
• realizácia verejnej diskusie k novej vidieckej politike na obdobie 2007 – 2013.
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Regionálna rozvojová agentúra Moldava nad Bodvou

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2000
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 5
Územie pôsobnosti: okres Ko‰ice-okolie

RoÏÀavská 10
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: 0915 83 38 88
fax: 0915 85 19 31
e-mail: rra@rramoldava.sk
http://www.rramoldava.sk

Zameranie:
RRA Moldava sa zameriava na v˘voj a realizáciu systémov˘ch rie‰ení v oblasti trvaloudrÏateºného rozvoja
vidieka a prípravu prostredia na absorpciu ‰trukturálnej
pomoci EÚ na území okresu Ko‰ice-okolie. Svoje aktivity realizuje v spolupráci s miestnou samosprávou a Úradom Ko‰ického samosprávneho kraja. Spolupracujeme
aj s ostatn˘mi aktérmi regionálneho rozvoja nielen
v rámci Slovenska, ale aj zo zahraniãia, predov‰etk˘m
z Maìarska.
âinnosÈ agentúry je zameraná predov‰etk˘m na nasledovné oblasti:
– identifikácia a inventarizácia vnútorn˘ch zdrojov rozvoja regiónu a ich vyuÏitie v procese
trvalo udrÏateºného rozvoja,
– vytváranie funkãn˘ch rozvojov˘ch partnerstiev,
– spracovanie rozvojov˘ch ‰túdií, stratégií a programov rozvoja,
– metodická pomoc pri príprave a realizácii rozvojov˘ch projektov,
– konzultácie a poradenstvo v oblasti prípravy a realizácie rozvojov˘ch aktivít,
– projektová ãinnosÈ,
– implementácia rozvojov˘ch projektov zameran˘ch na
inovatívne rie‰enia v oblasti trvaloudrÏateºného rozvoja vidieckych oblastí,
– ‰koliaca a vzdelávacia ãinnosÈ pre samosprávu, podnikateºov a tretí sektor,
– vytváranie regionálnej informaãnej siete a informaãn˘
servis v oblasti regionálneho rozvoja,
– reklamná a propagaãná ãinnosÈ.
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Najv˘znamnej‰ie aktivity:
• spracovanie projektu podnikateºského inkubátora v Moldave nad Bodvou s rozpoãtom
42 mil. Sk,
• spracovanie projektu „Rozvoj cezhraniãného turizmu“ zaloÏen˘ na tradícii historickej vínnej cesty,
• spracovanie projektu „Príprava projektovej dokumentácie priemyselného parku v Moldave nad Bodvou“,
• partner projektu „Pomoc pri podpore regionálneho rozvoja v okrese Ko‰ice-okolie“,
• spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja povodia Bodvy,
• spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce Rudník a PaÀovce,
• vydanie broÏúrky „Stratégia rozvoja pre mikroegióny“,
• vydanie broÏúrky „Úloha tretieho sektora v regionálnom rozvoji – ako zaloÏiÈ obãianske
zdruÏenie“.

Projekt „Po stopách vína kráºov“
Roku 1312 sa pri Rozhanovciach neìaleko Ko‰íc odohrala bitka, ktorá ovplyvnila aj rozvoj
Moldavy, lebo mnohí obchodníci na v˘sadu Ko‰íc vyberaÈ od kupcov vysoké m˘ta a dane reagovali tak, Ïe obi‰li Ko‰ice a cestu na sever hºadali cez údolie Bodvy. Moldava si takto získala
v˘znamné postavenie v rámci historickej vínnej cesty. V tej dobe vznikol dvoj- aÏ trojúrovÀov˘
labyrint pivníc nachádzajúci sa pod celou historickou ãasÈou mesta. VyuÏíval sa na skladovanie
tovaru – najmä ovocia a vína. V priebehu minulého storoãia sa pivnice na mnoh˘ch miestach
zavalili, vstupy na nebezpeãné miesta sa zamurovali.
My‰lienka obnoviÈ aspoÀ ãasÈ pivníc a vyuÏiÈ ich v rámci cestovného ruchu sa priamo núkala a konkrétnu podobu nadobudla v roku 2004. Mesto Moldava nad Bodvou v spolupráci so
ZdruÏením miest a obcí údolia Bodvy, ZdruÏením Vínnej cesty podhoria Tokaja (Tokaj-hegyaljai Borút) a Regionálnou rozvojovou agentúrou v Moldave nad Bodvou spracovalo zámer na vyuÏitie tradície historickej vínnej cesty na rozvoj cestovného ruchu. Z prostriedkov EÚ v rámci
programu PHARE CBC a za pomoci maìarsk˘ch partnerov z Tokajskej oblasti bola zrekon‰truovaná ãasÈ pivníc pod kultúrnym domom a následne zariadená ako múzeum vín. Múzeum je
pomenované podºa v˘znamného rodáka mesta, vynálezcu tokajského samotoku (aszú) Szepsi
Laczkó Mátého. Tento reformovan˘ duchovn˘ mal silné väzby aj na mesto Tarcal v Maìarsku,
ktoré je partnersk˘m mestom Moldavy nad Bodvou.
V rámci projektu bola vydaná 6 jazyãná publikácia KRAJINY-KULTÚRY-DEJINY pribliÏujúca
pútavou formou nielen históriu, ale aj turistické zaujímavosti regiónov pozdæÏ historickej vínnej
cesty od Tokaja po Gemer a Spi‰. Na virtuálnu cestu po stopách „vína kráºov“ sa môÏete vydaÈ prostredníctvom internetovej stránky www.vinnacesta.com
Nasledujúcim krokom bude postupná obnova historického centra mesta, na ktorú sa momentálne hºadajú vhodné zdroje. Cieºom je, aby úsilie samosprávy mesta podporili aj miestni
podnikatelia a aby sa aj za ich pomoci obnovila niekdaj‰ia atmosféra Hlavnej ulice z obdobia
stredoveku, ktorou by mesto mohlo oãariÈ svojich náv‰tevníkov.
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Regionálna rozvojová agentúra v Kráºovskom Chlmci

