SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEJ ROZVOJOVEJ AGENTÚRY
SENEC – PEZINOK ZA ROK 2003

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA AGENTÚRY
názov agentúry
sídlo (adresa)
dátum vzniku agentúry
počet zamestnancov / externých pracovníkov

pôsobnosť agentúry (okresy)

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Kysucká 14, 903 01 Senec
5.6. 2002
1.Q
2
2.Q
2
Senec
Senec
Pezinok
Pezinok

3.Q
2
Senec
Pezinok

4.Q
2
Senec
Pezinok

1. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ (OKREM PROJEKTOV PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY)
*Uviesť všetky vypracované a podané projektové zámery, zvýrazniť schválené a realizované projekty
(Napríklad projekty z programov: Phare CBC, Phare – hospodárska a sociálna súdrţnosť, ISPA, SAPARD, NPOA a pod.)

Por
. Č.

1.

Názov projektu

„Project pipeline for EU structural funds“

rozpraco
Finančný prínos
vanie
(Sk)
súlad
Realizáci
Identifikácia zdroja projektu
proj.
s ROP
a
(nadácia, ministerstvo, fond
zámeru
( špecifický
projektu
ap.)
do
pre RRA
Pre región
cieľ číslo)
áno/nie
projektu
áno/nie
Slovensko-holandská
áno
nie
Pripravila
370 tis. EUR
bilaterálna spolupráca – PSO
zadanie (ToR) pre celu SR
– dlhodobé programy PEP
pre následne
14 800 000,vyhlásenie
SK
tendra
1EUR = 40,-Sk

1

Beneficient
(subjekt) /miesto
realizácie
projektu
RRA SenecPezinok, VUC
BA/ Celé územie
SR

2.

„Vitaj Európan - si tu doma“

3.

„Európska štafeta mladých“

4.

„Analýza potenciálu regiónu BSK
oprávneného uchádzať sa o príspevky zo
štrukturálnych fondov pre cieľ 2“
„With you , by you“ – „S vami a pre vás“ –
Budovanie pevného partnerstva a posilnenie
úlohy slovenských podnikateľov v rozšírenej
Európskej únii

5.

Úrad vlády SR, malé
projekty predreferendovej
kampane
Úrad vlády SR, malé
projekty predreferendovej
kampane
OSF

áno

áno

171 473,-Sk

249 250,-Sk

áno

áno

170 735,-Sk

241 000,-Sk

áno

áno

211 300,-Sk

244 300,-Sk

RRA SenecPezinok/ VUC BA

Delegácia EK na Slovensku

áno

nie

13 300,- EUR

15 960,- EUR

RRA S-P, BSK,
SOPK BA/ VUC
Bratislava

RRA SenecPezinok, RRA
Záhorie/Záhorie
RRA SenecPezinok/Senec

532 000,-Sk
638 400,-Sk
1EUR = 40,-Sk 1EUR = 40,-Sk
13 332,- EUR
Hrubý Šúr/ Hrubý
Šúr

áno

nie

„Rozárka“ Rozvoj cestovného ruchu v obci JPD-NUTS PHARE ECOSOC – grantová
II-Cieľ2,
schéma rozvoja cestovného
Štefanová

áno

nie

15 000,- Sk

64 257,- EUR

Obec Štefanová/
Obec Štefanová

8.

„Kráľová“ Program rozvoja cestovného
ruchu

áno

nie

15 000,- Sk

64 255,- EUR

Obec Kráľová/
Obec Kráľová

9.

Martin Benka z Kiripolca – kultúrne
dedičstvo ako príleţitosť pre rozvoj
cestovného ruchu

áno

nie

23 000,- Sk

14 530,- EUR

Obec Kostolište/
Obec Kostolište

6.

„Oţivenie mŕtveho ramena Malého Dunaja
v katastri obce Hrubý Šúr“ (Príprava
projektovej dokumentácie)

7.

PHARE CBC
Slovensko/Maďarsko

op.IV., 1.4
JPDNUTSIICieľ2,
Op.1.4
JPD-NUTS
II-Cieľ 2.
Op.1.5

ruchu
PHARE ECOSOC – grantová
schéma rozvoja cestovného
ruchu
PHARE ECOSOC – grantová
schéma rozvoja cestovného
ruchu

1. TVORBA PODNIKATEĽSKÝCH ZÁMEROV A PROJEKTOV PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
*Uviesť všetky vypracované, posudzované a podané projektové zámery pre podnikateľov, zvýrazniť schválené a realizované projekty
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY (A.S., SRO, SZČO)
Por
. Č.

podnikateľský subjekt

názov / účel projektu

činnosť RRA
(vypracovanie, posúdenie)

2

Realizáci
a
(áno/nie)

finančný
prínos pre
RRA (Sk)

finančný
prínos pre
región (Sk)

počet
vytvorených /
udrţaných
prac. miest

1+
1.
2.
3.
4.

M
Rezo spol. s r.o.
Čierna voda
Aquathermal, a.s.
Spektral, s.r.o.
Hotel Senec, a.s.

5.

Veľká Havrania,s.r.o.

6.

1. Tatranská, a.s. Bratislava

7.

Reštaurácia Koníček

8.

Prima computers, Martin

9.

Kafiléria, a.s. Senec

10

Webstav, sro

11

Farm Profi, sro Modra

12

Unistav, sro, Budmerice

13

Novplasta, Šenkvice

14
.

Janúr – Ján Jajcay

15

JŠ Servis, sro

Recyklačné stredisko-centrálny
dvor
Aqua Park-športovo-rekreačné
zariadenie
Rekreačný areál voľného časuSEPEKTRUM-Hamuliakovo
„Perla“ Dobudovanie komplexu
relaxačných sluţieb
Hotela***Senec
„Veľká Havrania“ Výstavba
nových ubytovacích kapacít,
lyţiarskeho vleku
a rekonštrukcia prístupovej
komunikácie

konzultácia, poradenstvo

„Ţdiar – Strednica“
Dobudovanie lyţiarskeho areálu
Rekonštrukcia penziónu
Výstavba polifunkčného domu
v centre mesta Martin
Vyuţitie tepelného oxidizéria
v Kafilérii Senec
Obnova historického areálu
Majolika v Modre- obnova
historickej pamiatky s jej
následným vyuţitím pre CR
Transfer technológií a zmena
výrobného procesu
Výstavba penziónu pre
ubytovanie 120 osôb na účely CR,
Budmerice
Transfer technológií a rozšírenie
výrobného procesu
Gastro špeciality – dobudovanie
priestorov pre CR s dôrazom na
lokálnu gastronómiu
Modernizácia výrobného procesu
betónu

konzultácia, poradenstvo

nie

D
0

nie

36 mil. Sk

25 - 30

100 mil. Sk

50

2 mld. Sk

100

0
konzultácia, poradenstvo

nie
0

Vypracovanie projektu
a podnikateľského zámeru

nie

Vypracovanie projektu
a podnikateľského zámeru

nie

Vypracovanie projektu
a podnikateľského zámeru
Odborné poradenstvo pri
vypracovávaní ţiadosti do
GSCR
Odborné poradenstvo a
konzultácie
konzultácia, poradenstvo

nie

15 000,-Sk (in
kind)
In kind –
bezplatné
nájomne pre
rokovanie
tech. sekr.
V roku 2004
0

nie

Odborné poradenstvo pri
vypracovávaní žiadosti do GS
cestovného ruchu

176 797, EUR
60 +12
200 019,-EUR

7

489 145,-EUR

5

0

700 000,-

4

nie

0

55 000 000,-

24

nie

0
0

nie

12
110 000 000,-

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

20 400 000,-

15

nie

0

32 000 000,-

10

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

18 000 000,-

27

nie

0

3 400 000,-

5

Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

3 000 000,-

8

3

16

Kybeko, sro, Pezinok

17

Euroentreprise, sro, Pezinok

18

Bellandi Slovensko, sro

19

Roda-SP sro

20

Medirex – neštátne zdravotnícke
zariadenie, sro
Boţena Noskovičová (SZCO) –
Grobská izba
ETI ELB, sro, Báhoň

