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Úvod
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, (ďalej len „RRA SP“) bola založená v auguste 2002, teda
pôsobí v regióne už 14 rokov.
Celkovým cieľom RRA SP je komplexne podporovať hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj dvoch regiónov Podunajsko a Malokarpatsko a zverených častí Bratislavy a to najmä poskytovaním informácií
a poradenstva o možnostiach čerpania finančných prostriedkov vo forme projektov, alebo dotácií z lokálnych
alebo medzinárodných zdrojov.

Poslanie agentúry
 zabezpečovať a koordinovať aktivity smerujúce k sociálnemu a ekonomickému rozvoju;
 zabezpečovať realizáciu rozvojových projektov pre investovanie v regióne s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu, podporu energetickej efektívnosti a politík, rozvoj ľudských zdrojov a sociálnych
partnerstiev a vytvárať možnosti pre rozvoj inovácií v jednotlivých oblastiach;
 aktivizovať subjekty pôsobiace v regióne na získanie domácich a zahraničných grantov;
 zabezpečovať technicko-ekonomické štúdie a programy rozvoja;
 poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva v oblasti možností čerpania
finančných prostriedkov na regionálnej aj medzinárodnej úrovni
 stimulovať budovanie partnerstiev na lokálnej a regionálnej úrovni;
 rozvíjať takú medzinárodnú spoluprácu, ktorá napomáha získavaniu skúseností a transfer know how
a inovácií do/z SR a BSK.

Územná pôsobnosť agentúry

RRA SP v novom programovacom období 2014 – 2020, aj naďalej zastrešuje, v zmysle zmluvy
s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, územie troch okresov (I., III. a V.) hlavného
mesta Bratislavy ako aj okresy Senec a Pezinok. V prípade záujmu poskytuje svoju konzultačnú a poradenskú
činnosť aj záujemcom z iných území pri zachovaní princípov účinnosti a hospodárnosti.
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Ciele agentúry
RRA SP sa vo svojej činnosti usiluje predovšetkým o:


úspešnú realizáciu schválených projektov na regionálnej a medzinárodnej úrovni;



plánovanie a prípravu projektových návrhov na získavanie prostriedkov z fondov EÚ s dôrazom na
nové programové obdobie EÚ 2014-2020;



vzdelávanie a školiace aktivity pre cieľové skupiny na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú „šité na mieru“
pre účastníkov jednotlivých školení;



poskytovanie informácií – včas, cielene a zrozumiteľne s použitím všetkých moderných
komunikačných prostriedkov - potenciálnym žiadateľom o financovanie z BSK, ale aj z iných krajov,
ktoré sa na agentúru obrátili so žiadosťou o pomoc;



zabezpečenie komplexného podporného servisu a poradenstva pre všetkých potenciálnych
žiadateľov o financie z prostriedkov EÚ od subjektov na Slovensku;



zabezpečenie PR pre agentúru, BSK, IS RRA a celý región v domácom a medzinárodnom prostredí,
budovanie dobrého imidžu regiónu a krajiny obzvlášť v zahraničí (úroveň EÚ a smerom ku krajinám,
ktoré sa pripravujú na vstup do EÚ – Moldavsko, Turecko, Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina, Srbsko,
atď.) ako aj „nové“ členské krajiny EÚ ako je Chorvátsko;



posilnenie medzinárodnej spolupráce, príprava a implementácia strategických medzinárodných
projektov, v ktorých je agentúra partnerom alebo ich priamo zastrešuje a ktoré zabezpečujú knowhow transfer z BSK/SR do iných regiónov.



pravidelné poskytovanie informácií o prehľade podpory obchodu a podnikania v spolupráci s MZVaEZ
SR pre svojich členov a partnerov