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2000
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 4
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 14
Územie pôsobnosti: okresy Trebi‰ov, Michalovce,
Sobrance

L. Kossutha 101
077 01 Kráºovsk˘ Chlmec
tel.: 056 628 12 10
fax: 056 628 12 11
e-mail: rra@rrakch.sk
http://www.rrakch.sk

Zameranie:
Odborná asistencia a vlastná úãasÈ pri programovaní a realizácii regionálneho rozvoja na
miestnej a regionálnej úrovni, pri príprave územia a prostredia na efektívnu absorpciu podporn˘ch prostriedkov z EU a in˘ch dostupn˘ch zdrojov, pri riadení informaãn˘ch tokov a pri realizácii ìal‰ieho a doÏivotného vzdelávania so zreteºom na zlep‰enie hospodárskych a sociálnych podmienok prihraniãného územia.

âinnosti:
• podpora a asistencia pri cezhraniãnej a medzinárodnej spolupráci profesn˘ch in‰titúcií, verejného sektora a MSP,
• ìal‰ie vzdelávanie a celoÏivotné vzdelávanie:
– vlastné akreditované vzdelávanie – Príprava pre Európsky trh práce (331 hod.) – 10 modulov,
– projekty zamerané na vzdelávanie – Phare ECOSOC, Phare CBC, Leonardo da Vinci, Equal,
• programovanie, monitoring a tvorba partnerstiev na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, vypracovanie lokálnych ‰túdií a strategick˘ch plánovacích dokumentov:
– Feasibility study Medzinárodného letiska a priemyselnej zóny Kamenec,
– Feasibility study a projekt Domu Európy Zemplín,
– ·túdia Informatizácia regiónu,
– Prieskum a anal˘za turistick˘ch moÏností Zemplína,
• projektov˘ manaÏment, príprava a asistencia pri príprave rozvojov˘ch projektov,
• informaãné, poradenské, technické, propagaãné, tlmoãnícke, prekladateºské a inkubaãné
sluÏby,
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• zabezpeãenie operatívneho manaÏmentu lokálnych a cezhraniãn˘ch profesn˘ch a záujmov˘ch zdruÏení:
– technick˘ sekretariát – Nadácie Uj Kézfogás na podporu MSP,
– slovensk˘ sekretariát – Euroregiónu Zemplín,
– slovensk˘ sekretariát – Karpatsk˘ dodávateºsk˘ klaster,
• slovensk˘ sekretariát – Carpathian Borderregion Economic Development Association.

BeÏiace projekty:
Phare CBC – Podnikanie bez hraníc,
Phare CBC – Technické vybavenie podnikateºského inkubátora v Kráºovskom Chlmci,
Leonardo da Vinci – IDEA.R.E.,
Equal – Vidiecke podnikanie,
Mikroúver,
Stratégia trvalo udrÏateºného rozvoja Ko‰ického samosprávneho kraja.
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Regionálna rozvojová agentúra RoÏÀava

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1996
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 4
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 5
Územie pôsobnosti: okresy RoÏÀava, Revúca

Zakarpatská ã. 19
048 01 RoÏÀava
tel.: 058 733 13 84
fax: 058 788 23 40
e-mail: regag@stonline.sk
http://www.regag.sk

Zameranie:
• koordinuje a metodicky usmerÀuje spracovanie regionálnych rozvojov˘ch ‰túdií, prípravu, financovanie a realizáciu jednotliv˘ch projektov podporujúcich regionálny rozvoj (fondy EÚ, PHARE, ‰trukturálne fondy),
• tvorí a spracúva podnikateºské zámery na základe potrieb
regionálneho a mimoregionálneho trhu (na získanie
grantov a in˘ch nenávratn˘ch finanãn˘ch prostriedkov,
projekty na ãerpanie bankového úveru, projekty na rozvoj podnikania),
• poskytuje poradenskú ãinnosÈ pre podnikateºskú sféru
a samosprávu v oblasti prípravy a realizácie projektov,
• vypracováva regionálne rozvojové programy, rozvojové
‰túdie, regionálne operaãné plány a stratégie,
• predkladá Európskej komisii projekty, ktoré budú spolufinancované z predvstupov˘ch
a ‰trukturálnych fondov (PHARE, PHARE CBC, Matra, Sapard, ·F),
• organizuje odbornú ‰koliacu ãinnosÈ a realizuje rekvalifikaãné kurzy,
• poskytuje informácie k Operaãnému programu Základná
infra‰truktúra a konzultácie v oblasti prípravy dokumentácie Ïiadostí,
• poskytuje prvostupÀové konzultácie podnikateºskej
klientely v oblastiach právnej pomoci pri zakladaní nov˘ch firiem, poradenstvo v oblasti cestovného ruchu a vidieckej turistiky, poradenstvo v oblasti úãtovníctva a ekonomiky, spracovanie finanãn˘ch a marketingov˘ch plánov,
• napomáha ekonomickej re‰trukturalizácii regiónu, vytvára podmienky pre prísun kapitálu do regiónu a tvorbu
nov˘ch pracovn˘ch miest,
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• zabezpeãuje reklamu a propagáciu podºa potrieb regiónu, návrh na v˘robu propagaãn˘ch
materiálov na v‰etk˘ch druhoch nosiãov,
• podporuje rozvoj podnikania, tvorbu nov˘ch pracovn˘ch miest a cestovného ruchu v regióne,
• realizuje vydavateºskú ãinnosÈ,
• pracuje ako technick˘ sekretariát pre GSMRR ako aj pre ‰trukturálne fondy OPZI.