21
22

23
24

Malokarpatská vinohradnícka
spoločnosť, a.s., Pezinok
Agrolipt. Sro,
Dubová, Čierna voda

25

Sanct Georgen´s Wein, sro

26

Euroimmobiliare, sro, Pezinok

27

Jana Hamorová (SZČO), Sl. Grob

28

Ing. Hynek Kosar, Pezinok

29

Limbašské vinohradnícke
druţstvo

Výstavba polifunkčného domu v
Pezinku
Rekonštrukcia priestorov pre
technológiu v textilnej výrobe v
Rajci
Dobudovania komplexného
tech.procesu pre textilnú výrobu
Rozšírenie výroby a zmena jej
štruktúry od zákazkovej k sériovej
Preventívne rekreačno – liečebné
centrum
Dobudovanie kapacít pre CR
s dôrazom na miestne špeciality
Zmena výrobného procesu –
galvanizovanie s dôrazom ma
ochranu ŢP
Vybudovanie centra agroturistiky
Bystra – Nízke Tatry
Diverzifikácia
poľnohospodárskeho podniku
s následnou transformáciou na
agroturistiku
Dobudovanie prevádzkových
priestorov na výrobu, prezentáciu
a degustáciu vína a nápojov
vyrobených z vína, bylín a medu
(CR)
Realizácia malého priemyselného
parku na rozvoj MSP
Rozšírenie kapacít pre CR
s dôrazom na miestne špeciality
Výstavba motorestu pre CR
1.

2.

3.

Rekonštrukcia
a rozšírenie kolkárne pre
CR
Prestavba priestorov na
3* hotel s atrakciami pre
CR
Rekonštrukcia
a prestavba budovy na

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

10 000 000,-

20

nie

0

Max.
100 000 000,-

25

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

150 000 000,-

20

nie

0

6 000 000,-

10

nie

0

18 000 000,-

25

nie

0

1 500 000,-

4

nie

0

3 400 000,-

6

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

20 000 000,-

20

nie

0

35 000 000,-

12

Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

2 000 000,-

6

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo a
konzultácie

nie

0

110 000 000.-

120

nie

0

6 000 000,-

4

nie

0

6 500 000,-

12

nie

0

1.

2.

3.

4

15 00
0 000
,100 0
00 00
0,10 00
0 000

Spolu
50

zariadenie CR
30

Elekto Ľudib v.d.i., Báhoň

31

Eliss sro, Ţilina

32

Nikas – výroba nábytku, Pezinok

Rozšírenie podniku a zmena
výrobného procesu
Rozšírenie podnikateľských
aktivít v Limbachu (CR)
1. Rozšírenie výroby a
2. vytvorenie chráneného
pracoviska pre sluchovo
postihnutých

konzultácie

nie

0

14 800 000,-

40

Odborné poradenstvo a
konzultácie
Odborné poradenstvo
a konzultácie, s následnou
prípravou projektu v rámci GS
Flexibilita trhu práce v januári
2004

nie

0

15 000 000,-

15

nie

0

Revitalizácia priestorov a ich
prestavba pre účely
občianskej vybavenosti
Vybudovanie plôch
a zabezpečenie vybavenosti pre
turistov navštevujúce obec
Liečebno - Rekreačný areál
pre turistov a návštevníkov
(CR)

Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru
Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru
Odborné poradenstvo
a konzultácie

Zatiaľ
nie

0

5 500 000,-

8

Zatiaľ
nie

0

850 000,-

2

0

2 000 000 000,
-

Cca100

Obnova kultúrneho domu
(historická pamiatka) na
účely CR vrátané pamätnej
izby Martina Benku
s napojením na priľahlý ranč
Obnova kostolíka Sv.
Leonarda

Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru

Zatiaľ
nie
(hľad
á sa
invest
or)
Zatiaľ
nie

0

Cca
10 000 000,-

10

Zatiaľ
nie

0

950 000,-

xxx

Zatiaľ
nie

0

700 000,-

xxx

Zatiaľ
nie

0

1 850 000,-

xxx

1.

2.

10 00
0 000
,2 600
000,-

8

Verejný sektor
SAMOSPRÁVY
1

Obec Limbach

2

Obec Limbach

3

Obec Hamuliakovo

4

Obec Kostolište

5

Obec Doľany

6

Obec Doľany

Obnova mestskej veţe
z XVII st.

7

Obec Doľany

Paţit – úprava centrálnej časti
obce na lepšie vyuţitie pre
CR

Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru
Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru
Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru
(existuje spracovaná predb.

5

štúdia)
8
9

BSK + Zdruţenie obcí
Malokarpatského regiónu
Mestská časť Vajnory
Senec

Vybudovanie cyklistických
trás
Spinzlerov majer –
rekonštrukcia objektu +
areálu (12 rybníkov)
s transformáciou pre účely
CR
Vybudovanie TIK
s umiestnením v ľudovom
dvore
Rekonštrukcia pamiatkovej
zóny

konzultácie, posúdenie
projektového zámeru
konzultácie, posúdenie
projektového zámeru

Zatiaľ
nie
Zatiaľ
nie

0

konzultácie, posúdenie
projektového zámeru

xxx

0

Cca
30 000 000,80 000 000,-

nie

0

20 000 000,-

4

Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru

nie

0

12 000 000,-

xxx

xxx

10

Mestská časť Vajnory

11

Mestská časť Vajnory

12

Obec Viničné

Dobudovanie rekreačného
areálu na účely CR

Odborné poradenstvo
a konzultácie, posúdenie
projektového zámeru

Zatiaľ
nie

0

59 750 000,-

20

13

Obec Viničné

Odborné poradenstvo a
posúdenie projektového zámeru

Zatiaľ
nie

0

8 000 000,-

xxx

14

Obec Šenkvice

Revitalizácia centra obce
s jeho lepšieho vyuţitia na
CR
Obnova centra obce s jeho
lepšieho vyuţitia na CR,
vybudovanie prístupových
plôch pre turistov

Odborné poradenstvo a
posúdenie projektového zámeru

0

1 500 000,-

2

15

Obec Šenkvice

Revitalizácia kultúrneho
domu s jeho následnou
transformáciou na penzión
a kongresovej turistiky,
centrum ľudových remesiel,
s napojením na existujúce
kultúrne pamiatky

posúdenie projektového zámeru,
posúdenie pripraveného
projektu

Časť
projek
tu
týkajú
ce sa
vybud
ovani
a
a otvo
renie
vínoté
ky
Zatiaľ
nie

0

20 000 000,-

12

6

16

Obec Báhoň

Vybudovanie „Gazdovského
dvora“ na účely agroturistiky

Odborné poradenstvo a
posúdenie projektového zámeru

Zatiaľ
nie

0

1 500 000,-

3

17

Mesto Pezinok

Pezinský vinohradnícky
náučný chodník

Zatiaľ
nie

0

297 000,-

2

18

Mesto Pezinok

Zatiaľ
nie

0

25 000 000,-

25

19

Obec Slovenský Grob

Revitalizácia
Vinohradníckeho domu ,
Holubého 22 s jeho
transformáciou na centrum
ľudových remesiel a CR
Výstavba Penziónu
GROBAN na účel rozvoja
CR v obci

