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Úvod
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok bola založená v druhej polovici roku 2002
v súlade s platnou legislatívou SR a požiadavkami MVRR SR a BSK.
Jej cieľom je komplexne podporovať hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj dvoch regiónov
- Podunajsko a Malokarpatsko a zabezpečovať činnosť súvisiacu s prípravou cieľového
územia na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a iných fondov a iniciatív EÚ.
V programovom období 2004 - 2006, okrem vyššie uvedených regiónov, agentúra
zabezpečovala komplexný podporný servis nielen pre vyššie uvedené územia, ale aj pre 5
mestských častí hlavného mesta Bratislava, ktoré boli oprávnené čerpať prostriedky zo
štrukturálnych fondov podľa JPD NUTS II Bratislavy - Cieľ 2, t.j. Jarovce, Rusovce,
Záhorská Bystrica, Čuňovo a Vajnory.
V novom programovacom období 2007 – 2013, zastrešuje RRA SP aj územie troch
okresov (I., III. a V.) hlavného mesta Bratislavy, s ktorými má už nadviazané dobré
kontakty a spoluprácu a realizuje činnosti na základe predchádzajúcich výsledkov
a vytvorených partnerstiev. Tým sa agentúra postupne profilovala ako hlavný partner pre
samosprávu v Bratislavskom kraji, úzko však spolupracuje aj s ďalšími dvomi sektormi –
podnikateľským a mimovládnym a v tejto súvislosti zohráva úlohu „katalizátora“ pre
budovanie partnerstiev v regióne medzi všetkými tromi sektormi – verejný, podnikateľský
a mimovládny vrátane ich prípravy na čerpanie financií z fondov EÚ.
V súčasnosti je agentúra partnerom samosprávy takmer celého Bratislavského kraja
a žiadaným poradcom, konzultantom, mediátorom, vyjednávačom a partnerom pre prípravu
regiónu na čerpanie z fondov spoločenstva, ako aj pre projektovú, vzdelávaciu a informačnú
činnosť a pre celkový trvalo udržateľný regionálny rozvoj v regióne.
Keďže BSK aj v novom programovom období spadá do Cieľu 2 a nemá možnosť získať taký
objem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako ostatné regióny SR, RRA SP
venovala osobitú pozornosť programom EÚ, z ktorých je možné čerpať aj iné finančné
prostriedky na to, aby sa pomohlo kraju zabezpečiť svoje priority v oblasti regionálneho
rozvoja (napr. OP Juhovýchodná Európa/OP SEE, OP Centrálna Európa/OP CE, Interreg
IVC, CBC programy, program celoživotného vzdelávania/EÚ LLLP, program Progress,
Twinningovým projektom, SR program MZV SR pre rozvojovú pomoc a pod.).
V roku 2008 agentúra realizovala jednotlivé činnosti v súlade so schváleným plánom činností,
zmluvou uzatvorenou s MVRR SR, potrebami BSK a členmi 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 programovom období 2007 – 2013.
Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2008
Vypracovala: Ľ. Pavlovová
s tímom RRA Senec – Pezinok
10.1.2009

3

Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok

Ide predovšetkým o:
•

úspešnú realizáciu schválených projektov na regionálnej a medzinárodnej úrovni;

•

plánovanie a príprava ďalších projektových návrhov pre získavanie prostriedkov
z fondov EÚ s dôrazom na nové programové obdobie EÚ 2007-2013;

•

vzdelávanie a školiace aktivity pre cieľové skupiny v SR a v zahraničí (transfer knowhow z BSK a SR do iných krajín a pre iné cieľové skupiny), 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
zo ŠF 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 fondov EÚ (štrukturálnych fondov a iných
fondov Spoločenstva);

•

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 –
Macedónsko, Chorvátsko, Bosna a Herzegovina, atď.);

•

posilnenie 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.