Najv˘znamnej‰ie v˘stupy:
• „Európska Ïelezná cesta spoznáva Gemer“ – marketingová ‰túdia,
• vybudovanie expozície Ïeleznej cesty v ·títniku,
• „Gotická cesta Gemer – Spi‰“ – feasibility ‰túdia,
• Priestorová informácia gotickej cesty v regiónoch Gemer a Spi‰,
• „Environmentálne prijateºn˘ vidiecky rozvoj Národn˘ch parkov Slovensk˘ kras a Aggteleksk˘ kras a ich okolia“,
• „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu – Svetové prírodné dediãstvo“ – marketingová ‰túdia,
• v˘roba stálej expozície propagácie regiónu na v˘stavách cestovného ruchu a pravidelná
úãasÈ na Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Tour Ko‰ice atì.,
• „Transfer metodológie pre efektívnej‰í rozvoj turizmu na Slovensku“ – marketing, publikácia a medzinárodná konferencia,
• „Náuãn˘ chodník Svetového prírodného dediãstva“,
• „Vytvorenie stálej v˘stavnej expozície Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu – Svetové prírodné dediãstvo“.
Vydané publikácie:
Za krásami regiónu RoÏÀava, Gotická cesta, Európska Ïelezná cesta spoznáva Gemer, Mapa Gotickej cesty, Krásnohorská jaskyÀa – Buzgó z edície Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu – Svetové prírodné dediãstvo, Zmapovanie historick˘ch pamiatok Ko‰ického kraja.
Projekty:
„Pamätník baníckej práce“,
„Skanzen BaÀa Mária“.
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Spi‰ská regionálna rozvojová agentúra

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1996
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 3
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 5 – 10
Územie pôsobnosti: okresy Spi‰ská Nová Ves,
Gelnica, (Levoãa)

·tefánikovo nám. 5
052 01 Spi‰ská Nová Ves
tel.: 053 429 82 70, tel./fax: 053 441 14 29
e-mail: srradp@sinet.sk, sprag@sinet.sk,
srraek@sinet.sk,
http://www.srra.sk, www.sinet.sk/sprag

Zameranie:
SRRA ako profesionálna organizácia pôsobiaca v oblasti regionálneho rozvoja disponuje skúsenosÈami pri implementácii projektov
financovan˘ch najmä z fondov EÚ. Má stabiln˘, kvalifikovan˘ tím, ktor˘ za spolupráce
s extern˘mi odborníkmi a odborn˘mi organizáciami (poradensk˘mi, vzdelávacími, ãi podnikateºmi v hospodárskej oblasti) dokáÏe riadne a úspe‰ne realizovaÈ a riadiÈ projekty, pripraviÈ, sledovaÈ a vyhodnocovaÈ aktivity,
napæÀanie ‰pecifick˘ch cieºov a hlavného cieºa projektov. SRRA disponuje priestormi a potrebnou kancelárskou a v˘poãtovou technikou, znalosÈami z ekonomiky a vedenia úãtovníctva potrebn˘mi pre koordináciu, finanãné a technické riadenie projektov. Zameraná je najmä na regionálny rozvoj, cestovn˘ ruch, programy a projekty rozvoja regiónov, podporu podnikania,
granty z fondov EÚ, implementáciu projektov, marketingové, pre-feasibility a feasibility ‰túdie,
strategické rozvojové plány (programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja), vzdelávanie
a propagáciu. SRRA má v˘znamnú úlohu v oblasti budovania partnerstva na miestnej a regionálnej urovni, plní úlohy regionálneho informaãného centra prvého kontaktu na ·trukturálne
fondy Európskej únie.
Predmetom ãinnosti SRRA je:
• iniciatíva, spracovanie, koordinácia a realizácia programov rozvoja regiónu,
• spracovanie projektov zameran˘ch na re‰trukturalizáciu a revitalizáciu ekonomiky regiónu
s akcentom na vytváranie pracovn˘ch príleÏitostí dlhodobého charakteru,
• vypracovanie rozvojov˘ch stratégií, ‰túdií, marketingov˘ch ‰túdií, ‰túdií realizovateºnosti,
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a mikroregiónov,
• poradenstvo a propagácia z hºadiska malého a stredného podnikania,
• zabezpeãovanie reklamy, verejn˘ch vzÈahov a propagácie regiónu a podnikateºskej ãinnosti,
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• podpora vzdelávania, rozvoj a organizovanie rekvalifikaãn˘ch aktivít, rozvoj ºudsk˘ch
zdrojov, celoÏivotné vzdelávanie,
• poradenská, konzultaãná a sprostredkovateºská ãinnosÈ v oblasti manaÏmentu, ekonomiky a obchodu,
• podpora a pomoc transferu technológií,
• zhromaÏìovanie a práca s informáciami potrebn˘mi pre rozvoj regiónu vo v‰etk˘ch oblastiach, poskytovanie odborn˘ch informaãn˘ch sluÏieb,
• podpora a pomoc pri zavádzaní nov˘ch informaãn˘ch technológií a nov˘ch spôsobov komunikácie,
• rozvoj medzinárodnej komunikaãnej siete s cieºom posilnenia konkurencieschopnosti
v globálnom meradle,
• zostavovanie podnikateºsk˘ch zámerov, plánov a pomoc pri zabezpeãovaní finanãn˘ch
zdrojov pre ich realizáciu,
• sprostredkovanie kontaktov so zahraniãn˘mi partnermi, obchodnej ãinnosti na komerãnej
báze,
• spolupráca s in‰titúciami v SR aj v zahraniãí, ktoré sledujú rovnaké ciele a môÏu napomôcÈ
rozvoju regiónu.