Spolupráca pri vypracovaní
projektu a jeho podanie v rámci
GS CR
Konzultácia, odborné
poradenstvo, účasť pri príprave
projektu
Spolupráca na príprave projektu,
odborné poradenstvo a
konzultácie

Zatiaľ
nie,
projek
t je
hotov
y,
bude
sa
podáv
ať
v rác
mi GS
na CR

0

2 750 000,- na
technickú
dokumentáciu

8

7

Total:
investície
28 000 000,-

3. PORADENSKÁ , ŠKOLIACA, VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Počet

forma

Poradenská sluţba
(konzultácia)

Seminár

Konzultácia ohľadne podnikateľských zámerov, príprava
na projekty
Konzultácie a poradenstvo pri vyuţívaní prostriedkov
z fondov EÚ a k príprave projektov

Január –jún

126

Konzultácie a poradenstvo pri vyuţívaní prostriedkov
z fondov EÚ a k príprave projektov

Októberdecember

2

Vyuţitie štrukturálnych fondov pre región

4.3.2003 Senec
12.3.2003
Pezinok
14.3.- 14.5.2003

20
83

4
9

3
3
1

1
2

Termín
realizácie

predmet, účel*

4 Aktivity v rámci predreferendovej kampane – Senec
(realizácia projektu Európska štafeta mladých)
9 konzultačných stretnutí k predvstup. a štrukturálnym
fondom v celom BSK. Zber projektových zámerov
z regiónu
(realizácia projektu Analýza potenciálu BSK....)
3 semináre v BSK pre podnikateľské subjekty
3 workshopy v BSK pre podnikateľské subjekty
Záverečný seminár – prezentácia štúdie „Analýza
potenciálu BSK....“

V určitých prípadoch sa konzultácií zúčastnilo naraz viac ako 1 os. (2, resp. 3 osoby)
V určitých prípadoch sa konzultácií zúčastnilo naraz viac ako 1 os. (2, resp. 3 osoby)

8

Júl-september

Cieľová skupina**
Podnikatelia,
samosprávy
Podnikatelia,
samosprávy,
neziskové organizácie
Podnikatelia,
samosprávy,
neziskové organizácie

Podnikatelia
Starostovia a iní
predstavitelia regiónu
Mladá generácia

10.,16.,17.,18.,22 Miest.samospráva,
25.,26.,30. sept. podnikatelia, nezisk.
3.12. Pezinok
8.12. Malacky
10.12. Senec
15.12. Senec

20

finančný
prínos pre
RRA (Sk)
0,-

981

0,-

1582

0,-

počet
záujemcov

30
40
40
cca 1000
cca 120

Podnikateľské
subjekty

150

Samospráva,
podnikatelia, MVO

50

0,(v rámci
projektu )
(v rámci
projektu)
(realizácia
v rámci
projektu)
(realizácia
v rámci
projektu)

Školenie

Prednáška

Rekvalifikačný kurz
Školiace centrum RRA

1

Školenie pre súkromný sektor o Európskom sociálnom
fonde za účasti zahraničného experta z Írska (FAS):
Európsky sociálny fond – moţnosti pre podnikateľský
sektor, írske skúsenosti

Podnikateľský sektor

35

0,-

1

Školenie pre ţeny podnikateľky v spolupráci s Top
25-26.10. Horná
Centrom podnikateliek. Téma: Príprava projektov v rámci Mariková
grantových schém a ŠF s dôrazom na rozvoj cestovného
ruchu a MSP

Podnikateľský sektor
(ţeny)

22

0,(bola to
iniciatíva
RRA)

1

Mesto Sv. Júr – školenie pre poslancov zastupiteľstva
a primátora mesta v oblasti vyuţívanie financií zo
štrukturálnych fondov a príprava projektov v rámci
grantových schém

4.11. Sv. Júr

Samospráva

14

0,na základe
poţiadavky
primátora

1

Školenie pre Obec Šenkvice vrátané poradenstva pre
poslancov obecného zastupiteľstva a starostku obce
v oblasti vyuţívanie financií zo štrukturálnych fondov

6.11. Šenkvice

samospráva
a zástupcovia
verejnosti

36

0,(bola to
iniciatíva
RRA)

4

Moţnosti vyuţívania predvstupoupovej pomoci z fondov
EÚ, prezentácia RRA

0,-

Seminárov v rámci predreferndovej kampane
(realizácia projektu Vitaj Európan si tu doma)

podnikatelia
Starostovia,
predstavitelia regiónu
a podnikatelia
Staršia generácia

30
40
40

33

25.2.2003, Senec
4.3.2003, Senec
12.3.2003Pezino
24.6.2003Pezino
14.3. – 14.5.2003

xxx
1

Príprava otvorenia školiaceho centra RRA po materiálnotechnickej stránke s následným zabezpečením ľudských
zdrojov. Ku dňu 31/12/2003 bolo Centrum pripravené po
materiálno-technickej stránke. Všetci starostovia
a primátori sú informovaní o Centre. Centrum sa oficiálne
otvorí dňa 1. februára 2004. V rámci Centra sa budú
poskytovať školenia „šité na mieru“ hlavné pre verejný
sektor. Jeho zástupcovia za podpory pracovníkov Centra
budú pripravovať (priamo v Centre) vlastné projektové
ţiadosti o grant. Ďalšou úlohou Centra je výchova
a vzdelávanie projektových manaţérov a konzultantov
verejného sektora s dôrazom na regionálne zdruţenia obcí
a menšie obce
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8.7. Pezinok

Prípravná fáza
bola realizovaná
v období 1.9. –
31.12

Primárna cieľová
skupina: tvoria
zástupcovia verejného
sektora s dôrazom na
samosprávy
Otvorenie Centra Sekundárne skupiny:
je plánované na
Podnikateľský sektor
1/2/2004
a mimovládny sektor

v rámci
projektu
17
0,samospráv
v regióne
Malokarpat
sko,
28
samospráv
v regióne
Podunajsko
5
mestských
častí hl.
mesta
Bratislava

Materiály pre účastníkov konzultačných stretnutí
(dotazníky, inštrukcie, podklady k prednáškam)

Júl-september

Samospráva,
podnikatelia,
mimovládny sektor

120

V rámci
projektu

1 ref.
manuál

Project Cycle Management - Manuál

November

Samospráva,
podnikatelia,
mimovládny sektor

13
samospráv

0,-

1 ref.
materiál

Aké sú finančné moţnosti z ESF a ERDF

December

Verejný a súkromný
sektor

17

0,-

Písomné vzdelávacie
materiály (nie propagačné)

150

*predmet poradenskej , školiacej, vzdelávacej činnosti: získavanie finančných prostriedkov, poradenstvo v oblasti ekonomiky – účtovníctva, daní,
poradenstva v informatike, realizácie projektov, právnej pomoci a pod.
**cieľová skupina: podnikatelia, samosprávy, potenciálni podnikatelia, investori

4. REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
Stránka je vo
výstavbe

internetovská stránka (adresa)
www.rrasenec-pezinok.sk

xxx

Neexistuje

xxx

Website je v Sk a AJ, postupne sa doplňuje o informácie,
ktoré súvisia s činnosťou RRA a aktivitami v oblasti
prípravy SR na čerpanie zo ŠF a iných fondov
Spoločenstva.
E-mail: rra@rrasenec-pezinok.sk

Podujatie, názov, miesto
1. Výstava Slovakia Tour, Bratislava

dátum
16.1.2003

domáce/
Typ účasti *
zahraničné
Domáce,
spoluvystavovateľ
zahraničné
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zameranie propagácie **
Propagácia agentúry a regiónu

cieľová skupina
Cestovný ruch

2. Seminár – Štrukturálne fondy, Trnava

5.12.2003

Domáce

prednáška

Prezentácia agentúry a jej
projektovej činnosti-úspešné
projekty

Samospráva, podnikatelia

Konferencia
1. Tlačová konferencia)

3.12.2003

Domáce

organizátor

Podnikateľský sektor

3. Ostatné, rádio Regina

29.4.2003

Domáce

Hosť v relácii

4. TV Pezinok

17.9.2003

Domáce

Rozhovor

5. Rádio Hviezda

október

Domáce

Rozhovor

6. TV Pezinok

november

Domáce

Hosť v relácii

7. TV Pezinok

13.11.2003

Zahraničné

Riaditeľka Bruselskej
kancelárie BSK

Prezentácia RRA a informácia
o aktivitách a štrukturálnych
fondoch EÚ – cieľ 2 a cieľ 3
Propagácia realizovaných
projektov
Propagácia agentúry a jej
aktuálnych aktivít
Problematika štrukturálnych
fondov
Informovanie o štrukturálnych
fondoch
Moţnosti zahraničnej spolupráce
regiónov, vytváranie partnerstiev,
problematika štrukturálnych
fondov

8. Rádio Regina

13.12.2003

Domáce

Príspevok (priamy vstup cez
tel do vysielania)

9. TV Pezinok

3.12.2003

Domáce

RRA prezentácia + informácia
o ŠF a moţnostiach zahraničnej
spolupráce

Poslucháči- široká verejnosť
Široká verejnosť
Široká verejnosť
Široká verejnosť
Starostovia a primátori regiónu
Malokarpatsko, zástupcovia
zdruţení podnikateľov

Široká verejnosť

Rozhovor
10. SME

december

Domáce

Problematika štrukturálnych
fondov
Fungovanie RRA
a vypracovávanie projektov

Rozhovor

Široká verejnom

*typ účasti: organizovanie podujatia, spoluorganizovanie, prednáška, príspevok, výstavná expozícia
**zameranie prezentácie: propagácia agentúry, propagácia projektov, propagácia regiónu (marketing regiónu)
názov propagačného materiálu

druh materiálu*

1. Skladačka

Informačná skladačka

2. Obalový materiál

Prezentačný materiál

zameranie a cieľová skupina
Propagácia agentúry , predstavitelia miestnej samosprávy
a podnikatelia
Prezentácia RRA obalovým materiálom pre účastníkov našich
stretnutí
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počet
výtlačkov
500
250

jazyk. verzia
slovenská

3. Senčan – mestské noviny

Informácia o činnosti RRA S-P, široká verejnosť

10 000

Informácia o RRA S-P, informovanie verejnosti o štrukturálnych
fondoch a reforme verejnej správy
Predstavenie RRA S-P (podnikateľská obec)
Informovanie o aktivitách v rámci projektu „Európska štafeta
mladých“, široká verejnosť

33 000

Slovenskomaďarská
Slovenská

33 000

Slovenská

Informovanie o aktivitách v rámci projektu „Európska štafeta
mladých“, široká verejnosť
Bilancia predreferendovej kampane
Informácia o aktuálnych výzvach do grantových schém, široká
verejnosť celého regiónu
Uverejnenie informácie o realizácii 3 seminárov v regióne

33 000

Slovenská

10 000
noviny sú
schránkované
noviny sú
schránkované

Slovenská
Slovenská

Tlačová správa

Uverejnenie informácie o holandskom projekte „Project pipeline
for EU structural funds“

Slovenská

Tlačová správa

Uverejnenie informácie o organizovaní 3 seminárov v rámci
projektu „S Vami a pre Vás“
Informácia o seminároch pre podnikateľské subjekty v rámci
projektu „S Vami a pre Vás“
Informácia o seminároch pre podnikateľské subjekty v rámci
projektu „S Vami a pre Vás“

Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť

Rozhovor

4. Kuriér – regionálny dvojtýţdenník

Článok o RRA S-P,
informačné okienko
5. Pezinský podnikateľ (mesačník)
Článok o RRA S-P
6. Senecké noviny – regionálny týţdenník
Informovanie o aktivitách
RRA S-P –
predreferendová kampaň
7. Kuriér – regionálny dvojtýţdenník
Info o predreferendovej
kampani
8. Senčan – mestské noviny
Článok
9. Regionálne noviny – Senčan, Senecko, Pezinsko, Informácie o aktuálnych
10. Malacko, Bratislavsko,
výzvach
11. Regionálne noviny – Senecko, Pezinsko,
Propagácia projektu
Malacko
12. Agentúra SITA
13. Hospodárske noviny
14. SME,
15. Agentúra SITA,
16. Hospodárske noviny
17. Agentúra SITA

Článok
Rozhovor

18. Rádio Regina

19. Pezinský podnikateľ

20. Info bulletin RRA

Slovenská

Seriál článkov „EÚ a My“ Pravidelné informácie o aktuálnych výzvach a novinkách v oblasti Noviny sú
pre podnikateľov okresu
prípravy SR na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ distribuované
Pezinok
a iných iniciatív Spoločenstva
všetkým
podnikateľský
m subjektom
zdruţeným
v Klube
podnikateľov

Slovenská

Informačný bulletin RRA
Senec - Pezinok

Slovenská

Informácia o poslaní a cieľoch RRA, aktuálnu informáciu
o plánovaných aktivitách na kalendárny rok

*článok (uverejnený v periodiku...), broţúra, informačná skladačka, kniha a pod.
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5. REGIONÁLNE ROZVOJOVÉ ŠTÚDIE
Charakteristika
druhu štúdie *
1. Jednotný programový dokument Štúdia rozvoja regiónu
NUTS II- BA, CIEľ 2
názov štúdie

2. „Analýza potenciálu regiónu
BSK oprávneného uchádzať sa
o príspevky zo štrukturálnych
fondov pre cieľ 2“

účel vypracovania štúdie
Príprava na čerpanie zo
štrukturálnych fondov EÚ

Vypracovanie štúdie
regiónu BSK zhodnotenie
potenciálu, absorbčnej
kapacity a perspektívne
projektové zámery na
danom území.

Vypracovanie analýzy cieľového
regiónu, ktorá reálne zhodnotí
potenciál, absorbčnú kapacitu
a perspektívne projektové zámery na
území oprávneného čerpať
regionálne projekty. Analýza je
nevyhnutným podkladom pre tvorbu
tzv. Programového doplnku, ktorý je
súčasťou JPD a bude konkretizovať
členenie štrukturálnej pomoci na
prioritné projekty.

Konkrétna činnosť RRA na
vypracovaní štúdie
Zber informácií z regiónu

V spolupráci s BSK
vypracovávame celú štúdiu
(realizácia konzultačných
stretnutí v regióne, príprava
podkladov na zber
projektových zámerov, zber
projektových zámerov...)