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2008
Vypracovala: Ľ. Pavlovová
s tímom RRA Senec – Pezinok
10.1.2009

4

Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok

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, vytvárať možnosti pre rozvoj inovácií v jednotlivých
oblastiach;

-

aktivizovať subjekty pôsobiace v regióne pre získanie domácich a zahraničných
grantov s dôrazom na štrukturálne fondy EÚ;

-

zabezpečovať technicko-ekonomické štúdie a programy rozvoja v oblasti cestovného
ruchu a obnovy na rozvoj obcí;

-

poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva v oblasti čerpania
prostriedkov zo ŠF, ale aj priamo na úrovni EÚ cez relevantné programy
Spoločenstva vrátane programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko;

-

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.

MOTTO:
„MYSLI GLOBÁLNE KONAJ LOKÁLNE“
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Zrealizované aktivity
Táto textová časť správy uvádza stručné zhrnutie činností RRA Senec – Pezinok za obdobie
od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Projektová činnosť
Projektová činnosť je jednou zo základných činností agentúry, ktorá je veľmi žiadaná zo
strany všetkých cieľových skupín v BSK a partnerov zo zahraničia.
Projektová činnosť bola zameraná predovšetkým na projekty, ktoré boli schválené – hlavne na
ich úspešnú realizáciu. Zároveň agentúra pripravila aj rad nových projektov, časť z ktorých je
už schválená a časť je stále v procese hodnotenia.
Špeciálny dôraz a úsilie bolo vyvinuté smerom k potenciálnym prekladateľom projektov –
v tom zmysle RRA SP poskytovala komplexnú pomoc a poradenstvo „šité na mieru“ pre
cieľové skupiny v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozornosť v projektovom manažmente
sa zamerala na OP BK, OP ZsSI, OP Vzdelávanie, CBC Slovensko – Rakúsko, OP Centrálna
Európa, OP Juhovýchodná Európa, Interreg IVC, Program celoživotného vzdelávania,
Program Progess a ďalšie relevantné programy a iniciatívy EÚ.
Aj v roku 2008 sa nové projekty vypracovávali paralelne s realizáciou už schválených
projektov. Agentúra má vybudovaný pozitívny imidž u cieľových skupín a je žiadaná ako
seriózny poradca a konzultačný orgán pri príprave projektov a projektových zámerov, ako aj
pri implementácii už schválených projektov v rámci regiónu, krajiny a zahraničia.
Počas prvého polroku agentúra vypracovala, resp. sa podieľala na príprave nasledovných
projektov:


EURURAL – Valorizácia ľudského potenciálu vo vidieckych oblastiach severovýchod
a juhovýchod v Rumunsku – projekt je zameraný integrovanie vzdelávacieho programu
pre mladých ľudí, vlastníkov malých podnikov, pre ženy a potenciálnych budúcich
podnikateľov s cieľom zvýšiť ich zručnosti a kompetencie pre prácu vidieckeho turizmu
v kontexte celoživotného vzdelávania.