Partnermi SRRA sú:
– obce a mestá regiónu – okesov Spi‰ská Nová Ves, Gelnica a Levoãa,
– Ko‰ick˘ samosprávny kraj,
– ãlenovia zdruÏenia SRRA,
– zdruÏenia obcí regiónu,
– mikroregióny situované v uvedenom regióne,
– malí a strední podnikatelia, veºké podniky regiónu,
– ‰tát Slovenská republika (MVaRR SR, Vláda SR, MH SR a ìal‰ie ministerstvá),
– poradenské a vzdelávacie in‰titúcie – regionálne, alebo zahraniãné,
– neziskové organizácie, mimovládne organizácie – z regiónu alebo zo zahraniãia.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
V oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu a rozvoja ºudsk˘ch zdrojov:
• Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spi‰a, r. 2001, Phare, Pilotná grantová schéma,
• Pre-feasiblity ‰túdia mikroregiónu Spi‰ské Podhradie, r. 2002, Phare, Grantová schéma
rozvoja CR,
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• ·túdia vyuÏitia informaãn˘ch technológií v cestovnom ruchu, r. 2002, Phare, GS rozvoja CR,
• Rozvoj ºudsk˘ch zdrojov – tréningové programy v cestovnom ruchu, r. 2002, Phare GSR CR,
• Pre-feasibility ‰túdia mikroregiónu Mlynky a okolie, r. 2002,
Phare GSR CR,
• Pre-feasibility ‰túdia mikroregiónu SmiÏany a Spi‰ské Tomá‰ovce, r.2003, Phare, GSR CR,
• Pre-feasibility ‰túdia mikroregiónu Hnilãík a okolie, r.2003,
Phare, GSR CR,
• Zmapovanie historick˘ch pamiatok kraja, r. 2004, KSK,
• Gotická cesta – hlavn˘ turistick˘ produkt v regióne Spi‰ –
Gemer, r.2004, Phare GSR CR,
• Reintegrácia Ïien do pracovného procesu, r. 2004, Phare, Grantová schéma rozvoja ºudsk˘ch zdrojov,
• Ako ÏiÈ v Európskej únii, r. 2005, ·trukturálne fondy, SOP ªZ,
Veºtrhy a v˘stavy cestovného ruchu:
• Krosno, r. 2001, r. 2002, r. 2003,
• Budape‰È, UTAZAS r. 2003,
• Praha, World Holiday r. 2003, MADI r. 2004,
• Warszawa, LATO 2005,
• Bratislava, ITF Slovakiatour, r. 2005.
V oblasti podpory podnikania:
• Podnikateºsk˘ inkubátor Prakovce, ‰túdia, r. 2001, Úrad Vlády,
• Podnikateºsk˘ inkubátor Spi‰ská Nová Ves, r. 2003, Phare,
• Pre-feasibility ‰túdia – zriadenie podnikateºského inkubátora v Gelnici, r. 2003, KSK,
• Pre-feasibility ‰túdia – zriadenie podnikateºského inkubátora v Michalovciach, r. 2003, KSK.
V oblasti strategického plánovania a podpory rozvoja obcí a regiónov:
• Podrobná stratégia ekonomického rozvoja Hnileckej doliny, r. 2003, OSF,
• Rekon‰trukcia a modernizácia spádovej Z· Mlynky – Biele Vody, r. 2004, ÏiadosÈ o NFP zo ·F,
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spi‰ská Nová Ves, r. 2005, GSMaRR,
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lieskovany, r. 2005, obec Lieskovany.
ëal‰ie realizované programy a projekty:
• Zlep‰enie postavenia Rómov v okrese Spi‰ská Nová Ves, r. 1998,
• Podpora prípravy regionálnej ekonomickej rozvojovej stratégie okresu Spi‰ská Nová Ves,
r.1999,
• WEP I, VyuÏitie potenciálu veternej energie, r. 2001, Mesto SNV,
• RDA-Net CEDA2, INTERREG IIIB – CADSES, tematické pracovné skupiny: Finanãné nástroje regionálneho rozvoja, Klastre a spolupráca podnikov (·túdia inovatívnych poÏiadaviek
MSP na Slovensku) a Stratégie rekonverzie, r. 2004-5,
• Stratos2, program Leonardo da Vinci, FLOSS – tréningové potreby pre MSP, Tréningové
metodológie pre MSP pre technológie zaloÏené na FLOSS, r. 2005.
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Regionálna rozvojová agentúra
pre rozvoj Dolného Zemplína

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Územie pôsobnosti: región Doln˘ Zemplín

Sídlo: Kukuãínova 184/1, 075 01 Trebi‰ov
Poboãka: JuÏná trieda 119, 040 01 Ko‰ice
tel.: 056 668 81 01
fax: 056 668 81 02
e-mail: rradz@slovanet.sk
http://www.rradz.szm.sk

Zameranie:
Tvorba a implementácia rozvojov˘ch projektov zo ·trukturálnych fondov EÚ, predov‰etk˘m pre miestne samosprávy a mikroregióny, ako aj pre podnikateºskú a neziskovú sféru. Je Infobodom pre Program susedstva
(INTERREG III A) pre slovensko-maìarskoukrajinskú hranicu so sídlom v Trebi‰ove.
Úspechy:
Cena ministra v˘stavby a regionálneho rozvoja za rok 2004 – 2. miesto.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
Predvstupov˘ fond – PHARE ECOSOC 2003 – Iniciatíva pre vonkaj‰iu hranicu – ªudia-ºuìom – „Uãíme sa o Európskej únii“.
·trukturálny fond – INFOBOD pre INTERREG III A pre SK/HU/UA – Technická asistencia.
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SARA – Regionálna rozvojová agentúra pre oblasÈ ·ari‰a

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2003
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 3
Územná pôsobnosÈ: okresy Bardejov,
Stará ªubovÀa, Sabinov

Dlh˘ rad 16
085 01 Bardejov
tel.: 054 488 10 68
fax: 054 488 10 70
e-mail: sara@sara-bj.sk
http://www.sara-bj.sk