Agentúra je vyhľadávaným partnerom štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, podnikateľského sektora
a mimovládnych organizácií, ako aj jednotlivcov z takmer celého Bratislavského kraja a žiadaným poradcom,
konzultantom a partnerom pre projektovú, vzdelávaciu a informačnú činnosť a pre celkový trvalo udržateľný
regionálny rozvoj v regióne.
V roku 2016 RRA SP, tak ako doposiaľ, poskytovala informácie, konzultácie, poradenstvo či priamu podporu
nielen pri získavaní finančnej pomoci z mnohých programov a schém EÚ, ale napomohla aj k budovaniu
ľudských kapacít, transferu vedomostí a schopností slovenských expertov zo štátnej a verejnej správy
a prehĺbila spoluprácu medzi sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov ako aj mimovládnych
organizácií. Svojou činnosťou, ako aj úspešnou realizáciou študijných návštev zo zahraničia (napr. Gruzínsko a
Moldavsko), ako aj zástupcov slovenských obcí a miest v zahraničí prispela k propagácii regiónu, v ktorom
pôsobí a k budovaniu nových partnerstiev.
RRA SP podporuje aktérov štátnej a verejnej správy v Slovenskej republike, aby sa zapájali do twinningových
projektov, ktoré sú prenosom slovenských skúseností do nečlenských krajín Európskej únie. V tejto oblasti je
vyhľadávaným konzultantom aj samotným Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
ktoré tieto aktivity plne podporuje a pozýva agentúru ako školiteľa. MZVaEZ SR zastrešuje program pre
rozvojovú pomoc SlovakAid, kde sa agentúra predovšetkým so svojimi členmi, ale aj partnermi v regióne
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uchádza o bilaterálne projekty rozvojovej pomoci. V rámci slovenských subjektov, boli záujemcami o služby
agentúry vyhľadávané najmä programové schémy a dotácie z OP VV, od Envirofond-u, dotácie BSK na
kultúru, vzdelávanie a cestovný ruch, granty Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, nadačné
schémy Tesco, Pontis, Orange, granty Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín, prípadne
dotácie od Ministerstva vnútra SR na migračné politiky.
V roku 2016 agentúra realizovala jednotlivé činnosti v súlade so schváleným plánom činností, zmluvou
uzatvorenou s MDVRR SR, potrebami BSK a členov agentúry, ako aj v súlade so záväzkami na úrovni EÚ.
Pozornosť a úsilie sústreďovala najmä na rozvoj územia BSK a zabezpečenie aktivít, ktoré sú žiadané zo strany
potenciálnych predkladateľov projektov v novom programovom období 2014 – 2020.

Zrealizované aktivity
Informovanie a poradenstvo
Tak ako aj po minulé roky aj v tomto roku sme poskytovali nasledovné služby:
 bezplatnú informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb v oblasti
regionálneho rozvoja, v oblasti poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností
a zdrojov financovania regionálneho rozvoja;
 Na rok 2016 bolo zamestnancami agentúry poskytnutých 1129 konzultácií, z toho 854 pre
verejný sektor, 73 pre podnikateľský sektor, 166 pre tretí sektor a 36 pre fyzické osoby.
 zabezpečenie aktuálnosti spoločného informačného portálu ISRRA, facebookovej stránky a webstránky
RRA Senec-Pezinok. Web stránka agentúry ako aj facebooková stránka boli pravidelne aktualizované.
Podrobnosti a štatistické údaje sú uvedené v sekcii “Propagácia a publicita”.
 spolupráca pri podporných činnostiach na regionálnej a miestnej úrovni;
 účasť na koordinačných a vzdelávacích aktivitách.

Plánovanie rozvoja regiónu vrátane zberu údajov
 zber údajov o regionálnych jedinečnostiach nášho územia pôsobnosti;
 spolupráca pri príprave strategických a koncepčných materiálov v oblasti regionálneho rozvoja;

Organizácia ako aj účasť na podujatiach a vzdelávacích aktivitách
RRA SP sa v roku 2016 zúčastnila na týchto vzdelávacích, prezentačných a iných podujatiach:
 Aktívna účasť na workshope, tzv. Biznis raňajky InQb na tému Content marketing, organizovanom
Univerzitným technologickým inkubátorom STU, v ich priestoroch, dňa 10.3. 2016
 Seminár zameraný na predstavenie možností zapojenia expertov SR a využitie slovenského knowhow do odbornej pomoci v rámci TAIEXu, pri príležitosti 20.výročia vzniku TAIEXu, v dňoch 23.- 24.5.
2016 v kongresovej sále MZVaEZ SR, Bratislava.
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 Školenie štátnej správy, v dňoch 7.-10.6.2016, oblasť prípravy PR materiálov pre UoZ
a zamestnávateľov
 Seminár ku dňu Dunaja, dňa 29. júna 2016, Moldavsko – priamy príspevok (prezentácia) riaditeľky
RRA SP – oblasť regionálneho rozvoja a spolupráce medzi krajinami
 Prednáška/Školenie pre slovenský a český parlamentný inštitút v Častej Papierničke dňa 19.9.2016 na
tému: “Praktické aspekty organizácie a priebehu rozvojovej spolupráce s parlamentmi krajín,
ašpirujúcimi na vstup do EÚ”
 Aktívna účasť na seminári „Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce EÚ“ organizovaný
v kongresovej sále MZVaEZ SR, Bratislava, dňa 24.11.2016
 Školenie o príprave projektov pre konečných prijímateľov EÚ IPA II (Instrument for pre-accession)
pomoci v rámci programu IPARD zameraného na rozvoj vidieka Srbska (školenie poskytnuté na
požiadanie slovenského veľvyslanectva v Belehrade v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou), Selenča (Vojvodina), Srbsko, v dňoch 24.-25.11.2016
 Aktívna účasť na konferencii „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych
odpovedí na súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“, v dňoch 30.11.2016 – 1.1.2.2016
Úspešnou akciou, ktorá vyústila do prípravy spoločného projektu a zožala veľký úspech bolo:
 Školenie o príprave projektov pre konečných prijímateľov EÚ IPA II (Instrument for pre-accession)
pomoci v rámci programu IPARD zameraného na rozvoj vidieka Srbska (školenie poskytnuté na
požiadanie slovenského veľvyslanectva v Belehrade v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou), Selenča (Vojvodina), Srbsko, 24.-25.11.2016