EUFaciTSME - European SME Facilitators Team, Programme EU „Celoživotné
vzdelávanie“, sub-programme Leonardo da Vinci. Projekt je zameraný na podporu
zlepšenia kvality a inovácií v odbornom vzdelávaní a školiacom systéme prostredníctvom
transferu inovácií a pilotingu nových školiacich prístupov využitím facilitácie.
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 Europe for citizens – in cooperation with Lower Austria, via OP CBC SR-AT zameraný
na vytváranie spoločného priestoru pre regionálny rozvoj.
 VISIBLE- Validation IssueS Induct a Basis for Learning Evaluation, zameraný na
rozvoj inovácií, Programme EU „Celoživotné vzdelávanie“, sub-programme Leonardo
da Vinci.
Cieľom projektu VISIBLE výmena skúseností a podporné školenia
zamestnancov európskych regionálnych rozvojových agentúr a posilnenie pozície
projektového manažéra na trhu práce.
 VET&ENTERPRISES – Multilateral Projects-Transfer of Innovation, Programme EU
„Celoživotné vzdelávanie“, sub-programme Leonardo da Vinci - projekt je zameraný na
prepojenie odborného vzdelávania s potrebami malých a stredných podnikov v zmysle
Lisabonskej stratégie.
 CLUSTERS-Cord - Clusters & Cooperation for Regional Development in Central
Europe – Operačný programme Centrálna Európa. Projekt je zameraný na budovanie
klastrov a výmena skúsenosti a dobrej praxe medzi partnermi.
 REG-CLUSTERS - Regional and multiregional clusters and meta-clusters – Interreg
IVC. Projekt je zameraný na budovanie meta klastrov a transfer inovácií v tejto oblasti.
 PUBMAN - Modernization of public local and regional management – Operačný
program Juhovýchodná Európa. Cieľom projektu je zlepšenie a prístup verejných
inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni formulovať a implementovať stratégie pre lepší
celkovú verejnú politiku a manažment ako aj zlepšenie špecifických socio-ekonomických
politík na trvaloudržateľnom princípe.
 REG-VENTURES - Venture Capital in Regions Outside Main Financial Centres –
Programme Interreg IVC. Cieľom projektu je podpora a presadzovanie rizikového
kapitálu v regiónoch mimo hlavných finančných centier prostredníctvom regionálnych
rozvojových agentúr ako aj regionálnych verejných autorít aby sa znížil rozdiel medzi
regiónmi a hlavnými finančnými centrami. Taktiež ponúkať vynaliezavé a atraktívne
nástroje na uskutočnenie ekonomických aktivít vytvárajúcich silnú podporu na
prezentáciu regiónov ako atraktívnych teritórií pre rozvoj podnikania.
 Housing Market Monitoring System for the CENTROPE Region – spolupráca na
príprave projektového návrhu cez OP CBC SR-AT.
 Active inclusion : knowledge acquisition and transfer for local employment
development – spolupráca na príprave projektového návrhu cez EU program Progress, DG
Employment. Projekt je zameraný na lepšiu implementáciu štrukturálnych fondov na
lokálnej úrovni zapojením všetkých stakeholderov.
 Projekt „Education and re-qualification of unemployed job seekers in the Labour Force
Collector (nová špecializovaná personálna agentúra) with emphasses on the groups most
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disadvantaged in the labour market: young unemployed, older unemployed and long-term
unemployed“ – ESF na báze nadnárodných partnerstiev.
 EUCERTICON – transfer of innovation, ESF – Rekvalifikácia nezamestnaných pre
sektor stavebníctva v Rumunsku na báze skúsenosti RRA SP. ESF
na báze
nadnárodných partnerstiev.
 PIMMS TRANSFER, Interreg IVC – medzinárodný projekt zameraný na zefektívnenie
mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom integrovaného systému.
Počas druhého polroku agentúra vypracovala, resp. sa podieľala na príprave nasledovných
projektov:
 Infocentrum Europe Direct Pezinok – projekt zameraný na vytvorenie infocentra pre
EUROPE DIRECT v Bratislavskom kraji s lokalizáciou v Pezinku.
 LAPS and RAPS – medzinárodný projekt zameraný na sociálnu inklúziu a sociálnu
ochranu.
 CYCLOMOST – I – prípravná fáza projektu obnovy cyklotrás a vybudovania cyklomostu
cez rieku Moravu, cieľom projektu je spracovanie technických dokumentov na stavebné
povolenie.
 Spoločný kultúrny cluster SR – AT – projekt zameraný na vybudovanie a etablovanie
kultúrneho slovensko-rakúskeho clustra v renovovanej historickej budove synagógy
v Senci.
Naďalej sa RRA SP v roku 2008 aktívne zúčastňovala na implementácii nasledovných
projektov:
-

EUCERTICON, Leonardo da Vinci – medzinárodný projekt zameraný na otestovanie 7
základných vzdelávacích modulov v sektore stavebníctva a ich následná certifikácia na
európskej úrovni. Hlavným partnerom je Bratislavský samosprávny kraj.