Zameranie:
Na‰im cieºom je najmä:
• koordinovanie, presadzovanie a hájenie záujmov regionálnej politiky Slovenska,
• iniciovanie a riadenie strategick˘ch rozvojov˘ch plánov v regióne,
• podpora efektívnej spolupráce v ekonomickom, kultúrnom a sociálnom rozvoji medzi samosprávou, ‰tátnou správou, podnikateºmi, tretím sektorom
a obãanmi,
• propagácia regiónu a jeho potenciálu tak v rámci regiónu, ako aj na národnej a medzinárodnej úrovni,
• poradenská ãinnosÈ vo veci rozvoja, koordinácie a manaÏovania rozvojov˘ch projektov,
• vypracovávanie projektov pre predvstupové fondy a ‰trukturálne fondy EÚ, zisk financií zo
‰tátneho rozpoãtu a ‰tátnych organizácií, zahraniãn˘ch organizácií, dotácií, príspevkov
a finanãn˘ch pomocí,
• agentúrna ãinnosÈ, poskytovanie informaãn˘ch sluÏieb, vzdelávacej, poradenskej, tlmoãníckej a prekladateºskej ãinnosti,
• rozvoj a koordinácia aktivít súvisiacich s rozvojom regiónu,
• realizácia informaãného systému ako obsluÏného servisu pre regionálnu správu, podnikateºské subjekty a ‰irokú verejnosÈ,
• spolupráca v rámci cezhraniãnej spolupráce s agentúrami podobného zamerania v krajinách Európskej únie.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
Na‰a agentúra od svojho zaradenia do IS RRA MVRR SR doposiaº nerealizovala Ïiaden projektov˘ zámer. PochváliÈ sa v‰ak môÏeme t˘m, Ïe v marci 2005 bol Európskou komisiou
v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky regionálnej rozvojovej agentúre SARA Bardejov schválen˘ predkladan˘ projektov˘ zámer a udelen˘ grant, ãím sa na‰a agentúra stala
hostiteºskou ‰truktúrou pre informaãné miesto Európskej komisie – EUROPE DIRECT – pre Pre‰ovsk˘ samosprávny kraj. T˘mto sa Bardejov ako sídlo na‰ej agentúry stalo centrom a zdrojom
informácií o EÚ pre cel˘ PSK.
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EUROPE DIRECT ponúka informácie o v‰etk˘ch témach t˘kajúcich sa EÚ, vrátane práv a príleÏitosti obãanov EÚ a moÏnosti ich vyuÏitia. Poskytuje odpovede na základné otázky, v prípade ‰pecifick˘ch otázok poskytuje kontakty na najlep‰ie zdroje informácií na európskej, národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.
Úlohy a povinnosti informaãného miesta EUROPE DIRECT môÏeme rozdeliÈ do nasledovn˘ch
oblastí:
Informácie
Informaãné miesta zabezpeãujú sluÏby na základnej úrovni prispôsobené miestnym potrebám, ktoré umoÏnia verejnosti získaÈ informácie, pomoc a odpovede na otázky t˘kajúce sa legislatívy, politiky, programov, systémov a moÏností financovania únie a budú slúÏiÈ ako kontaktné body v krajine. S t˘mto cieºom informaãné miesto je povinné poskytovaÈ verejnosti odpovede na otázky t˘kajúce sa EÚ a súãasÈou je aj zriadenie verejn˘ch dokumentaãn˘ch
a recepãn˘ch sluÏieb a sprístupnenie verejnosti poãítaãe (s pripojením na internet, tlaãiareÀ
atì.). Hostiteºská ‰truktúra je povinná umoÏniÈ záujemcom verejné vyuÏívanie Kontaktného
strediska Europe Direct a jeho sluÏieb prostredníctvom internetu, e-mailu a jednotného bezplatného telefónneho ãísla 00 800 6789 1011 dostupného zo v‰etk˘ch 25 ãlensk˘ch ‰tátov,
webov˘ch lokalít, najmä stránky Europa, a databáz, ku ktor˘m má bezplatn˘ prístup. Nemenej
dôleÏitou súãasÈou bude aj zvy‰ovanie miestnej a regionálnej informovanosti o politikách
a programoch únie cestou ‰írenia informácií, publikácií a dokumentácie (ktoré sprístupní vo
vlastn˘ch priestoroch a ktoré bude distribuovaÈ do verejn˘ch in‰titúcií, ak˘mi sú napr. ‰koly, kniÏnice, atì. v celom regióne), organizovania podujatí a informovania médií. Formou pomoci rozvoja tohto regiónu je aj aktívne pôsobenie s cieºom podporiÈ zapojenie sa do programov Spoloãenstva na miestnej aj regionálnej úrovni. V prípade potreby bude postupovaÈ Ïiadosti na iné a vhodnej‰ie informaãné zdroje.
Spolupráca s ostatn˘mi informaãn˘mi vektormi pôsobiacimi v regióne
Informaãné miesto bude spolupracovaÈ s ostatn˘mi informaãn˘mi a rozvojov˘mi sieÈami
v ‰táte alebo v Spoloãenstve pôsobiacimi v danom regióne a v ostatn˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch.
Spätná väzba európskym in‰titúciám
Informaãné miesto bude pravidelne poskytovaÈ spätnú väzbu európskym in‰titúciám, ktor˘m bude odosielaÈ najzávaÏnej‰ie otázky, názory a návrhy vo vhodnej forme, ãím priblíÏi európskym in‰titúciám situáciu, názory a návrhy obãanov Pre‰ovského samosprávneho kraja.
ëal‰ie aktivity:
• spracovanie projektu „Rekon‰trukcia re‰taurácie, kuchyne, suterénu a vstupn˘ch priestorov hotela ·ari‰“ v Bardejove,
• spracovanie projektu „Rekon‰trukcia miestnych komunikácií Osikov“,
• spracovanie projektu „Rekon‰trukcia miestnych komunikácií a v˘stavba oddychového areálu v obci Vani‰kovce“,
• práce na spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra v spolupráci so spoloãnosÈou S&K Management Systems, s.r.o. Bratislava.
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Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1994
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 5
Územie pôsobnosti: Humenné, Snina,
Medzilaborce

Chemlonská 1
066 01 Humenné
tel.: 057 778 34 92
fax: 057 778 34 92
e-mail: rra@rra.sk
http://www.rra.sk

