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Úvod
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok bola založená v auguste 2002, teda pôsobí v regióne už
viac ako 13 rokov.
Jej cieľom je komplexne podporovať hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj dvoch regiónov - Podunajsko
a Malokarpatsko a to najmä poskytovaním informácií a poradenstva o možnostiach čerpania finančných
prostriedkov a to vo forme projektov, alebo dotácií z lokálnych alebo medzinárodných zdrojov.
V novom programovacom období 2014 – 2020, aj naďalej zastrešuje RRA SP územie troch okresov (I., III.
a V.) hlavného mesta Bratislavy ako aj okresy Senec a Pezinok.
V súčasnosti je agentúra partnerom štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, podnikateľského sektora
a mimovládnych organizácií, ako aj jednotlivcov 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 2015 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,
Bielorusko, Moldavsko), ako aj zástupcov slovenských obcí a miest v zahraničí prispela k propagácii regiónu,
v ktorom pôsobí a k budovaniu nových partnerstiev. Išlo najmä o tieto schémy a programy spoločenstva:
Justice, Centrálna Európa/OP CE, Creative Europe, Erasmus+, COSME. Regionálna rozvojová agentúra
Senec-Pezinok 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 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 2015 agentúra realizovala jednotlivé činnosti v súlade so schváleným plánom činností, zmluvou
uzatvorenou s MDVRR 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 novom programovom období 2014 – 2020.
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Ide 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, Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina, Srbsko,
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 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
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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.

MOTTO:
„MYSLI GLOBÁLNE KONAJ LOKÁLNE“
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Zrealizované aktivity
Informovanie a poradenstvo
Tak ako aj po minulé roky tak aj v tomto roku sme poskytovali nasledovné služby:
 bezplatná 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 2015 bolo naplánovaných a zrealizovaných konzultácii:
Plánovaných

503

Poskytnutých

644

konzultácií

konzultácií

Plnenie na

128 %

Plán – 53 obciam

Reálne 55 obciam

Plnenie na
103,8 %

Plán – 35 SS

Reálne 39 podnikateľom

Plnenie na
111,4 %

Plán – 15 FO

Reálne 15 fyz. osobám

Plnenie na
100 %

Plán – 100 MVO

Reálne 37 MVO

Plnenie na
37 %

 zabezpečenie aktuálnosti spoločného informačného portálu ISRRA, facebookovej stránky a webstránky
RRA Senec-Pezinok; Web stránka agentúry ako aj facebooková stránka boli pravidelne aktualizované
a počet publikovaných článkov prekročil 223% (plánovaných 30 aktualizácií a zverejnených bolo 67);
 spolupráca pri podporných činnostiach na regionálnej a miestnej úrovni;
 účasť na koordinačných a vzdelávacích aktivitách.
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Plánovanie rozvoja regiónu vrátane zberu údajov
 vypracovanie informačnej databázy funkčných hospodárskych celkov na úrovni okresu podľa štruktúry
stanovenej MDVaRR SR;
 zber údajov o regionálnych jedinečnostiach nášho územia pôsobnosti;
 zber zadefinovaných ukazovateľov pre potreby regionálneho rozvoja;
 spolupráca pri príprave strategických a koncepčných materiálov v oblasti regionálneho rozvoja;
 RRA Senec-Pezinok aktívne spolupracovala s povereným vyhotoviteľom Stratégie rozvoja cestovného
ruchu na obdobie 2015 – 2020 BSK – firmou VVMZ
 RRA Senec-Pezinok prispela k vyhodnoteniu čerpania erurofondov monitorovanom KMPG Slovensko

Organizácia ako aj účasť na podujatiach a vzdelávacích aktivitách
 RRA SP sa v tomto roku zúčastnila na týchto vzdelávacích, prezentačných a iných podujatiach v oblasti
regionálneho rozvoja:
 Info seminár Eramskus+ Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá;
 Školenie IS RRA ako aj seminár Úradu vlády SR o boji proti korupcii;
 Seminár akcia Rakúsko-Slovensko v Hainburgu;
 DNI VIDIEKA V NÁRODNEJ RADE SR;
 Konferencia o regionálnej zamestnanosti v Komárne 29.10.2015 ;