-

EUFACINET, Leonardo da Vinci – medzinárodný projekt zameraný na odborné
vzdelávanie pre MaSP na základe tzv. EQVET a VET. Hlavný partnerom je asociácia pre
malé a stredné podniky z Bulharska.

-

RESYFAC, Leonardo da Vinci – medzinárodný projekt zameraný na systém odborného
vzdelávania na úrovni EÚ. Hlavným partnerom je vzdelávacia inštitúcia z Portugálska.

-

Rekonštrukcia kultúrneho domu Kostolná pri Dunaji, JPD Cieľ II – projekt bol
ukončený v máji 2008 a jeho cieľom bola komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu
a jeho priľahlého okolia v obci Kostolná pri Dunaji.
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-

Carnuntum – Gerulata, Interreg III A Slovensko – Rakúsko – projekt realizovaný
mestským múzeom v Pezinku zameraný na výskum germánskeho osídlenia na území
Bratislavského samosprávneho kraja až po rakúske Carnuntum. Výstupy projektu
prispejú v širšiemu poznaniu našej histórie a zároveň informácie o nových náleziskách
budú nápomocné aj stavebným úradom.

-

RELLMAS – Support to local and regional labour markets, Slovak Aid, cez
financovanie z MZV SR – projekt je zameraný na pomoc samospráve v Macedónsku.
Projekt bol ako jediný schválený hodnotiacou komisiou pre uvedenú krajinu a bude za
realizovať v rokoch 2008 a 2009.

-

Review of the national labour legislation, twinningový projekt v Macedónsku spolu
s MPSVR SR – zatiaľ najväčší úspech našej agentúry, aby sa zúčastňuje na realizácii
twinnigového projektu v predvstupovej krajine Macedósnko spolu s MPSVR SR.

-

KPS II, ESF – ukončenie projektu z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu
a vypracovania zmluvy a jej dodatku. V rámci 1,5 roka zabezpečenia procedurálnych
otázok sa zmenil aj samotný pracovný trh v BSK, t.j. všetko to viedlo k nedostatku
uchádzačov (nezamestnaných).

-

ENEA, program Leonardo da Vinci – cieľom projektu je príprava medzinárodného
vzdelávacieho kurzu pre tútorov, začínajúcich podnikateľov a subjekty zvažujúce svoje
podnikateľské aktivity.

-

CIEN, program EU INTI - projekt je zameraný na podporu občanov z tretích krajín a
zlepšovanie ich situácie v členských krajinách EU. Projekt ma za ciel prípravu koncepcie
spolužitia a identifikovanie príkladov dobrej praxe pri spolunažívaní občanov rôznych
národností.

-

VET&ENTERPRISES – Multilateral Projects-Transfer of Innovation, Programme EU
„Celoživotné vzdelávanie“, sub-programme Leonardo da Vinci - projekt je zameraný na
prepojenie odborného vzdelávania s potrebami malých a stredných podnikov v zmysle
Lisabonskej stratégie.

-

VISIBLE- Validation IssueS Induct a Basis for Learning Evaluation, zameraný na
rozvoj inovácií, Programme EU „Celoživotné vzdelávanie“, sub-programme Leonardo
da Vinci.
Cieľom projektu VISIBLE výmena skúseností a podporné školenia
zamestnancov európskych regionálnych rozvojových agentúr a posilnenie pozície
projektového manažéra na trhu práce.
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Podnikateľský sektor
V uvedenom období sa agentúra venovala aj podnikateľskému sektoru. Svoju činnosť
sústredila na zabezpečenie konzultačných a informačných služieb pre túto cieľovú skupinu.
Agentúra spracovala viacero informačných článkov určených priamo len pre podnikateľov do
Živnostenských novín a na web-portál RRA SP ako aj BSK.