Zameranie:
Regionálna rozvojová agentúra Humenné ako súãasÈ Integrovanej siete Ministerstva v˘stavby a regionálneho rozvoja ponúka fyzick˘m a právnick˘m subjektom následovné moÏnosti spolupráce:
• konzultaãnú a poradenskú ãinnosÈ pre mal˘ch a stredn˘ch
podnikateºov, samosprávy, ‰tátne organizácie ako aj organizácie tretieho sektora pri príprave projektov z predvstupov˘ch
a ‰trukturálnych fondov Európskej únie,
• vypracovanie projektov v rámci ‰tátnych podporn˘ch programov,
• vypracovanie resp. spolupráca pri tvorbe Programov sociálnoekonomického rozvoja obcí,
• prekladateºské a tlmoãnícke sluÏby,
• príprava podnikateºsk˘ch zámerov,
• vypracovanie prípadov˘ch rozvojov˘ch a strategick˘ch ‰túdií,
• organizovanie predná‰ok, kurzov, ‰kolení, seminárov a v˘stav,
• príprava vzdelávacích a propagaãn˘ch materiálov,
• prezentácie firiem a organizácií na web stránke www.rra.sk so
zaregistrovanou celoslovenskou doménou.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
– projekt Uãíme sa podnikaÈ financovan˘ z ESF, r. 2005,
– aktuálna priorita – projekt financovan˘ v rámci GSRªZ M· SR, r. 2004,
– priorita pre rozvoj obce – projekt Zlep‰enie stavu Materskej ‰koly v ªubi‰i financovan˘
v rámci OP ZI, opatrenie 3.1.1, r. 2004,
– projekt RUTSAD financovan˘ v rámci bilaterálnej slovensko-belgickej spolupráce, r. 2004
aÏ 2005,
– projekt Hranica zbliÏuje, nie rozdeºuje financovan˘ v rámci PHARE CBC, r. 2004,
– v rokoch 2004-2005 vypracovan˘ch 10 PHSR pre obce a mikroregióny,
– dokument Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horn˘ Zemplín.
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Regionálna rozvojová agentúra TATRY – SPI·

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 2000
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 5
Územie pôsobnosti: okresy KeÏmarok, Poprad,
Levoãa, Stará ªubovÀa

Dr. Daniela Fischera 4
060 01 KeÏmarok
tel./fax: 052 452 37 48, 468 16 81, 468 16 82
mobil: 0915 934 431, 0908 994 454
e-mail: rozvoj@rozvoj.org

Zameranie:
Úlohou RRA Tatry-Spi‰ je napomáhaÈ pri tvorbe rozvojov˘ch programov a stratégií miest,
obcí a mikroregionálnych zdruÏení, pri tvorbe a implementácii projektov rôzneho zamerania
(cestovn˘ ruch, podnikanie, poºnohospodárstvo, samospráva a tretí sektor). NajváÏnej‰ou úlohou agentúry je vytváraÈ a napomáhaÈ pri vytváraní verejno-súkromn˘ch partnerstiev (Public
and Private Partnership), ktoré sú zárukou prepojenia vzájomnej spolupráce v‰etk˘ch zúãastnen˘ch strán.
Vybrané projekty:
RRA Tatry-Spi‰ iniciatívne v predstihu pred historick˘m vznikom VÚC naprogramovala projekt Podpora regionálnej politiky – oblasÈ ºudské zdroje a ich rozvoj. Projekt bol financovan˘ Nadáciou otvorenej spoloãnosti – Open Society Foundation – od roku 2001 do konca
roku 2002. Bola to ponuka komplexného balíãka informácií na tému „Stratégia regionálnej politiky“ poãas stretnutí v ªubovnianskych kúpeºoch, Bardejove, Spi‰skom Podhradí, KeÏmarku
a Pre‰ove, hlavne pre nov˘ch volen˘ch aktérov VÚC.
Projekt Korene histórie etník mesta KeÏmarok = bohatá koruna ich plodov súãasnosti bol realizovan˘ vìaka finanãnej podpore Karpatskej nadácie na Slovensku. Uskutoãnenie
niekoºko v˘znamn˘ch podujatí – v˘stavy, kultúrne a ‰portové podujatia, hudobno-folkové podujatie a konferencia s tematikou historického v˘voja etnick˘ch skupín v KeÏmarku a na Spi‰i,
ãi vydanie náuãnej publikácie s tematikou starobyl˘ch stromov mesta ako svedkov histórie etnického spolunaÏívania obyvateºov mesta KeÏmarok.
Projekt Drevená cesta podporen˘ zo slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce za úãelom
metodickej pomoci pri záchrane a udrÏiavania kultúrno-historick˘ch pamiatok, zviditeºnenia,
ako i zv˘‰enia turistickej atraktívnosti dlhodobo marginalizovaného územia v˘skytu drevenej
architektúry severného pohraniãia V˘chodného Slovenska.
Cieºom projektu âisté Tatry – Tatracor 2004 podporeného z PHARE CBC SR/PL 2003 bolo
uskutoãnenie environmentálnych aktivít na území TANAP-u zameran˘ch na lokalizáciu divok˘ch skládok, ãistenia turistick˘ch trás, prieskumu náv‰tevnosti TANAP-u a v˘chovného vplyvu
na turistov zapojením do aktivít ãistenia a ochrany ekosystému TANAP-u.
Reprezentaãn˘ marketingov˘ regionálny projekt Slovenské kráºovské mestá. Spoloãn˘
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ukáÏkov˘ projekt historick˘ch miest KK, LE, SΩ, BJ na podporu zv˘‰enia ich náv‰tevnosti podporen˘ z GS podpory CR 2002.Vydanie spoloãného turistického sprievodcu, spracovanie panoramatick˘ch máp, spoloãná prezentácia na svetovej v˘stave CR v Prahe, propagaãné workshopy, aktualizácia spoloãnej web stránky. PridruÏené spoloãné aktivity: reprint spoloãnej propagaãnej broÏúry, spoloãná prezentácia na v˘stave CR v Berlíne a spoloãná prezentácia na
Korunovaãn˘ch slávnostiach v Bratislave.
RRA Tatry-Spi‰ po skúsenostiach potreby informaãnej podpory pre volen˘ch zástupcov regionálnej samosprávy a jej zamestnancov spracovala projektov˘ zámer Vzdelávací podporn˘
program pre aktérov regionálneho rozvoja v novokon‰tituovanej ‰truktúre Pre‰ovského a Ko‰ického vy‰‰ieho územného celku, pre ktor˘ získala v roku 2004 podporu z bilaterálnej holandsko-slovenskej spolupráce MATRA.
Projekt Zv˘‰enie adaptability ºudsk˘ch zdrojov pre trh práce v oblasti cestovného ruchu podporen˘ z ESF–EQUAL. V rámci národného a nadnárodného partnerstva RRA implementuje niekoºko aktivít zameran˘ch na originálne kurzy pre 240 zamestnan˘ch a nezamestnan˘ch aktérov v cestovnom ruchu podºa vlastnej metodiky a vlastn˘ch uãebn˘ch nástrojov.