Partnerstvo a projektová činnosť
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok naďalej intenzívne rozvíja tvorbu partnerstiev na území našej
pôsobnosti ale aj na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
V tejto súvislosti je potrebné spomenúť najmä:
 Uzavretie zmluvy medzi mestami Senec (SR) a Ialoveni (MD);
 Obnovenie zmluvy o spolupráci medzi RRA Senec - Pezinok a ADR Centru Moldavsko;
V roku 2016 sa nám podarilo úspešne zrealizovať tieto študijné cesty:
 Študijná cesta SSA/MOLHSA, GE – oblasť legislatívy a zamestnanosti, 1-5.2.2016 - podpora sieťovania
medzi štátnou správou SR-HU-CZ-GE;
 Študijná cesta SSA/MOLHSA, GE – oblasť IT systému UPSVAR, 8-12.2.2016, podpora sieťovania medzi
štátnou správou SR-HU-CZ-GE;
 Študijná cesta SSA/MOLHSA, GE – oblasť komunikácie a PR, Job Fair, Nitra, 25-29.4.2016 - podpora
sieťovania medzi štátnou správou SR-HU-CZ-GE;


V dňoch 2-7.10.2016 sa uskutočnila študijná návšteva odborníkov z Gruzínska prostredníctvom
programu CETIR, (sieťovanie UPSVaR SR, MPSVaR SR, dom Nezábudka, OZ Návrat, mesto Senec, OZ
Lepšia cesta, Nadácia Deti Slovenska;
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V štádiu prípravy v roku 2016 boli:
 študijná návšteva parlamentu Moldavska v parlamente SR cez program CETIR – Slovak Aid na tému
„Posilnenie kapacít Moldavského parlamentu“, smerujúca k posilneniu spolupráce medzi slovenským
a moldavským parlamentom
 študijná návšteva odborníkov zo Sev. časti Cypru k odbornému vzdelávaniu a príprave a
vysokoškolskému vzdelávaniu zameraná na akreditáciu, prepojenie vzdelávania a praxe a uznávanie
dokladov o vzdelaní
 vyslanie slovenských odborníkov z oblasti sociálnych vecí do Gruzínska na recipročnú študijnú
návštevu vrámci programu CETIR
V roku 2016 RRA SP vypracovala nasledovné projekty pre verejný, súkromný ako aj tretí sektor:
 Erasmus+ KA3: Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeship (HR, UK, SK, RS,
DE)
 Erasmus+ KA2: eDurope - platform ecosystem for academia-employers collaboration (SK, HU, CZ)
 Erasmus+ KA2: TYESI - Transferring Youth Entrepreneurship Support Initiative (UK, ES, BE, IT, SK)
 Erasmus+ KA2: MENTORA - Active ageing - source and resource of knowledge and practice in
mentoring (GR, IT, ES, SK, RO)
 Erasmus+ KA2: Social Media Officer (SMO) - A European modular training, assessment and
validation modular framework for Social Media Officer competences (UK, CY, ES, SK, IT);
 InterregEurope: GreenScreen - Greening the creative industries: improving policy and practices
for the European Audio-visual industry (UK, SE, IT, ES, RO, BE, FR, PL, SK)
 InterregDanube: Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems / eGUTS (RRA
asociovaný partner)
 InterregDanube: Fostering a symbiotic open innovation framework for improving conditions for
innovation in the Danube region - DO -IT 1.0 (RRA asociovaný partner)
 Interreg SK-HU: AutoRegion - Improving regional competitiveness through cross-border
cooperation and common services in the automotive sector (Vedúci partner: Zväz
automobilového priemyslu SR (SK) a partneri: Széchenyi István Egyetem (HU); Regionálna
rozvojová agentúra Senec - Pezinok (SK); Slovenská živnostenská komora krajská zložka Bratislava
(SK); Online Kooperačná Burza pre Automotive (SK); UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. (HU); Rába
- Duna - Vág Együttműködési Területi Társulás (HU));
 Interreg SK-HU: natUrban - Discovering Traditions and Natural Values in Urban Areas (Vedúci
partner: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HU) a partneri: Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (HU); Széchenyi István Egyetem (HU); Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület
(HU); Mestská časť Bratislava-Čunovo (SK); Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (SK);
Občianske združenie No Gravity (SK))
 Interreg SK-HU: Silver Economy (Vedúci partner: Rába - Duna - Vág Együttműködési Területi
Társulás (HU) a partneri: KVA (HU); Regionálna rozvojová agentúra Komárno (SK); Regionálna
rozvojová agentúra Senec-Pezinok (SK))
 COSME Migrants Entrepreneurship Support Schemes: EN5MEE (DE, SK, PT, GR, AT)
 Twinningový projekt AL 14/IPA/JH/01 16: Further Strengthening the Assembly of Albania in the
context of EU Accession(AL Parliament)” – pre slovenský a český parlament
 Twinningový projekt TR 14 IB JH 03 : “Empowerment of the Role of Parliament in the Protection
and Promotion of Human Rights by Strengthening the Administrative Capacity of Parliament” pre slovenský a český parlament
 Twinningový projekt HR 14 IB SO 03: „Education of mentors for nurses and midwives in health
System in Croatia and full implementation of the educational curriculums adjusted with Directive
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2005/36/EC” – pre Ministerstvo zdravotníctva, VŠ zamerané na prípravu sestier a pôrodných
asistentiek a nemocnice poskytujúce ich praktickú prípravu
Twinningový projekt MK13 IB SO 01: „Developing cooperation between higher education
institutions, the private sector and relevant public bodies pre Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Twinningový projekt: “Support to the Ministry on Labour and Social Protection of the Population
in modernising Public Employment Services in the Republic of Azerbaijan” v spolupráci s MPSVR
SR, UPSVAR SR, CZ UP a MNE, HU
Twinningový projekt: Further Development of Consumer Protection in Serbia v spolupráci
s Maďarskom
SlovakAid projekt: „INCLUSIVE“ - Posilnenie spolupráce mimovládnych organizácií a štátnej
správy Gruzínska a budovanie ich kapacít pre poskytovanie inkluzívnych služieb zamestnanosti
a sociálnej rehabilitácie ženám s onkologickým ochorením na ich reintegráciu na trh práce
SlovakAid projekt: Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie
zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému
V4 projekt: „Social inclusion and Empowerment of youth through Support to development of LCs
in eco production“ – SK-SRB-HU-BiH-CZ