Školenie IS RRA v Piešťanoch v dňoch 18. a 19. november 2015;

 „Aktuálne výzvy v programovom období 2014-2020 a možnosti pre mestá a obce“ „Lokálne
podujatie Open Days 2015 (9. decembra 2015) na Úrade BSK;
 JStrengthening the Impact of Higher Education in the Regions (HEREG) programu Erasmus+,
realizovaný MŠVVaŠ SR v spolupráci so (SAAIC) skupinová diskusia, 10.12.2015 na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
 Zároveň v tomto roku zorganizovala štyri podujatiav oblasti regionálneho rozvoja pre širokú verejnosť:
 Pokračovanie školenia o twinningových projektoch pre štátnu a verejnú správu;
 Prednáška pre Spoločnosť pre zahraničnú politiku pre moldavskú delegáciu o možnostiach
spolupráce so slovenskými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja (17.3.2015 v priestoroch SFPA);
 Prezentácie pre skupinu zástupcov gruzínskeho ministerstva regionálneho rozvoja a infraštruktúry
(18.09.2015 v priestoroch RRA SP);
 Prezentácie pre skupinu zástupcov bieloruských neziskových organizácií (28.10.2015 v priestoroch
RRA SP).
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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. Určite treba spomenúť:
 Návrh Partnerskej zmluvy medzi mestom Senec a moldavským mestom Ialoveni;
 partnerstvá v rámci pripravených a realizovaných projektov (projekty cez SAMRS, Notárska komora
SR a ČR, Partnerská zmluva s Právnickou fakultou UK v Bratislave atď.)

V roku 2015 RRA SP vypracovala nasledovné projekty pre verejný, súkromný ako aj tretí sektor:
 projekt ““Vzdelávanie mentorov zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v zdravotnom systéme
Chorvátska”
 projekt : „Podpora modernizácie systému post-stredoškolského vzdelávania v Macedónsku“
 projekt“ “Podpora Národnej Komisie pre energetiku a zdroje Ukrajiny (NEURC) v procese reformy
trhu s elektrinou“
 projekt: „Budovanie kapacít pre agentúru sociálnych služieb“ v Gruzínsku
 projekt“„Posilnenie politík a kapacít na potieranie tzv. „čiernej práce“ v Chorvátsku
 projekt“ Erasmus pre mladých podnikateľov (COSME) projekt YES MOST – zapojenie SŽK
 Projekt COS-T-Flows - uľahčenie mimosezónneho toku turistov seniorov a mladých ľudí (COSME)
 Projekt: “ ECO-SystemApp: Systémový prístup k školeniu školiteľov pre podnikateľov v moderných
podnikateľských ekosystémoch“ (ERASMUS+ KA2 Strategic partnerships Higher Education), začiatok
implementácie 1.9.2015
 Projekt“ „EnRedArte. Juventud, aprendizaje colaborativo y promoción de las capacidades artísticas“
(ERASMUS+ KA2 Strategic parnterships Youth)
 Projekt“ “Talent, Technology, Tolerance & Tourism” (TTT&T) (ERASMUS+ KA2 Sector Skills Alliance)
 Projekt: „CO.A.C.H – Company Advisor for Craft and Handicraft sector“ (ERASMUS+ KA2 Strategic
partnerships VET)
 Projekt“ “InBiznesAlbania”- zvyšovanie kapacít BiznesAlbania pre posilnenie postavenia albánskych
MSP v súvislosti s hospodárskym rastom a prístupom k EÚ (SlovakAid)
 Projekt“ „ALIVE „- Udržateľné a presnosné využitie kultúrneho dedičestva v kreatívnom priemysle“
(Interreg Central Europe)
 Projekt“ Naturefit (Projekt naurálneho turizmu o fitnes – pre inováciu schopností a vedomostí
odborníkov v turizme vidieckych oblastí) v spolupráci s talianskym partnertom CAMERA WORK S.r.l.
- vrámci programu: CENTRAL EUROPE
 Projekt : CREME - CREativity Moves in Europe v spolupráci s talianskymi partnermi
 Projekt CROSSUM- Vzdelávací projekt pre Notársku komoru SR a ČR, vrámci schémy JUSTICE
 projekt „Eneractive“ – pripravený členom RRA SP - No Gravity
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Propagácia a publicita