Vybrané projekty, ktoré RRA Tatry-Spi‰ spoluprogramovala a spoluimplementovala
s in˘mi partnermi:
• projekt Stratégia rozvoja cestovného ruchu v pre‰ovskom kraji, podporen˘ z GS pre
rozvoj CR. Interaktívne spracovávanie stratégie, spracovanie propagaãnej CD vizitky, propagaãnej 3D mapy kraja a propagaãn˘ch letákov.
• projekt ADEPT – administrátor europrojektov v obci bol podporen˘ z Grantovej schémy rozvoja ºudsk˘ch zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnan˘ch 2002. Ciele projektu boli dosahované pomocou ‰tyroch originálnych kurzov:
Správa majetku obce, Informaãn˘ systém obce, Základy podnikania, Program rozvoja a projekty obce. Kurzy boli vytvorené vrátane uãebn˘ch materiálov a metodík ako know-how projektu
pre 91 frekventantov z radov nezamestnan˘ch.
• projekt Rozvoj cezhraniãnej spolupráce regiónov miest KeÏmarok a Nowy Targ
z Fondu mal˘ch projektov PHARE CBC 2000 SR/PL. Aktivitami projektu v roku 2003 boli stretnutia zástupcov slovensk˘ch a poºsk˘ch cestovn˘ch kancelárií, otvorená remeselná dielÀa mlad˘ch, podpora Trhu remesiel EªRO – Európske ºudové remeslo a stretnutia podnikateºov.
• projekt na podporu rekon‰trukcie Penziónu Delta v Starom Smokovci z Karpatskej asociácie,
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• Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta KeÏmarok,
• Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spi‰ská Belá podporen˘ z GS rozvoja CR 2003,
• projekt Vodn˘ svet v Sanatóriu Tatranská Kotlina n. o. podporen˘ z GS rozvoja CR 2003,
• projekt Opatrovateº a sociálny asistent podporen˘ z ESF zameran˘ na kurzy pre získanie zruãností vo vytváraní plánov sociálnej starostlivosti, vyuÏívanie informaãn˘ch technológií
a kvalifikácie základn˘ch právnych noriem a zákonov v sociálnej, opatrovateºskej a zdravotníckej oblasti.
• Rodina a práca na princípe rovnosti príleÏitostí vo V˘chodoslovenskom regióne s cieºom pripraviÈ a poskytnúÈ metodické a informaãné nástroje na zv˘‰enie úrovne rovnosti príleÏitostí
a zmenu stereotypn˘ch rodov˘ch postojov vo vzÈahu rodina a práca podporeného z ESF-EQUAL.
• projekt Tourism Partners Europe (rozvoj európskeho cezhraniãného cestovného ruchu)
spolufinancovan˘ z fondov Európskej únie INTERREG III C.
• projekt POKER na spracovanie Stratégie rozvoja regiónu Slovensko-V˘chod.
Podpora vzniku partnerstiev a in‰titúcií:
RRA Tatry-Spi‰ spoluzaloÏila:
• Centrum prvého kontaktu (CPK) s mestom Levoãa a Îivnostenskou komorou v Levoãi,
• zdruÏenie Komunita – miesto pre kaÏdého na podporu rie‰enia rómskej problematiky
v niekoºk˘ch zdruÏen˘ch obciach na hranici TANAPu,
• zdruÏenie Komunita 2012 v Osturni na podporu rozvoja ‰pecifického prihraniãného územia troch obcí v povodí rieãky Kacwinka,
• zdruÏenie VIPA pre‰ovského kraja na podporu rozvoja vidieka,
• partnerstvo sociálnej inklúzie okresov KeÏmarok a Stará ªubovÀa,
iniciovala vznik mikroregiónu Belianske Tatry, kde aktívne programuje, projektuje a implementuje vybrané projekty,
spolupracuje aj s aktívnymi partnersk˘mi zdruÏeniami ako ZdruÏenie pre rozvoj Pienin
a Zamaguria, Mikroregión Levoãské vrchy – Západ a s Tatranskou informaãnou a rozvojovou agentúrou,
zabezpeãuje technickú podporu sekretariátu Euroregión Tatry a poskytuje sluÏbu krízového manaÏéra pre likvidujúce a transformujúce podniky.
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KRAPO – Krajská rozvojová agentúra Pre‰ov

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1998
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 2
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 4
Územie pôsobnosti: pre‰ovsk˘ región

Duchnoviãovo námestie 1
080 01 Pre‰ov
tel./fax: 051 772 54 80
e-mail: director@krapo.sk
http://www.krapo.sk

