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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 2009 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.
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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.
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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, 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 2009 do 31. decembra 2009.

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 2009 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 celého roku 2009 agentúra vypracovala, resp. sa podieľala na príprave
nasledovných projektov:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kostolna pri Dunaji, (dokončenie)
 DEMOGREG – „Demographic change: Multiple Opportunities for Growth of the
Regional Level“ , program INTERREG IV C v celkovej sume 2.205.705Eur.
 S.HYD.RI.C
- „Safety against Hydraulic Risk in Urban Centres“, program
INETERREG IV C, v celkovej sume 1.790.666Eur
 COLORE – „Promoting certification on of Logisticians Recognition“, program Central
Europe, v sume pre RRA SP ako partnera 27.000Eur.


Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2009
Vypracovala: Ľ. Pavlovová
s tímom RRA Senec – Pezinok
10.1.2010

6

Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok
 OSPAL – „Open source software innovation center of Competence for administration
and local economics of Central Europe“, program Central Europe, v sume pre RRA SP
ako partnera 14.585Eur
 AGEING PLATFORM – „Central Europe Knowledge Platform for an Ageing Society“,
program Central Europe, v celkovej sume 2.203.196Eur.
 ENEA+ - program Leonardo da Vinci – transfer of inovation, v celkovej sume
399.618Eur.
 „Vývoj technológie API a príprava jej kompletnej dokumentácie“, program APVV,
v celkovej sume 100.000Eur.
 „Posilnenie MSP – cesta k hospodárskemu rastu a integrácii s EÚ“, program Slovak
Aid, v celkovej sume 130.300Eur.
 „Health and Safety at Work“, twinningový program pre Chorvátsko, v celkovej sume
1.250.000Eur.
 „Financial involvement of employees for labour development“, program Progress,
v celkovej sume 181.365Eur.
 SUSTAINABLE BALKANS – „Capacity building for implementation of sustainable
business approaches and partnerships in the Western Balkans and Turkey“, progam
IPA, v celkovej sume 374.628Eur.
 „Pazardjik – sustainable region“, program ROP BG, v celkovej sume 153.410Eur.
 „HUSK EUCERTICON“, program CBC Maďarsko – Slovensko, v celkovej výške
462.455Eur.
 „HUSK KREATIVNY PRIEMYSEL“, program CBC Maďarsko – Slovensko, v celkovej
výške 456.740Eur.
 „Sustainable mobility and tourism in danube Region“, program Juhovýchodná Európa,
v celkovej výške 2.565.731Eur.
 „Denné centrum pre osoby s intelektuálnymi problemámi – Karpoš“, program Slovak
Aid, v celkovej výške 150.000Eur.
 „Kultúrno-informačné centrum v Ohride, program Slovak Aid, v celkovej výške
101.451Eur.
 „Centrum pre vzdelávanie Sv.Georgi“, program Slovak Aid, v celkovej výške 18.385Eur.
 Green schol Project zameraný na ekológiu“, program Slovak Aid, v celkovej výške
33.000Eur.
 „Composting – returning the goodness of nature back to nature, Ohrid“, program
Slovak Aid, v celkovej výške 15.810Eur.
 „Subsidised employment opportunity, Ohrid“, program Slovak Aid, v celkovej výške
15.000Eur.

Celkový objem pripravených projektov bol vo výške: 12 649 045 Eur.

Z nich časť bola pripravená na báze aktívnej spolupráce s partnermi, hlavne v zahraničí.
V roku 2009 RRA SP sa naďalej aktívne zúčastňovala na implementácii nasledovných
projektov:
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-

-

-

-

-

-

-

EUFACINET, program 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, program Leonardo da Vinci – medzinárodný projekt zameraný na systém
odborného vzdelávania na úrovni EÚ. Hlavným partnerom je vzdelávacia inštitúcia
z Portugálska.
RELLMAS – Support to local and regional labour markets, program Slovak Aid,
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 Macedónsko spolu s MPSVR SR.
VISIBLE - Validation IssueS Induct a Basis for Learning Evaluation, zameraný na
rozvoj inovácií, program Leonardo da Vinci. Cieľom projektu VISIBLE výmena
skúseností a podporné školenia zamestnancov európskych regionálnych rozvojových
agentúr a posilnenie pozície projektového manažéra na trhu práce.
QVETIS- Systém manažérstva kvality v oblasti celoživotného odborného vzdelávania
v školiacich centrách a podnikoch, program Leonardo da Vinci. Cieľom projektu je
adaptovanie a vytvorenie metodológie, školiacich materiálov a procedúr, ktoré zlepšia
systém manažérstva kvality v školiacich centrách a podnikoch a prenos skúseností do
krajín strednej a východnej Európy.
Health and Safety at Work“, twinning, Chorvátsko
Pazardjik – sustainable region, program ROP BG
Rekonštrukcia kultúrneho domu Kostolna pri Dunaji (dokončenie)

Grafické znázornenie
Graf č.1 Celkový počet projektov, ktoré RRA SP vypracovala alebo spolupracovala pri
spracovaní za rok 2009
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Graf č.2 Počet projektov za rok 2009 podľa jednotlivých cieľových skupín