Školiaca a vzdelávacia činnosť
Oblasť vzdelávania a školenia zostala aj v roku 2008 kľúčovou oblasťou pre budovanie
absorpčných kapacít cieľových skupín všetkých sektorov.
Agentúra organizovala a implementovala niekoľko vzdelávacích aktivít na základe reálnych
potrieb cieľových skupín zameraných na budovanie partnerstiev, projektový manažment
a financovanie projektov z fondov EU, EU inštitúcie a IPA (Instrument for Pre-Accession)
doma i v zahraničí, konkrétne v Macedónsku, kde realizuje projekt v rámci programu Slovak
Aid financovaný z prostriedkov rozvojovej pomoci SR pre iné krajiny a twinningový projekt
zameraný na aproximáciu pracovného práva a prípravu krajiny na vstup do EÚ, ako aj
v Rumusnku pre ESF a prípravu projektov v rámci ESF.
Agentúra pokračuje v rozširovaní integrovanej knižnice zameranej na EU záležitosti a trvalo
udržateľný rozvoj a eko poradenstvo; na Hontianskej ul. 12 sa nachádza aj komplexné
poradenské a informačné centrum pre všetkých občanov (všetky cieľové skupiny)
Bratislavského kraja, informácie však agentúra poskytuje aj ostatným krajom SR. Veľa
nových dokumentov bolo pripravených on-line v rámci virtuálnej knižnice agentúry (on-line).
Táto knižnica sa priebežne doplna o všetky nové publikácie a dokumenty, ktoré majú
strategický význam pre cieľové skupiny.
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Štúdie
Za rok 2008 sa RRA SP podieľala na príprave a spracovaní niekoľkých zaujímavých štúdií,
ako napríklad:
 Príprava finálneho pracovného plánu (štúdia realizácie) pre twinning so zapracovaním
pripomienok Európskej komisie;
 Posúdenie pripravenosti projektov BSK v oblasti cestovného ruchu;
 Záverečná hodnotiaca štúdia vzdelávacích aktivít v Rumunsku na základe požiadavky
Ministerstva práce RO;
 Didaktický materiál na základe analýzy makro a mikroprostredia firmy;
 Štúdia a výber príkladov dobrej praxe spolunažívania z oblasti migrácie ľudí do EU –
Good Practice Guide;
 Practical Handbook on Developing Local Employment Srategies in Skopje and Ohrid;
 State of the Art Summary;
 Komunikačná stratégia na roky 2008-2010 a Komunikačný akčný plán na rok 2008
v rámci twinnigového projektu pre Ministerstvo práce a soc.vecí Macedónsko;
 Evaluation study on LLP and AEM implementation in Romania;
 Study on project development of Veneto Region.
 Analýza podmienok a možností odborného vzdelávania na Slovensku, v Rakúsku,
Poľsku a Bulharsku;
 Správa o odbornom vzdelávani za každú skúmanú krajinu (SR, AT, PL, BG);
 Individuálna, podrobná správa o možnostiach ECVET v SR;
 Sustainable jobs and Lifelong Learning - Slovakia, Czech Republic and UK
experience - how to use the Structural Funds v angličtine pre domacích a zahraničných
expertov v oblasti HRD/ĽZ.

Reklama a propagácia
V roku 2008 pokračovala agentúra v tradícii zabezpečovať čo najlepšie Public Relations a to
doma i v zahraničí, budovať a posilňovať imidž agentúry, BSK a partnerov na lokálnej,
regionálnej a EU úrovni, ako aj pripravovať celkovú propagáciu agentúry, BSK, IS RRA a
MVRR a SR na všetkých úrovniach.. V tejto súvislosti agentúra realizovala množstvo aktivít
a dokázala posilniť a zlepšiť svoju pozíciu a pozíciu regiónu na domácom a medzinárodnom
poli.
Agentúra sa zapájala do jednotlivých akcií doma i v zahraničí, respektíve sama pripravovala
prezentácie, PR aktivity alebo propagačné materiály.
Veľmi úspešne prezentovala BSK, MVRR SR a IS RRA na SlovakiaTour v januári 2008,
CONEC-u v apríli 2008, Salóne ďalšieho vzdelávania v novembri 2008 či v rámci
partnerským medzinárodných stretnutí vo Viedni, Sofii, Lisabone, Manhaime, Barcelóne,
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Timisoare, Bukurešti, Gijóne, Turíne, Benátkach, Zagrebe, Varaždine, Bruck an der Leitha,
Ohride a v Skopje.