Zameranie:
KRAPO sa zameriava na spoluprácu pri tvorbe dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja,
prípravu, implemetáciu a evaluáciu projektov z predvstupov˘ch a ‰trukturálnych fondov Európskej únie. DôleÏité miesto majú aj vzdelávacie, konzultaãné a komunikaãné aktivity orientované na prípravu plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, príprava samostatn˘ch projektov z ERDF a ESF ãi marketingov˘ch stratégií. Cieºov˘mi skupinami sú nielen zástupcovia samosprávy, ale aj malí a strední podnikatelia, mimovládne organizácie a zamestnanci.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
• vypracovanie stratégie regionálneho rozvoja pre pohraniãné oblasti Pre‰ovského samosprávneho kraja v spolupráci s regionálnymi samosprávami z poºskej strany (r. 2004, Phare CBC
SR0101.03). Celkov˘ finanãn˘ objem: 1 359 814,- Sk,
• projekt IS EQUAL (2005 – 2007) Kto sme? Kto sú? zameran˘ na problematiku azylantov
a ich integráciu do spoloãnosti. Partnermi na národnej úrovni sú: Regionálne vzdelávacie centrum Pre‰ov, MVO Risen Pre‰ov, ÚPSVaR SR, partnermi na nadnárodnej úrovni sú: MVO Svût
dokorán – âeská republika, JUHCR Krakow – Poºsko. Celkov˘ finanãn˘ objem: 9 053 778,- Sk.
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Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Profil:

Kontakt:

Rok zaloÏenia: 1996
Právna forma: ZdruÏenie právnick˘ch osôb
Poãet stálych zamestnancov: 4
Poãet extern˘ch spolupracovníkov: 7
Územie pôsobnosti: okresy Svidník, Stropkov,
Bardejov

Ul. MUDr. Pribulu ã. 1
089 01 Svidník
tel.: 054 788 13 90, 788 13 92
fax: 054 788 13 90
e-mail: rrask@vl.sk
http://www.rrasvidnik.sk

Zameranie:
Agentúra popri plnení úloh vypl˘vajúcich z uzatvoren˘ch zmlúv prevaÏnú ãasÈ svojej ãinnosti
zameriava na rozvoj a podporu aktivít v cestovnom ruchu, vrátane tvorby projektov na rozvoj
infra‰truktúry, propagáciu a prezentáciu na turistick˘ch trhoch a v˘stavách. V roku 1998 bola
miestnym sekretariátom programu PHARE CREDO pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Aktívne sa podieºame na slovensko-poºskej spolupráci a od roku 2005 vykonávame ãinnosÈ infobodu programu INTERREG III A PL-SK pre územie Pre‰ovského samosprávneho kraja. Na základe
kreditu Ministerstva ‰kolstva SR realizujeme rekvalifikaãné kurzy, ‰koliacu a vzdelávaciu ãinnosÈ
pre samosprávu, podnikateºov a tretí sektor, organizujeme semináre a konferencie.
Najv˘znamnej‰ie aktivity:
Miestny sekretariát PHARE CREDO – Na‰a agentúra bola jedn˘m zo ‰tyroch miestnych sekretariátov
programu PHARE CREDO 1998 pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu a zabezpeãovala vstupnú kontrolu Ïiadostí a technick˘ servis pri príprave a realizovaní programu.
Projekt Propagácia regiónu Horn˘ ·ari‰ (Grantová schéma CR) – Cieºom projektu bola propagácia regiónu, vydanie propagaãn˘ch materiálov (Kultúrne pamiatky horného ·ari‰a) o dreven˘ch kostolíkoch a in˘ch kultúrnych a turistick˘ch atrakciách,
ako aj prezentácia zariadení cestovného ruchu na turistick˘ch v˘stavn˘ch
trhoch v zahraniãí.
Projekt Propagácia turistického ruchu v regióne Horn˘ ·ari‰ (PHARE CBC 2000) – Cieºom projektu bola propagácia regiónu, zabezpeãenie a vydanie Turistického informátora regiónu horn˘ ·ari‰ (okresov Bardejov, Svidník, Stropkov) i ìal‰ích propagaãn˘ch materiálov v slovenskom, poºskom a anglickom jazyku, ako aj prezentácia tohto regiónu
na Euroregionálnych turistick˘ch trhoch Karpaty v Krosne vrátane zabezpeãenia exponátov
a Study tour.
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Projekt Vytvorenie komplexného marketingového produktu v oblasti cestovného ruchu (PHARE CBC SR/PL – fond mal˘ch projektov 2001) prispel k vytvoreniu komplexného marketingového produktu v oblasti CR a k propagácii nosn˘ch foriem CR v Pre‰ovskom kraji s prepojením na prihraniãné oblasti malopoºského a podkarpatského vojvodstva v Poºsku.
Projekt Vojenské cintoríny z I. svetovej vojny – ich história, stav, moÏnosti rekon‰trukcie a perspektíva vyuÏitia v CR podporila Karpatská nadácia. V spolupráci s partnermi
sme zmapovali súãasn˘ neute‰en˘ stav a prezentovali ho na odbornej konferencii. V˘stupom
projektu je odborná publikácia (Prvá svetová vojna – zabudnuté cintoríny), ktorá má poslúÏiÈ
hlavne samospráve, ktorej starostlivosÈ o vojenské hroby patrí zo zákona a ‰tát na ich údrÏbu
poskytuje príspevok.
Infobod programu INTERREG III A PL-SK pre územie Pre‰ovského samosprávneho
kraja – v rámci seminárov a pracovn˘ch stretnutí aktívne prezentujeme jednotlivé fondy a formy podpory pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov i samosprávu a moÏnosti získania prostriedkov z jednotliv˘ch ‰trukturálnych fondov a grantov. Poskytujeme základné informácie, konzultácie i technickú pomoc jednotliv˘m záujemcom i Ïiadateºom.
Partnerstvo RRA v euroregionálnych projektoch:
• Carpathian Tour Network – Romania „ITCO“ Foundation, C. Moldovenesc,
• Karpacki Inkubator Przedsiebiorczosti Wieskej – Poºsko, Podkarpacka Izba Gospodarcza
Krosno,
• SúãinnosÈ hasiãsk˘ch jednotiek pri Ïiveln˘ch pohromách a propagácia mikroregiónu Besk˘d,
• vydanie troch propagaãn˘ch materiálov v rámci Euroregiónu Karpaty.
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