Graf č.3 Celková suma spracovaných projektov za rok 2009 podľa jednotlivých cieľových
skupín
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Školiaca a vzdelávacia činnosť
Školiaca a vzdelávacia činnosť tvorí dôležitý doplnkový základ k projektovej činnosti
agentúry. A tak aj v roku 2009 agentúra organizovala a implementovala niekoľko
vzdelávacích aktivít na základe reálnych potrieb cieľových skupín zameraných na budovanie
partnerstiev, projektový manažment a financovanie projektov z fondov EÚ, EÚ inštitúcie
a IPA (Instrument for Pre-Accession) doma i v zahraničí.
Agentúra pokračuje v rozširovaní integrovanej knižnice zameranej na EU záležitosti a trvalo
udržateľný rozvoj najmä pre všetky cieľové skupiny Bratislavského kraja, informácie však
agentúra poskytuje aj ostatným krajom SR. Veľa nových dokumentov bolo pripravených online 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.

Graf č.4 Celkový prehľad zrealizovaných školení, workshopov, či seminárov rozdelených
podľa cieľových skupín

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2009
Vypracovala: Ľ. Pavlovová
s tímom RRA Senec – Pezinok
10.1.2010

10

Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok

Štúdie
Za rok 2009 sa RRA SP podieľala na príprave a spracovaní niekoľkých zaujímavých štúdií,
ako napríklad:
 Spracovanie 5 krátkych rozvojových štúdii dobrej praxe v rámci projektu VISIBLE,
realizovaného cez program Leonardo da Vinci;
 Spracovanie rozvojovej štúdie indikátorov kvality manažérstva na základe
dotazníkového prieskumu;
 Spracovanie návrhu akčného plánu zamestnanosti pre oblasť Skopje a pre oblasť
Ohrid, MK;
 Assessment of the current provisions of national Law on Labour Relations (rozvojová
štúdia pre MOSLP, MK), február 2009;
 Review of the current provisions of national Law on Employment and Insurance in
case of Unemployment, (rozvojová štúdia pre MOLSP, MK) máj 2009;
 Review of the current provisions of national Law on Agencies for Temporary
Employment (rozvojová štúdia pre MOLSP, MK) máj 2009;
 Proposals for Strengthening the Administrative Capacity of the Ministry of Labour
and Social Affairs to Implement the Amendments to the Labour Legislation of the
Republic of Macedonia to Approximate to EU Directives (rozvojová štúdia pre
MOLSP, MK), jún 2009;
 Review of the current provisions of national Law on Employment of people with
Disabilities, (rozvojová štúdia pre MOLSP, MK) jún 2009;
 Review of the current provisions of national Law on Equal Opportunities (rozvojová
štúdia pre MOLSP, MK) jún 2009;
 Správa o implementácii acquis - podrobne spracovanie odporúčanií a návrhov pre
MOLSP na zmeny v labour law, antidiskriminácii a BOZP;
 Štúdia o príprave podrobného pracovného plánu pre twinning so zameraním na BOZP
pre MELE, Chorvátsko;
 Správa o implementácii opatrení pre lokálne trhy práce v Macedónsku;
 Správa finančného riadenia pre prehlad narodnej legislatívy v Macedónsku;
 Príprava konceptu pre spoločné projektové aktivity pre sektor spracovania potravín pekárstvo Slovakia - Macedónsko;
 Guide for Regional Development Agencies;
 Analýza dobrej praxe pre mesto Pezinok a RRA SP na základe PHSR a dosiahnutých
výsledkov (BG);
 Slovak Proposal on Enhancing effectiveness and efficiency of social protection policy
through improvement of the analytical and forecasting capacities of the Ministry of
Labour Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan.
Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2009
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Reklama a propagácia

V roku 2009 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.
Prezentáciu a propagáciu BSK, MVRR SR a IS RRA agentúra zabezpečovala
prostredníctvom oficiálnych konferencií, v rámci partnerským medzinárodných stretnutí
a tlačovými správami prostredníctvom regionálnych médií.

Agentúra v priebehu roka 2009 spracovala novú propagačnú brožúrku a propagačný materiál
na prezentáciu RRA SP.

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 plánuje opäť zmenu dizajnu a obsahu web-portálu,
tak aby bol viac prehľadnejší a tým pádom prístupnejší a praktickejší pre užívateľov. Nová
verzia web-portálu sa plánuje spustiť v prvej polovici roku 2010.
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 dopracovala 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 zverejnené na web-portály agentúry:
http://www.rrasenec-pezinok.sk/Default.aspx?tabid=257
Aktualizácia sa zabezpečovala aj v rámci portálov:
- www.facilitatinglearning.eu
- www.facilitationsystem.eu
- www.rellmas.sk
- http://www.eneaproject.eu/
- http://www.visibleproject.eu/
- http://www.traininginquality.eu/

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.
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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 2009 sa poskytlo 211 konzultácií, podrobnosti o spôsobe poskytnutia
znázorňuje graf č.5.
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Záver
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2009 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.
Fotografia:
Záverečná konferencia RELLMAS spolu s Veľvyslancom SR v MK p. R. Kirnagom
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PRÍLOHY

PRÍLOHA č.1 – Hodnotiaci systém - podrobný prehľad aktivít za celý rok 2009
PRÍLOHA č.2 – Fotodokumentácia
PRÍLOHA č.3 – PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (vzorka zverejnených článkov)
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