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ÚVOD
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, (ďalej len „RRA SP“) bola založená v auguste 2002
a jej celkovým cieľom je komplexne podporovať hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj.
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.

POSLANIE AGENTÚRY
-

Zabezpečovať a koordinovať aktivity smerujúce k sociálnemu a ekonomickému rozvoju;

-

Zabezpečovať realizáciu rozvojových projektov pre investovanie v regióne s dôrazom na rozvoj
ľudských zdrojov a sociálnych partnerstiev a vytvárať možnosti pre rozvoj inovácií v jednotlivých
oblastiach ako aj podporu cestovného ruchu, životného prostredia a energetickej efektívnosti;

-

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 a medzinárodnej úrovni;

-

Stimulovať budovanie partnerstiev na lokálnej a regionálnej úrovni;

-

Rozvíjať takú medzinárodnú spoluprácu, ktorá napomáha získavaniu skúsenosti a transfer knowhow a inovácií do/z SR a BSK.

CIEĽ 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 obrátia so žiadosťou o pomoc;
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 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;
 rozvíjanie medzinárodnej spolupráce, príprava a implementácia strategických medzinárodných
projektov, v ktorých je agentúra partnerom alebo ich priamo zastrešuje a ktoré zabezpečujú
know-how 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 2018 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 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 a grantové schémy štátnych orgánov ako
aj veľkých súkromných spoločností.
V roku 2019 agentúra realizovala jednotlivé činnosti v súlade so schváleným plánom činností,
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.
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ZRELIZOVANÉ AKTIVITY
Informovanie a 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;
zabezpečenie aktuálnosti facebookovej stránky a webstránky RRA Senec-Pezinok a spoločného
informačného portálu ISRRA.
spolupráca pri podporných činnostiach na regionálnej a miestnej úrovni;
účasť na koordinačných a vzdelávacích aktivitách;
spolupráca pri príprave strategických a koncepčných materiálov v oblasti regionálneho rozvoja.

Partnerstvo, vzdelávacia 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 roku 2019 sa nám podarilo úspešne zrealizovať napríklad nasledovné aktivity:
Týždňová študijná cesta pre slovenských podnikateľov v Gruzínsku – spoznanie a prípadné
nadviazanie podnikateľských kontaktov, marec 2019;


Školenie na tému integrovaný manažment zdrojov vody jej ochrana a využitie v Moldavsku, apríl
2019;



Študijná cesta pre predstaviteľov jordánskych zástupcov z rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa
zamestnanosťou, sociálnymi vecami a inklúziou, apríl 2019;



Študijná cesta pre Gruzínskych podnikateľov na Slovensku, apríl 2019;

Školenie na akčný plán ako zapojiť zainteresované subjekty do manažmentu odpadových vôd,
máj 2019;
Spoluzorganizovanie Slovensko-Gruzínskeho obchodného fóra v Bratislave, jún 2019;


Študijná cesta pre zástupcov vybraných samospráv a moldavských vodohospodárskych
operátorov na Slovensku, september 2019;



Finálna konferencia a workshop o e-mobilite v chorvátskom Zadare, september 2019;



Školenie pre začínajúcich podnikateľov – mentoring v kreatívnom priemysle, október 2019.
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V roku 2019 RRA SP vypracovala nasledovné projekty pre verejný, súkromný ako aj tretí sektor:
Twinningový projekt: Improving the standards od emplyment conditions/relations as well as
health and safety at work in Georgia;
Interreg Danube: Increase competences for business and social innovation;
Interreg SK-AT: eMotion – zelené riešenia podporujúce ekoturizmus pre cezhraničnú oblasť SKAT;


Interreg SK-HU: ECOEducation – Open Education for Sustainability;

Slovak Aid: Budovanie kanalizačnej infraštruktúry a podpora sociálno-ekonomického rozvoja
v moldavskom regióne Stred;


Erasmus+: Partnership for Creative Apprenticeships (P4CA).

Propagácia a publicita
Počas roku 2019 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok zverejnila množstvo relevantných
informácií o 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.

ZÁVER
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2019 je výsledkom efektívnej tímovej práce
všetkých pracovníkov a expertov agentúry – interných a externých pod koordináciou riaditeľky RRA
SP.
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 SC-PK 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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