Počas roku 2015 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 ako printové správy
v regionálnych novinách, avšak táto úloha je bez vyčlenenia zodpovedajúcich financií na tento účel ťažko
splniteľná.

Záver
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2015 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 MDVaRR 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.

Príloha
Záverečná správa o realizácii činností RRA SP – podrobný prehľad aktivít za celý rok 2015.
A
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AKTIVITA 1 – Zabezpečenia základných informačných služieb

Poskytovanie bezplatných
informačno-poradenských
služieb
a) Zabezpečenie poskytovania
bezplatných informačnoporadenských služieb v oblasti
regionálneho rozvoja, v oblasti
poskytovania prostriedkov z fondov
Európskej únie a ďalších možností a
zdrojov financovania regionálneho
rozvoja

b) Príprava zamestnancov
prijímateľa na konzultáciu s
klientom, ich odborné vzdelávanie a
účasť na vzdelávacích,
prezentačných a iných podujatiach
organizovaných treťou osobou

c) Pravidelná aktualizácia webovej
stránky IS RRA, ako aj vlastnej
webovej stránky prijímateľa

Požadovaný výstup/report

Prehľad o poskytnutých
informačných službách v
predpísanej štruktúre
zaslaný poskytovateľovi

Realizovanie
výstupu
Počet realizovaných výstupov
(áno, nie)

áno

Screenshot s počtom osôb
sledujúcich činnosť
prijímateľa na sociálnych
sieťach

Názov, počet, dátum a
miesto stretnutí/odborných
školení , názov organizátora,
program z podujatia

626

Priložiť "Prehľad o
poskytnutých
informačných službách"

0

uviesť odkaz na účet
sociálnej siete RRA 

Príloha 1

splnený

nesplnený



áno

Mesačný screenshot
webovej stránky IS RRA
preukazujúci uskutočnenie
danej aktivity a editáciu
príspevkov
Mesačný screenshot
vlastnej webovej stránky
preukazujúci uskutočnenie
danej aktivity a editáciu

Podľa prehľadu o
poskytnutých inf.porad. službách Počet poskytnutých
inf. služieb (Príloha
č. 1):

Počet osôb
sledujúcich činnosť
prijímateľa na
sociálnych sieťach:

Výstup
(splnený/
nesplnený)

Popis

Počet podujatí:



Počet príspevkov:



áno

Počet príspevkov:



2

priložiť program
vzdelávacích aktivít 

Príloha 2;
pokiaľ program
neobsahuje
názov, dátum a
miesto
školenia, uviesť
do hárku
"Ostatné"

0

screenshot
zverejnených
príspevkov na portáli IS
RRA (na dátovom
nosiči) 

Príloha 3

nesplnený

67

screenshot
zverejnených
príspevkov na vlastnej
webovej stránke IS RRA

Príloha 4

splnený

splnený

(na dátovom nosiči) 

príspevkov

d) Účasť na všetkých
koordinačných/vzdelávacích
stretnutiach spoluorganizovaných
poskytovateľom (odborom CKO ÚV
SR)
e) Zabezpečenie primeraného
označenia kancelárskych priestorov
a oznamu o poskytovateľovi v
priestoroch prijímateľa (napr. RRA
„xxx“ je v roku 2015 zaradená do IS
RRA a svoje činnosti realizuje s
podporou MDVRR SR.)