Okrem uvedených prezentácií, riaditeľka agentúry priamo prezentovala RRA a BSK na
pracovných rokovaniach v:
-

Regióne Veneto, Benátky, Taliansko

-

Regióne Varaždin, Chorvátsko

-

Regióne Zagreb, Chorvátsko

-

Regióne Dolného Rakúska, Bruck an der Leitha

-

Mesto Viedeň

-

Regióne Ilfov, Bukurešti

-

Skopje a Ohrid, Macedónsko;

-

Sofia a Pazardjik, Bulharsko.

V rámci ktorých bola nadviazaná veľmi dobrá spolupráca s možnosťou prípravy spoločných
rozvojových plánov a projektov.
Tieto aktivity pomohli k ešte lepšiemu zviditeľneniu práce agentúry a to následne vedie
k otváraniu ďalších možností doma i v zahraničí, budovaniu nových partnerstiev a príprave
nových zaujímavých projektov.
Agentúra začiatkom roka 2008 vydala propagačnú brožúru, pod názvom „Výber z úspešných
projektov“ v slovenskom a anglickom jazyku o úspešných projektoch, na ktorých RRA SP
priamo participovala alebo spolupracovala. Okrem uvedenej brožúry sa realizovala aj dotlač
iných propagačných materiálov a pripravili sa aj vzdelávacie CD Roms (podrobné informácie
v rámci Prílohy č.1 – Hodnotiaci systém – podrobný prehľad aktivít za celý rok 2008).

Informácie a informačné systémy
Oblasť poskytovania a budovania informačných systémov je pre agentúru top prioritou
a zároveň predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov zabezpečenia rýchlej a efektívnej
komunikácie na všetkých úrovniach a so všetkými cieľovými skupinami.
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V uvedenom období sa pokračovalo v zabezpečení aktivít v tejto oblasti, ktorá je jednou
z najsilnejších stránok agentúry. Agentúra opäť pristúpila k zmene dizajnu a obsahu webportálu, tak aby bol viac prehľadnejší a tým pádom prístupnejší a praktickejší pre užívateľov.
Samotný webový portál obsahuje množstvo webových stránok a prepojení na iné zaujímavé
web stránky alebo portály – domáce alebo zahraničné, má svoju virtuálnu knižnicu a iné
pomôcky pre cieľové skupiny.
V rámci zabezpečenia informačnej databázy RRA SP spracovala podrobnú charakteristiku
územia pôsobnosti – okresu Senec, okresu Pezinok a okresov hlavného mesta Bratislavy I.,
III. a V. Informačná databáza o potenciály každého dotknutého okresu obsahuje podrobné
informácie, ako:
- poloha a rozloha;
- geografické podmienky;
- demografické východiská;
- ekonomické a sociálne špecifiká;
- dostupnosť;
- všeobecná charakteristika obcí jednotlivých okresov;
- národnostná štruktúra;
- registrovaná nezamestnanosť;
- podnikateľské štatistiky;
- štatistiky o cestovnom ruchu v danom okrese;
- organizačná štatistika;
- štatistika o poľnohospodárstve a životnom prostredí.
Dané charakteristiky sú súčasťou tejto správy ako Príloha č.3 a sú zverejnené na našom webportály:
http://www.rrasenec-pezinok.sk/Default.aspx?tabid=257

