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Na zamyslenie pre slovenských odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja
V Bratislave sa dňa 22. februára 2017 konal seminár venovaný súčasným výzvam
a inováciám v oblasti regionálneho rozvoja.
Seminár zorganizoval Úrad vlády SR zastúpený pánom Antonom Marcinčinom,
splnomocnencom vlády SR pre podporu zaostávajúcich regiónov, v úzkej spolupráci s
expertmi OECD.
Hlavnými témami tohto veľmi zaujímavého podujatia bolo predstavenie nielen aktuálnych
výziev, ale aj ich previazanie s problematikou inovácií v regionálnom rozvoji.
Regionálna politika v krajinách OECD – experti OECD prezentovali kľúčové trendy, vrátane
vývoja v prípade Slovenska, ako aj otázky a skúsenosti vzťahujúce sa k podpore rastu vo
všetkých regiónoch a novej politiky rozvoja vidieka 3.0 vrátane vzdelávania a politík trhu
práce.
Najmä dve témy súvisiace s viacúrovňovým riadením regionálnej politiky – 1. viacúrovňové
riadenie verejných investícií a rozvoja infraštruktúry a 2. posilnenie úloh samospráv
v miestnej a regionálnej ekonomike, vrátane podpory zo štátnych financií na miestny rozvoj
boli v centre diskusií a účastníci o ne prejavili veľký záujem.
Úrad vlády SR, zastúpený pánom Antonom Marcinčinom, splnomocnencom vlády pre
podporu najmenej rozvinutých regiónov, a OECD plánujú v roku 2017 posilniť spoluprácu
a venovať osobitnú pozornosť implementácii akčných plánov a súvisiacich aktivít, ako aj
problematike inovácií v regionálnom rozvoji.
V tomto ohľade odborné znalosti a skúsenosti expertov OECD by mohli poskytnúť pridanú
hodnotu a veríme, že táto spolupráca prinesie aj konkrétne „ovocie“, a to najmä u najmenej
rozvinutých regiónov Slovenska, ale aj pre ostatné regióny, vrátane nášho Bratislavského
kraja.
Všetky materiály zo seminára sú odborníkom regionálneho rozvoja k dispozícii na
požiadanie.
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok na jar plánuje v nadväznosti na tento seminár
zorganizovať workshop o vyššie spomínaných témach pre odborníkov z Bratislavského kraja.
Informácia o dátume a čase workshopu, spolu s programom a podrobnosťami
zverejnené na internetovom portáli a facebookovom profile RRA SP.
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Fotky zo seminára, Bratislava

Chceli by sme vyjadriť poďakovanie kolegom z Úradu vlády SR za organizáciu tohto
seminára a vytvorenie priestoru pre diskusiu o spomínaných témach, ktoré nám poskytli
komplexný obraz o súčasnej situácii v oblasti regionálneho rozvoja v krajinách OECD, načrtli
výzvy a horúce otázky, ktoré treba riešiť aktívnymi slovenskými odborníkmi v regionálnom
rozvoji v našej krajine.
Kontakt v prípade záujmu o viac infomácií:
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Dipl. Ing. Luba Pavlovova, MSc
riaditeľka
Email: Lpavlovova@rrasenec-pezinok.sk