Názov, počet, dátum a
miesto stretnutí/odborných
školení organizovaných
poskytovateľom

áno

Fotodokumentácia
označenia priestorov

Funkčná adresa
f) Zabezpečenie adresy elektronickej elektronickej pošty
pošty a vlastnej webovej stránky na Výtlačok domovskej
účely plnenia úloh stanovených v
(webovej) stránky
zmluve. Súčasťou webovej stránky
prijímateľa
podľa predchádzajúcej vety je
Screenshot (odfotenie
informácia o členstve prijímateľa v
obsahu obrazovky) webovej
IS RRA, oznam o poskytovateľovi a
stránky alebo akákoľvek
odkaz na webové sídlo
forma výstupu, ktorá
poskytovateľa (www.mindop.sk).
preukáže uskutočnenie
danej aktivity

Počet účastí:



3

áno

nerelevantné

nereleva
ntné

áno

nerelevantné

áno

nerelevantné

áno

nerelevantné

AKTIVITA 1 – Média
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Príloha 2

Príloha 5

nereleva uviesť e-mailovú adresu info@rrasenecntné
pezinok.sk
RRA
uviesť odkaz na
nereleva
www.rrasenecwebovú stránku RRA
ntné
pezinok.sk



nereleva
ntné

695

Spolu:

program školenia 

Príloha 4

splnený

splnený

splnený
splnený

splnený

Aktivita 1
- Médiá

a) Uverejňovanie
článkov, inzercií,
príspevkov v
tlačených alebo v
online médiách

P.
Názov článku /
Obsah
č. inzercie / programu

Kvalita vidieka je
1 skutočná
hodnota...
Regionálna
rozvojová
agentúra SenecPezinok prijala
zástupcov
2
Ministerstva
regionálneho
rozvoja a
infraštruktúry
Gruzínska
Regionálna
rozvojová
3
agentúra
informuje

Odkaz na TV/rozhlasový program alebo uverejnenie na
internete:

1

tlačené,
Senecko
elektronické 18/2015,
médium 30.4.2015

http://regionpress.sk/assets/files/tituly/sc1518.pdf

25 000

1

tlačené,
Pezinsko
elektronické 40/2015,
médium 2.10.2015

http://regionpress.sk/assets/files/tituly/pk1540.pdf

21 000

1

tlačené,
Senecko
elektronické 44/2015,
médium 30.10.2015

http://regionpress.sk/assets/files/tituly/sc1544.pdf

25 000

Príloha
6

Medzinárodná
konferencia k
4
projektu
EU.EM.NET

5

Návšteva z
Moldavska

1

5

12

Typ média
Počet
(rozhlas,
TV,
okresov, na
Názov média
tlačené
ktoré majú
a dátum
uvedené
alebo
uverejnenia:
médiá
elektronické
dosah:
médium)

V prípade
printového
média uviesť
počet
výtlačkov
jednotlivých
vydaní titulu
(doplniť číslo
zo "štatistiky"
- v iných
médiách
nerelevantné):
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Živnostensk
tlačené,
é noviny 9http://www.szk.sk/files/zivnostenske-noviny/zn-2015elektronické 10 (október09-10.pdf
médium november
2015)
tlačené,
Šamorín a
http://samorin.sk/periodical/samorin-a-okolie-112015/
elektronické okolie

neuvedené

neuvedené

médium

b) Účasti v
televíznych alebo
rozhlasových
programoch (alebo
poskytovanie
rozhovorov)

Štart programu
cezhraničnej
1 spolupráce medzi
Slovenskom a
Rakúskom
Boli sme na
2 MoldavskoSlovenskom fóre
Projekat s cilljem
olakšavanja
3
priznavanja bh.
diploma u EU

5

1
Bosna a
Hercegovin
a

4
5

Celkový počet
príspevkov:

8

Realizácia, resp.
splnenie
požadovaných
výstupov modulu
(áno/nie):
Výstup
(splnený/nesplnený):

áno

splnený

AKTIVITA 1 – Podujatia
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11/2015,
november
2015
Živnostensk
tlačené,
é noviny 11elektronické 12
médium (december
2015)
tlačené,
Senčan,
elektronické december
médium 2015
tlačené, TV