Komplexne sa etabloval a sfunkčnil aj nový web portál, ktorý bol vytvorený pre sektor
stavebníctva: www.eucerticon.eu, zameraný na plnenie Lisabonskej stratégie v uvedenom
sektore, prípravu integrovaných modulov pre 8 stavebných profesií a zvyšovanie
konkurencieschopnosti MSP v stavebnom sektore. V súčasnosti sa napĺňajú jednotlivé časti.
Portál bude v 6 jazykových mutáciách: SJ, AJ, BJ, RuJ, NJ, ČJ, spolu 6 EU krajín.
Ďalšie 3 nové portály boli vytvorené pre:
- Eufacinet: www.facilitatinglearning.eu
- Resyfac: www.facilitationsystem.eu
- Rellmas: www.rellmas.sk
Aktualizácia sa zabezpečovala aj v rámci portálov:
- http://www.eneaproject.eu/ - European Network of Entrepreneurship Angels
- http://www.visibleproject.eu/ - Validation IssueS Induct Basis for Learning
Evaluation
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V súčasnosti v spolupráci s kolegami z Rakúska sa buduje aj spoločný pilotný cluster
regionálnej spolupráce a regionálnej expertnej databázy, ktorý by mal byť funkčný v roku
2009.
V uvedenom období bol aj celý web portál agentúry pravidelne aktualizovaný, obvykle denne.
Údaje do databáz RRA SP sa generujú automaticky a priamo z web portálu agentúry. Tato
činnosť mala veľmi dobrú spätnú väzbu od cieľových skupín, ktoré potvrdili, že informácie
dostavajú včas a zrozumiteľne.
Dôležitá oblasť služieb agentúry je poskytovanie konzultácií a komplexnej podpory.
Pokračovalo sa v poskytovaní priamych konzultácií (face to face), ale aj prostredníctvom hot
line poradenstvom, emailom a inými komunikačnými prostriedkami.
Počas celého roka 2008 sa poskytlo 248 konzultácií (158 pre verejný sektor, 52 pre súkromný
sektor a 38 pre neziskový sektor) z toho 67 ich bolo poskytnutých v 2 polroku 2008 .
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Tabuľková a grafická časť
Táto časť predstavuje prehľadné zhrnutie všetkých aktivít RRA Senec-Pezinok za rok 2008.
Podrobne sú všetky aktivity rozpísané v Prílohe č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
správy.
Tabuľka č.1 – Projekty
Projektové
zámery pre
verejnú
správu

počet
Graf č.1
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Tabuľka č.2 – konzultácie
počet
Graf č.2
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Tabuľka č. 3 – vzdelávanie
Seminár/infodeň Školenie Workshop Výstava Štúd.cesta/medz.stretnutie SPOLU

26

počet

23
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5

19
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Graf č.3
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Tabuľka č.4 – spracované a zverejnené dokumenty, informácie
počet
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Záver
Obrovské množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2008 je výsledkom efektívnej
tímovej práce všetkých pracovníkov a expertov agentúry – interných a externých.
Tieto výsledky sú založené na otvorenej komunikácii, vzájomnom rešpekte a zodpovednosti
voči stanoveným úlohám a cieľovým skupinám.
RRA Senec – Pezinok bude pokračovať v plnení 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 aj pomoc zo strany MVRR SR, BSK a ostaných členov a partnerov,
za čo všetkým úprimne ďakuje. Tím RRA Senec – Pezinok je pripravený na ďalšiu
spoluprácu so štátnou správou a samosprávou, ako aj s všetkými domácimi a zahraničnými
záujemcami/partnermi, ktorí, ako my, veria v serióznosť a profesionalitu.
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PRÍLOHY

PRÍLOHA č.1 – Hodnotiaci systém - podrobný prehľad aktivít za celý rok 2008
PRÍLOHA č.2 – List konzultácií
PRÍLOHA č.3 – Informačná databáza o potenciáli regiónu
PRÍLOHA č.4 – Fotodokumentácia
PRÍLOHA č.5 – PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (vzorka zverejnených článkov)
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