Objednávateľ
štúdie
BSK

prínos pre región (Sk)
Vyuţitie prostriedkov
zo štrukturálnych
fondov EÚ – ciel 2 a 3
V celkovom objeme
cca 70 mil. EUR

Štúdia sa spracováva
vďaka podpore OSF,
v ktorej bol náš
projekt na jej
vypracovanie
schválený.

*charakteristika štúdie: štúdie rozvoja územia, analýzy rozvojového potenciálu, Swot analýzy, spolupráca pri vypracovávaní RO P
6. VYTVÁRANIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Zloţky informačného
systému

Databáza

názov / predmet

pre subjekty

DATABÁZA PVM KOMPAS
pre subjekty z regiónov Malokarpatsko a Podunajsko, vrátané 5 mestských častí
hlavného mesta Bratislava, ktoré sú oprávnené na čerpanie financií zo ŠF podľa
JPD NUTS II Bratislava cieľ 2
databáza má tri časti navzájom prepojené:
1. verejný sektor - samospráva,
2. podnikateľský sektor, vrátané ţivnostníkov
3. mimovládny sektor - neziskové organizácie: regionálne zdruţenia obcí,
regionálne zdruţenia podnikateľov, iné non-profit
Databáza je spracovaná v on-line forme a hard copy. Postupne sa doplňuje
o ďalšie subjekty
Databáza je priamo napojená na kanceláriu BSK v Bruseli. Informácie
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Pre regióny Malokarpatsko a Podunajsko + 5 mestských častí hl. mesta
Bratislava s napojením na ÚBSK

Informačné centrum

Informačný servis
Kniţnica

Ostatné

o ponukách zahraničných partnerov pri budovaní partnerstva za účelom prípravy
spoločných projektov sú priamo poskytované RRA bez jej InfoServis a vice
versa – slovenské subjekty na základe ich ponúk RRA hľadá partnerstvo
v zahraničí cez kanceláriu BSK v Bruseli. Všetky ponuky sú zaevidované a sú
k dispozícii v kanceláriách RRA v Pezinku a Senci
On-line priamo z elektronickej databázy RRA (emailom)
Priamy styk so zástupcami 3 sektorov a verejnosťou. Centrum je otvorené:
Pondelok:
8-12h a 13-16h
Streda:
8-12h a 13-16h
Piatok:
8-12 h
Centrum má svoj informačný bulletin v Info Centre mesta Pezinok (po vyčerpaní
hard copy RRA dodáva ďalšie, tento bulletin je určený pre širokú verejnosť)
On-line info servis s prepojením na Bruselskú kanceláriu BS, databázu RRA,
informačné centrum a kniţnicu
Budovanie vlastnej kniţnice RRA Senec – Pezinok
(umiestnenie kniţnice je v Pezinskej kancelárii RRA). V súčasnosti kniţnica
obsahuje všetky materiály/dokumenty, ktoré sa priamo týkajú vyuţívania fondov
EÚ, t.j. základne dokumenty jednotlivých orgánov štátnej správy, informačné
broţúry o fondoch a moţnostiach prípravy projektov, špecializované informácie
z médií, knihy a publikácie (vrátané školiacich materiálov) týkajúce sa
projektového manaţmentu, prípravy akčných plánov zamestnanosti, smernice
a dôleţité zákony a pod.). Kniţnica je k dispozícii potenciálnym ţiadateľom
o granty z fondov EÚ a z iných európskych fondov (Rada Európy, nadácie
a pod. z dôvodu zabezpečenia komplementárneho financovania)
Poradenstvo prostredníctvom e-mailu

Regióny Malokarpatsko a Podunajsko + 5 mestských častí hl. mesta
Bratislava

Regióny Malokarpatsko a Podunajsko + 5 mestských častí hl. mesta
Bratislava
Všetky 3 sektory – verejný, podnikateľský a mimovládny pre regióny
Malokarpatsko a Podunajsko + 5 mestských častí hl. mesta Bratislava

Občanov i organizácie (všetky tri sektory – verejný, súkromný
a mimovládny)

7. POMERNÉ ZASTÚPENIE ČLENOV ZDRUŢENIA V ORGÁNOCH AGENTÚRY
Valné
zhromaţdenie

z miestnej štátnej správy (počet)
zo samosprávy (počet)
Z tretieho sektora (počet)
z profesijných zväzov a zdruţení (počet)
podnikateľské subjekty

0
4
0
2
2

Správna rada

dozorná rada

0
2
0
1
1

0
1
0
0
1
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8. ČLENSTVO AGENTÚRY V ORGANIZÁCIACH REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Názov organizácie

áno / nie

Slovenská asociácia regionálnych agentúr

Členstvo nebolo
schválené VZ
Nie
Nie

Európska asociácia pre regionálny rozvoj (EURADA)
ostatné:
9. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE AGENTÚRY
Finančné zdroje

Suma (Sk)
1. Q.

členské príspevky

2. Q.

60 000,-

projektová činnosť – domáce
zdroje
projektová činnosť – zahr. zdroje

273 635,-

%

3. Q.

4. Q.

rok 2003

1. Q.

10 000,-

10 000,-

80 000,-

67%

68 573,-

53 000,-

395 208,-

111 300,- 539 283,-

650 583,-

2. Q.

55%

3. Q.

4. Q.

rok 2003

3,3%

1,4%

5%

22,9%

7,4%

24,7%

37,1%

75,7%

40,8%

poradenská, školiaca
a vzdelávacia činnosť
tvorba podnikateľských zámerov
ostatné zdroje

30 000,-

Spolu vlastné zdroje

90 000,-

dotácia MVRR SR
Celkom

30 000,-

33%

273 635,- 189 873,- 602 283,-

1 155 791,-

100%

55%

63,3%

84,5%

72,4%

0,-

220 000,- 110 000,- 110 000,-

440 000,-

0%

45%

36,7%

15,5%

27,6%

90 000,-

493 635,- 299 873,- 712 283,-

1 595 791,-

100%

100%

100%

100

100
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1,9%

Poznámka:
Textová správa
1. projektová činnosť
2. podnikateľské projekty
3. poradenská, školiaca a vzdelávacia činnosť
4. reklamná a propagačná činnosť
5. regionálne rozvojové štúdie

TEXTOVÁ SPRÁVA
1. Projektová činnosť

Január
RRA reagovala na výzvu programu slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce a v spolupráci s odborníkmi vypracovala projektový návrh v rámci
programu „PSO – dlhodobé programy PEP“ – regionálny rozvoj. Projektový návrh pod názvom „Program for improved coordination in implementing
structural policy at all levels, with the main focus on the local Self-Governments in Slovakia“ je zameraný na zlepšenie znalostí najmä miestnych samospráv
o EÚ politike a štrukturálnych fondoch s vyuţitím podporných štruktúr (siete Regionálnych rozvojových agentúr). Predkladateľom projektového zámeru
bolo MVRR SR, prijímateľom pomoci je BSK. Keďţe projekt je veľkého rozsahu /s rozpočtom 400 tis.EUR/ a zhŕňa celé Slovensko, MV a RR SR
v spolupráci s RRA S-P bude koordinovať jednotlivé aktivity, ktoré budú mimo rámec bratislavského VÚC a zodpovedajúcej RRA Senec-Pezinok.
Projektový návrh bol slovenskou komisiou ohodnotení ako najlepší, v súčasnosti prebiehajú rokovania s holandskou stranou. V prípade schválenia bude
projektový návrh dopracovaný do projektu a jeho realizácia by mala začať začiatkom roka 2004.
Február
Projektová manaţérka RRA S-P vypracovala projekt v rámci výzvy, ktorá bola vyhlásená Úradom vlády SR na malé projekty v predreferendovej
kampani. Projekt pod názvom „Vitaj Európan – si tu doma“ zameraný na starších a sociálne odkázaných občanov bol podaný do prvého kola, v ktorom
i napriek vysokému bodovému ohodnoteniu neprešiel. Po dôkladnejšej úvahe a moţnosti vylepšenia projektu sme dospeli k názoru, ţe tento projekt nie je
vhodný na podunajský región, kde ţijú zväčša starší občania maďarskej národnosti, ktorí nemajú problémy s proeurópskou orientáciou, preto sme tento
projekt ponúkli RRA Záhorie. Tento región má najvyššiu mieru nezamestnanosti v bratislavskom kraji a bol vhodnejší na náš projekt. V druhom kole projekt
„Vitaj Európan – si tu doma“ predloţený cez RRA Záhorie prešiel. Projekt bude z väčšej časti realizovať naša agentúra.