RTV SLON,
BiH

http://www.szk.sk/files/zivnostenske-noviny/zn-201511-12.pdf

neuvedené

http://www.senec.sk/downloads/sencan_2015/sencan_
12.pdf

neuvedené

http://www.rtvslon.ba/category/s1-vijesti/c1-vijesti/

Aktivita 1 Organizácia
podujatí pre širokú
verejnosť

P. č.

Názov podujatia, dátum,
miesto
a čas konania

Počet
účastníkov

Pozvánka
Program
(áno - dátum
Fotografie
Prezenčná listina
(áno - dátum
a forma zaslania
(áno - zaslať
(áno - zaslať
a forma zaslania
poskytovateľovi; nie - uviesť
poskytovateľovi poskytovateľovi;
poskytovateľovi;
dôvod); doklad o pozvaných
5 ks; nie nie - uviesť
nie - uviesť
osobách založený v
uviesť dôvod)
dôvod)
dôvod)
kancelárii prijímateľa
Príloha 7

Organizovanie jedného
celodenného prezentačného
podujatia, odborného seminára
alebo vzdelávacej aktivity (napr.
školenie, seminár, konferencia,
workshop, prednáška) v území
realizácie projektu so zameraním
(miestna samospráva, štátna
správa, podnikateľský sektor, tretí
sektor...).

Celkový počet
organizovaných podujatí:

1. Študijná návšteva
zástupcov Ministerstva
regionálneho rozvoja a
infraštruktúry Gruzínska;
2. Pracovné stretnutie so
zástupcami mimovládnych
organizácií z Bieloruska

2

1. áno;
2. áno

1. áno;
2. áno

1. áno;
2. nie- nie je k
dispozícii

nie

áno

áno

áno

splnený

splnený

splnený

0

Realizácia požadovaných
výstupov modulu (áno/nie):

áno

Výstup (splnený/nesplnený):

splnený

Dôvod nesplnenia výstupu:

14

1. 11;
2. 10

1. nie- hostia boli pozývaní
Ministerstvom dopravy,
výstavby regionálneho
rozvoja v rámci programu
CETIR;
2. nie- hostia boli pozývaní
organizáciou Človek v
ohrození
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nesplnený
Účastníci boli na podujatia
pozývaní inou inštitúciou/
organizáciou

AKTIVITA 3 – Vyhľadanie regionálnych jedinečností
Požadovaný
výstup/report

Zber návrhových listov
regionálnych jedinečností v
predpísanej štruktúre (napr.
pomocou propagácie
/inzercie v médiách, tvorby
letákov, organizovania
podujatia atď.)

Počet
Realizácia požadovaných
vyhľadaných
výstupov modulu
regionálnych
(áno/nie)
jedinečností

Vyplnené návrhové listy
"Regionálne jedinečnosti"
v predpísanej štruktúre
(Príloha č. 8) - k dispozícii
v kancelárii prijímateľa a
zároveň umiestnené v
príslušnej sekcii na
webovej stránke IS RRA

Počet zamestnancov RRA,
Počet
Počet
Výstup
ktorí participovali na
spracovaných spracovaných (splnený/
vyhľadávaní regionálnych
okresov
obcí
nesplnený)
jedinečností

62

áno

3

5

51

splnený

AKTIVITA 3 – Podujatia k vyhľadavaniu regionálnych jedinečností
Názov podujatia, dátum, miesto
a čas konania

Podujatia

Podujatí
spolu:

15

Pracovné stretnuntie k regionálnym
jedinečnostiam, 13.10.2015, RRA SP,
Pražská 27, Bratislava, 9.30-12.30
Pracovné stretnuntie k regionálnym
jedinečnostiam, 23.10.2015, MsÚ Pezinok,
13.00-16.00
Pracovné stretnuntie k regionálnym
jedinečnostiam, 28.10.2015, RRA SP,
Pražská 27, Bratislava, 13.00-16.00
Pracovné stretnuntie k regionálnym
jedinečnostiam, 8.12.2015, MsÚ Senec,
9.30-13.00