Propagácia a publicita
Počas roku 2016 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok zverejnila množstvo relevantných informácií
a výzvach, aktivitách či realizovaných podujatiach.
Zároveň spracovala niekoľko článkov, ktoré boli zverejnené buď elektronicky ale aj ako printové správy
v regionálnych novinách, avšak táto úloha je bez vyčlenenia zodpovedajúcich financií na tento účel ťažko
splniteľná. V tomto oceňujeme pomoc a spoluprácu našich členov Slovenskej živnostenskej komory, ktorá
uverejňuje správy o spoločných aktivitách SŽK a RRA v Živnostenských novinách a mesta Senec, ktorá
informácie o spoločných aktivitách publikuje v časopise Senčan.
Údaje za rok 2016 zozbierané vrámci marketingovej správy sú nasledujúce:
 Počet zverejnených článkov a aktualít na infocentre webu RRA SP...............80
 Počet výziev uverejnených na webe RRA SP.................................................54
 Počet uverejnených regionálnych jedinečností na FB RRA SP........................24
 Počet uverejnených príspevkov na FB RRA SP.............................................106
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Záver
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2016 je výsledkom efektívnej tímovej práce
všetkých pracovníkov a expertov agentúry – interných a externých pod koordináciou riaditeľky Agentúry.
Tieto výsledky sú založené na otvorenej komunikácii, vzájomnom rešpekte a zodpovednosti voči stanoveným
úlohám a cieľovým skupinám.
RRA SC-PK bude pokračovať v plnení vyššie uvedených stanovených cieľov, ktoré sú súčasťou jej dlhodobej
rozvojovej stratégie a akčných plánov. V budúcnosti sa agentúra bude orientovať aj na posilnenie svojej
pozície na úrovni EÚ.
Agentúra si vysoko cení pomoc zo strany jej členov a partnerov, za čo všetkým úprimne ďakuje. Tím RRA SCPK je pripravený na ďalšiu spoluprácu so štátnou správou a samosprávou, ako aj s všetkými domácimi
a zahraničnými záujemcami/partnermi, ktorí, tak ako my, veria v serióznosť a profesionalitu.
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