Marec
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Projekt „Európska štafeta mladých“ zameraný na mladú generáciu od 18 do 29 rokov vypracovala projektová manaţérka pre podunajský región do
tretieho kola malých projektov predreferendovej kampane vstupu SR do EÚ. Projekt sa z cca 200 podaných projektov umiestnil na štvrtom mieste
a pripravuje sa jeho realizácia.
Tretí projekt pod názvom „Aj táto cesta vedie do Európy“, ktorý bol vypracovaný našou agentúrou pre Spolok pezinských vinohradníkov bol podaný
do štvrtého kola malých projektov predreferendovej kampane vstupu SR do EÚ. V štvrtom kole bolo podaných dvojnásobok projektov ako
v predchádzajúcich 3 kolách. Náš projekt bol vysoko ohodnotený ale neprešiel.
Apríl – máj, jún
Realizácia projektov „Európska štafeta mladých“ a „ Vitaj Európan si tu doma“.
V rámci projektu slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce prebehli 2 kolá rokovaní s p. Straatenom z agentúry Senter. Projektový návrh bol
v tomto období upravovaný na základe pripomienok holandskej strany. P. Straaten v súčasnosti obhajuje projektový návrh pred holandskou vládou.
Príprava projektu „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo štrukturálnych fondov pre cieľ 2“ – vypracovanie
štúdie – projekt bol podaný v rámci programu Verejnej správy vyhlásenej Nadáciou otvorenej spoločnosti – OSF. Projekt bol schválený a v súčasnosti sa
pripravuje jeho realizácia. Partnerom v projekte je BSK.
Jún
Príprava projektu „With you , by you“ – „S vami a pre vás“ – Budovanie pevného partnerstva a posilnenie úlohy slovenských podnikateľov
v rozšírenej Európskej únii. Projekt pripravila RRA v rámci programu „Malé projekty PHARE 2002“ vyhláseným delegáciou EK na Slovensku. Poslaním
projektu je pomôcť BSK v oblastiach Malokarpatska, Záhoria a Podunajska pri rozvojových plánoch pre Ciele 2 a 3, t.j. v oblasti regionálnej a sociálnej
politiky s moţnosťou ďalšieho pokračovania projektu v ostatných VÚC na Slovensku.
Júl, august
Projektový zámer „Program for improved coordination in implementing structural policy at all levels, with the main focus on the local SelfGovernments in Slovakia“ bol pred holandskou vládou obhájený a schválený s malými výhradami, ktoré sme upravovali počas rokovaní na ÚV s p.
Straatenom z agentúry Senter. Projekt bol schválený pod názvom „ Project pipeline for EU structural funds“ (MAT03/SK/9/2) vo výške 370 000,- EUR.
Projekt bol schválený pod podmienkou, ţe Delegácia EK potvrdí neprekrývanie aktivít v projekte s inými projektmi, ktoré sa budú realizovať alebo sa
realizujú.
Projekt „With you , by you“ – „S vami a pre vás“ – Budovanie pevného partnerstva a posilnenie úlohy slovenských podnikateľov v rozšírenej
Európskej únii, ktorý pripravila RRA v rámci programu „Malé projekty PHARE 2002“ bol Delegáciou EK schválený a podporený vo výške 13 300,-EUR.
Príprava projektu pre obec Hrubý Šúr pod názvom „Oţivenie mŕtveho ramena Malého Dunaja v katastri obce Hrubý Šúr“ (Príprava projektovej
dokumentácie) do programu PHARE CBC Slovensko/Maďarsko.
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Realizácia projektu „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo štrukturálnych fondov pre cieľ 2“ schváleného
Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v programe Verejná správa. Príprava podkladov ku konzultačným stretnutiam – tvorba
dotazníkov, inštrukcií, overovanie.
September
Pokračovanie realizácie projektu „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo štrukturálnych fondov pre cieľ 2“
v rámci ktorého, RRA zorganizovala 9 konzultačných stretnutí v celom BSK. V kaţdom okrese (Senec, Pezinok, Malacky) 3 stretnutia – pre podnikateľov,
starostov, neziskový sektor. Cieľom konzultačných stretnutí bol zber projektových zámerov – vytváranie banky projektových zámerov potencionálne sa
uchádzajúcich sa o podporu zo štrukturálnych fondov. Súčasťou týchto stretnutí bolo i oboznámenie účastníkov s moţnosťami vyuţitia predvstupových
fondov (grantových schém) a podrobná inštruktáţ ku grantovým schémam, praktická ukáţka vypracovávania projektu do ţivých grantových schém –
cestovný ruch, priemysel (podľa zamerania účastníkov).
11.9. 2003 sa uskutočnilo rokovanie na Úrade vlády SR so zástupcami Holandského veľvyslanectva, Delegácie EK na Slovensku, ÚV SR a RRA, kde
sme obhájili projekt „Project pipeline for EU structural funds“ (MAT03/SK/9/2) a všetci zúčastnení podpísali prehlásenie o neprekrývaní aktivít v našom
projekte s inými projektmi v SR. V súčasnosti čakáme na prvú verziu ToR od p. Straatena, ktorú by sme mali pripomienkovať.
Október
Začiatok realizácie projektu „S vami a pre vás“ – stretnutie projektového tímu, 8 partnerov, rozdelenie úloh, príprava materiálov-podkladov na
pracovné semináre a workshopy.
Spracovanie a odovzdanie priebeţnej správy na OSF k projektu „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo
štrukturálnych fondov pre cieľ 2“, pokračovanie v spracovaní štúdie.
Pripomienkovanie prvej a druhej verzie ToR vypracovanej agentúrou Senter k projektu „Project pipeline for EU structural funds“ (MAT03/SK/9/2).
Zároveň prebehlo niekoľko rokovaní s holandskými firmami, ktoré sa prihlásili do Tendra.
Spracovávanie formulárov ţiadostí do grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu. Spracovanie 3 projektov pre samosprávu – obec Kráľová,
Štefanová, Kostolište a 3 projektov pre podnikateľské subjekty – Hotel Senec, a.s., 1. Tatranská, a.s., Veľká Havrania, s.r.o.
Zároveň sme poskytli odborné poradenstvo pri vypracovaní ţiadosti o grant mestu Modra a podnikateľskému subjektu v Pezinku (reštaurácia Koníček).
November
Odovzdanie 6 projektov do grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu na NADSME.
Spracovávanie štúdie „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo štrukturálnych fondov pre cieľ 2“.
Príprava 3 pracovných seminárov a workshopov v rámci projektu „S vami a pre vás“.
December
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RRA spolu s partnermi – Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská regionálna komora SOPK, SOU Senec, SOU Pezinok, Klub pezinských
podnikateľov, Spolok seneckých podnikateľov, Zdruţenie podnikateľov Malacky, Zdruţenie pezinských vinárov a vinohradníkov a IPR zorganizovali 3
pracovné semináre 3.12. Pezinok, 8.12. Malacky, 10.12. Senec pre podnikateľské subjekty. Cieľom seminárov bolo oboznámiť podnikateľské subjekty