4
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Počet
účastníkov

Pozvánka
(príloha 10)

Program
(príloha 10)

Fotografie
(príloha 10)

Prezenčná listina
(nie - uviesť dôvod)
(príloha 10)

5

áno

áno

áno

nie

9

áno

áno

áno

áno

4

áno

áno

áno

áno

12

áno

áno

áno

áno

CELKOVÉ VYHODNOTENIE:

Vyhodnotenie ukazovateľov z plánu aktivít podľa prílohy č. 3 zmluvy
Aktivita

Ukazovatele

Príloha č. 13

Plán

Skutočnosť Rozdiel

Percentuálny
rozdiel

Aktivita č. 1 - Poskytovanie bezplatných
informačných služieb

Poskytovanie bezplatných informačnoporadenských služieb

Médiá

Organizácia podujatí pre širokú verejnosť

Aktivita č. 2 - Vypracovanie MDZ

16

počet klientov, ktorým sa poskytla informačná služba, z toho
počet:
obcí
neziskových organizácií
podnikateľských subjektov
fyzických osôb
počet zamestnancov prijímateľa, ktorí poskytovali informácie
počet podujatí, na ktorých sa prijímateľ zúčastnil
počet osôb sledujúcich činnosť prijímateľa na sociálnych
sieťach
počet aktualizácií na webovej stránke ISRRA
počet aktualizácií na webovej stránke prijímateľa
počet článkov, inzercií v tlačených alebo on-line médiách
počet výtlačkov jednotlivých vydaní titulu
počet príspevkov v televíznych alebo rozhlasových programoch
počet okresov, na ktoré majú médiá, v ktorých sa prijímateľ
propagoval, dosah
počet organizovaných podujatí
počet účastníkov podujatia organizovaného prijímateľom
nerelevantné
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503
53
100
35
15

626
55
37
39
15

123
2
-63
4
0

124,5%
103,8%
37,0%
111,4%
100,0%

2
2

5
3

3
1

250,0%
150,0%

0
0
30
10
0

0
0
67
8
0

0
0
37
-2
0

0,0%
0,0%
223,3%
80,0%
0,0%

0

0

0

0,0%

5
2

5
2

0
0

100,0%
100,0%

21
1
nerelevantné

105,0%

20

Aktivita č. 3 - Vyhľadanie regionálnych
jedinečností

Aktivita č. 3 - Vyhľadanie regionálnych
jedinečností

Aktivita č. 4 - Školenia v oblasti
regionálneho rozvoja
Aktivita č. 5 - Webová stránka IS RRA
Aktivita č. 6 - Sekretariát IS RRA

17

počet zamestnancov prijímateľa, ktorí participovali na
vyhľadávaní regionálnych jedinečností
počet spracovaných okresov
počet vyhľadaných regionálnych jedinečností
počet spracovaných obcí

3
5
53
53

3
5
62
51

0
0
9
-2

100,0%
100,0%
117,0%
96,2%

počet osôb sledujúcich činnosť prijímateľa na sociálnych
sieťach
počet aktualizácií na webovej stránke prijímateľa

0
15

0
16

0
1

0,0%
106,7%

počet článkov, inzercií v tlačených alebo on-line médiách
počet výtlačkov jednotlivých vydaných titulov

10
0

0
0

-10
0

0,0%
0,0%

0

0

0

0,0%

5
3
30
0
0
0
0

5
4
30
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

100,0%
133,3%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

počet príspevkov v televíznych alebo rozhlasových programoch
počet okresov, na ktoré majú médiá, v ktorých prijímateľ
propagoval vyhľadávanie jedinečností, dosah
počet organizovaných podujatí
počet účastníkov podujatia organizovaného prijímateľom
počet organizovaných podujatí
počet účastníkov podujatia organizovaného prijímateľom
počet
počet aktualizácií na webovej stránke IS RRA
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