pôsobiace v regióne Malokarpatsko Podunajsko, Záhorie so štrukturálnou politikou Európskej únie, s dôrazom na podmienky, ktoré je potrebné vykonať
v podnikoch v súvislosti s blíţiacim sa vstupom Slovenska do EÚ. Workshopy boli orientované na získanie základov pre prípravu projektov,
prostredníctvom ktorých budú organizácie oprávnené čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov.
Seminár tieţ vytvoril priestor pre vytváranie partnerstiev medzi podnikateľmi navzájom, miestnou samosprávou, odbornými školami a ďalšími
subjektami pôsobiacimi v regióne ako nevyhnutného predpokladu pre oprávnenosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Účasť na všetkých troch
seminároch bola veľmi vysoká rovnako ako záujem podnikateľských subjektov v celom regióne o túto problematiku. Na tieto aktivity nadväzujú tréningy,
ktoré sa uskutočnia vo februári v Senci, Pezinku a Malackách, kde budú mať účastníci moţnosť pracovať uţ na konkrétnych projektových zámeroch.
Uvedené aktivity mali veľký ohlas aj v médiách, uskutočnili sa 3 tlačové konferencie za účasti agentúry SITA, rádia Regina, Regionálnych novín, TV
Pezinok.
12.12. RRA v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom zorganizovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi samosprávy, podnikateľskej
sféry a neziskových organizácií a predstavila spracovanú štúdiu pod názvom „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo
štrukturálnych fondov pre cieľ 2“. Súčasťou štúdie je zoznam projektových zámerov z celého BSK, tzv. zásobník projektov, ktoré sa budú môcť uchádzať
o čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
2. Podnikateľské subjekty/ podnikateľské zámery
Január - jún
Aquapark, Senec – rokovania a príprava technických dokumentov (podnikateľský plán, štúdia dopadov na ţivotné prostredie, ekonomická analýza....)
potrebných pre investičné projekty. Príprava na štrukturálne fondy.
Spektrum, Hamuliakovo – bol zostavený projektový tím (investor, architekt, miestna samospráva-obec Hamuliakovo, RRA S-P), v súčasnosti
prebiehajú rokovania a prípravné práce na projekte – vykupovanie pozemkov, vyhľadávanie investora, vyhľadávanie finančných zdrojov – banky.
Hotel Senec – prebehli viaceré rokovania a v súčasnosti sa pripravujú technické dokumenty – príprava projektu na grantovú schému rozvoja
cestovného ruchu.
Júl - september
Hotel Senec – v súčasnosti prebieha príprava projektu do grantovej schémy Rozvoja cestovného ruchu.
Október - november
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Spektrum, Hamuliakovo: konzultácie k projektovému zámeru
Hotel Senec, a.s. - RRA spracovala projekt a podnikateľský plán do grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu pod názvom „Perla“ Dobudovanie
komplexu relaxačných sluţieb Hotela***Senec
Veľká Havrania, s.r.o.- RRA spracovala projekt a podnikateľský plán do grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu pod názvom „Veľká Havrania“
Výstavba nových ubytovacích kapacít, lyţiarskeho vleku a rekonštrukcia prístupovej komunikácie
1. Tatranská, a.s. – spracovanie projektu a podnikateľského zámeru do grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu pod názvom „Ţdiar – Strednica“
Dobudovanie lyţiarskeho areálu
BMB Pekáreň – konzultácie k projektovému zámeru
Kafiléria, a.s. – konzultácie k projektovému zámeru
Webstav sro – spolupráca pri príprave projektu zameraného na obnovu areálu Majoliky v meste Modra s jeho transformáciou na účely CR
3. Poradenská, školiaca a vzdelávacia činnosť
Konzultácie (viď. tieţ bod 1 – tvorba podnikateľských zámerov – verejný sektor – samosprávy a podnikateľské subjekty)
Január - jún
RRA poskytla niekoľko konzultácií a vypracovala odborné stanoviská k projektový zámerom
pre podnikateľov (spomeniem niektoré):
Rezo, spol. s r.o. k podnikateľskému zámeru „Recyklačné stredisko-centrálny dvor Čierna voda“.
Spektral, s.r.o. „Rekreačný areál voľného času – SPEKTRUM – Hamuliakovo“
Aquathermal, a.s., k podnikateľskému zámeru „Aquapark“
Ing. Terek (gen. riaditeľ Hotela Senec), k podnikateľskému zámeru „Komplexné rehabilitačno-rekreačné centrum“
Kafiléria a.s., Senec – „Vyuţitie tepelného oxidizéria“
Hámobová Jana, Slovenský Grob – Agroturistika (SAPARD)
p. Dvořák, Budmerice – Jazdecká cesta – Agroturistika (SAPARD)
Pre starostov a širšiu verejnoť:
Hurbanova Ves – ČOV, obnova infraštruktúry, rekonštrukcia kultúrneho domu
Viničné – Oddychová zóna, cyklistické trasy
Kalinkovo – Oddychová zóna, cyklistické trasy
Mestá – Senec, Pezinok – cyklistické trasy
Báhoň, Kaplna – vybudovanie kanalizácie
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Júl - september
Konzultácie k projektom a projektovým zámerom, odborné poradenstvo pri vypracovávaní projektov do grantových schém pre viacero subjektov,
spomeniem niektoré:
Samospráva a podnikateľské subjekty:
Hotel Senec – rekonštrukcia hotela - poradenstvo pri vypracovávaní projektu do GS cestovný ruch
Blatné – vybudovanie kanalizácie
Igram, Čataj, Kaplna – vybudovanie kanalizácie
Modra – Vybudovanie hygienických zariadení – poradenstvo pri vypracovávaní projektu do GS cestovný ruch
Štefanová – budovanie turistického informačného centra poradenstvo pri vypracovávaní projektu do GS cestovný ruch
Kostolište – Rekonštrukcia pamätnej izby Martina Benku - poradenstvo pri vypracovávaní projektu do GS cestovný ruch
Kráľová – Sprístupnenie historického centra obce pre rozvoj cestovného ruchu – poradenstvo pri vypracovávaní projektu do GS cestovný ruch
Viničné – Vybudovanie oddychovej zóny
Hamuliakovo – Vypracovanie štúdie na rozvoj cestovného ruchu, projektová dokumentácia
Október - december
Konzultácie k projektom a projektovým zámerom, odborné poradenstvo do grantových schém pre viacero subjektov:
Samospráva a podnikateľské subjekty:
Kráľová – rozvoj cestovného ruchu
Štefanová – rozvoj cestovného ruchu
Kostolište – Územný plán obce
Kaplna, Igram, Čataj, Boldog ...- výstavba kanalizácie
Záhorská Bystrica – miestny a regionálny rozvoj
B a D Integral – nákup technológií
Hrubý Šúr – Územný plán obce
Hrubá Borša – Územný plán obce a výstavba kanalizácie
Hamuliakovo- Vypracovanie štúdie na rozvoj cestovného ruchu, projektová dokumentácia
Top Centrum podnikateliek – konzultácie a poradenstvo v oblasti vyuţívania ŠF EÚ
Vinosady – revitalizácia areálu materskej škôlky pre cestovný ruch
Zdruţenie obcí Malokarpatskej oblasti – informácie a odborné poradenstvo pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a k aktuálnym
a pripravovaným grantovým schémam
Obec Šenkvice – poradenstvo pre poslancov obecného zastupiteľstva a starostku obce v oblasti vyuţívanie financií zo štrukturálnych fondov
Mesto Sv. Júr – školenie pre poslancov zastupiteľstva a primátora mesta
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Prednášky (viď tieţ príslušnú tabuľkovú časť)
Február
Predstavenie činnosti agentúry a moţnosti vyuţitia podporných programov z fondov EÚ pre podnikateľov na stretnutí Spolku seneckých
podnikateľov.
Marec
Agentúra v spolupráci s BSK pripravila 2 semináre pre starostov z okresu Senec a okresu Pezinok zameraných na informovanie predstaviteľov
miestnych samospráv o moţnostiach vyuţívania predvstupovej pomoci z fondov EÚ a príprava na štrukturálne fondy. Tieto informačné semináre mali veľký
význam pre agentúru, pretoţe nás starostovia vnímajú veľmi pozitívne ako dôveryhodných partnerov a poradcov v oblasti regionálnej a štrukturálnej
politiky.
Jún
Predstavenie RRA Klubu pezinských podnikateľov v Pezinku. Informácia o aktuálnom stave prípravy strategických dokumentov pre BSK – s dôrazom na
cieľ 2. Nadviazanie spolupráce, diskusia o moţných spoločných aktivitách pri príprave projektov.
Júl
Školenie pre podnikateľskú obec okresu Pezinok o Európskom sociálnom fonde za účasti zahraničného experta z Írska p. Harry Higgins. ˇUloha a poslanie
ESF, ako podnikatelia môţu čerpať fin. prostriedky z ESF, skúsenosti Írska s implementaciou projektov v rámci ESF – výzvy a problematické oblasti.
Moţnosti spolupráce.
September
RRA zorganizovala 9 konzultačných stretnutí v celom BSK. V kaţdom okrese (Senec, Pezinok, Malacky) 3 stretnutia – pre podnikateľov, starostov,
neziskový sektor. Cieľom konzultačných stretnutí bol zber projektových zámerov – vytváranie banky projektových zámerov potencionálne sa uchádzajúcich
o podporu zo štrukturálnych fondov. Súčasťou týchto stretnutí však bolo i oboznámenie účastníkov s moţnosťami vyuţitia predvstupových fondov
(grantových schém) a podrobná inštruktáţ ku grantovým schémam, praktická ukáţka vypracovávania projektu do ţivých grantových schém – cestovný ruch,
priemysel (podľa zamerania učastníkov).
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December
RRA spolu s partnermi – Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská regionálna komora SOPK, SOU Senec, SOU Pezinok, Klub pezinských
podnikateľov, Spolok seneckých podnikateľov, Zdruţenie podnikateľov Malacky, Zdruţenie pezinských vinárov a vinohradníkov a IPR zorganizovali 3
pracovné semináre 3.12. Pezinok, 8.12. Malacky, 10.12. Senec pre podnikateľské subjekty. /viď. december projektová činnosť/
12.12. RRA v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom zorganizovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi samosprávy, podnikateľskej
sféry a neziskových organizácií a predstavila spracovanú štúdiu pod názvom „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo
štrukturálnych fondov pre cieľ 2“. Súčasťou štúdie je zoznam projektových zámerov z celého BSK, tzv. zásobník projektov, ktoré sa budú môcť uchádzať
o čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
4. Reklamná a propagačná činnosť (viď. príslušnú tabuľkovú časť)
Internetová adresa je plne funkčná, v roku 2003 bola plánované aj zriadenie internetovej stránky agentúry v slovenskom a anglickom jazyku. Ku
31/12/2003 táto website bola zriadená a je v súčasnosti funkčná. Určité zlepšenia vo vzťahu k obsahu a mnoţstvu informácií sú plánované na rok 2004.
Január
Účasť a propagácia agentúry na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Slovakia Tour v dňoch od 16.1. do 19.1. 2003 v Bratislave.
Február - jún
Viacerými príspevkami (rozhovory, články, informovanie o aktivitách RRA v regióne) v regionálnych periodikách z ktorých mnohé sú schránkované
sa nám podarilo spropagovať agentúru v celom malokarpatskom a podunajskom regióne.
RRA – Hosť v regionálnom rádiu Regina – propagácia realizovaných projektov.
Júl - september
RRA aktívne spolupracuje s regionálnymi periodikami (Senecko, Senčan, Pezinsko, Malacko, Bratislavsko, Pezinský podnikateľ)– informovanie
o aktivitách RRA, informovanie o aktuálnych výzvach.
17.9.2003 projektová manaţérka poskytla rozhovor pre TV Pezinok, kde informovala o aktivitách RRA.
Plne funkčná internetová stránka RRA, ktorá je významným zdrojom šírenia informácií.
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Október - december
RRA prezentovala svoju činnosť nielen v regionálnych novinách Senecko, Pezinsko, Malacko, Pezinský podnikateľ kde pravidelne informujeme
o aktivitách agentúry, ale tieţ v celoslovenských denníkoch:
Hospodárske noviny – 2 tlačové správy o aktivitách RRA – projekt „Project pipeline for EU structural funds“ (MAT03/SK/9/2) a projekt „S Vami a pre
Vás“
SME – rozhovor s riaditeľkou agentúry o projektových aktivitách RRA
Rádio Regina – tlačové správy a rozhovory so zástupcami RRA (projektovými manaţérmi) a p. Andreou Brettschneider, riaditeľkou kancelárie BSK
v Bruseli.
TV Pezinok – rozhovor s riaditeľkou agentúry o organizovaných seminároch, rozhovor s projektovou manaţérkou – informácie o štrukturálnych fondoch
Rádio Hviezda – rozhovor s projektovou manaţérkou
Agentúra SITA – tlačové správy o aktivitách RRA – projekt „Project pipeline for EU structural funds“ (MAT03/SK/9/2) a projekt „S Vami a pre Vás“,
informovanie o seminároch
5. Regionálne rozvojové štúdie (viď. príslušnú tabuľkovú časť)
Január - jún
RRA spolupracovala s BSK pri tvorbe Jednotného programového dokumentu.
Júl - september
RRA v spolupráci s BSK súčasnosti pracuje na vypracovávaní štúdie „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo
štrukturálnych fondov pre cieľ 2“. Zámerom štúdie je vypracovanie analýzy cieľového regiónu, ktorá reálne zhodnotí potenciál, absorbčnú kapacitu
a perspektívne projektové zámery na území oprávneného čerpať prostriedky regionálne projekty. Analýza je nevyhnutným podkladom pre tvorbu tzv.
Programového doplnku, ktorý je súčasťou JPD a bude konkretizovať členenie štrukturálnej pomoci na prioritné projekty.
December
12.12. Prezentácia spracovanie štúdie „Analýza potenciálu regiónu BSK oprávneného uchádzať sa o príspevky zo štrukturálnych fondov pre cieľ 2“.

Senec, 20.1. 2004
Vypracovala: Ing. Ľuba Pavlovová
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