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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 novom programovacom období 2007 – 2013, okrem regiónov Podunajsko
a Malokarpatsko zastrešuje RRA SP aj územia: Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica,
Čuňovo a Vajnory troch okresov (I., III. a V.) hlavného mesta Bratislavy, s ktorými má
už nadviazané kontakty a spoluprácu a realizuje činnosti na základe predchádzajúcich
výsledkov a vytvorených partnerstiev. Tým sa agentúra postupne profilovala ako jeden
z kľúčových partnerov pre samosprávu v Bratislavskom kraji, úzko však spolupracuje aj
s ďalšími dvomi sektormi – podnikateľským a mimovládnym a v tejto súvislosti zohráva
úlohu „katalyzátora“ pre budovanie partnerstiev v regióne medzi všetkými tromi sektormi –
verejný, podnikateľský a mimovládny vrátane ich prípravy na čerpanie financií z fondov EÚ
alebo iných fondov Spoločenstva.
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. RRA tiež zapája zástupcov všetkých troch sektorov do medzinárodnej spolupráce
s cieľom zvýšiť možnosti pre financovanie ich potrieb, ako aj pre celkový trvalo udržateľný
regionálny rozvoj v kraji.
Keďže BSK aj v novom programovom období spadá do Cieľa 2 a nemá možnosť získať taký
objem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako ostatné regióny SR, RRA SP
naďalej 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 LLP, program
Progress, Twinningovým projektom, SR program MZV SR pre rozvojovú pomoc a pod.).
V roku 2011 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
a kde je potenciál pre transfer know-how zo SR v rámci získavania finančných zdrojov
EÚ)



posilnenie medzinárodnej spolupráce, príprava a implementácia strategických
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 2011 do 31 decembra 2011.

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 prípravu nových projektov ako aj na
úspešnú implementáciu projektov, ktoré sa už realizujú.
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/Maďarsko, OP
Centrálna Európa, Program celoživotného vzdelávania, Program Progres a ďalšie relevantné
programy a iniciatívy EÚ. V tomto roku sme kládli dôraz aj na národné nadačné a dotačné
programy a fondy.
Aj v roku 2012 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 2011 agentúra vypracovala, resp. sa podieľala na príprave
nasledovných projektov:
Materská škola Kostolná pri Dunaji – zateplenie cez Envirofond
Materiálno-technické vybavenie zberného dvora v Dunajskej Lužnej OPŽP
Zatepľovanie budovy ZŠ v Slovenskom Grobe cez projekt EkoFond
Zatepľovanie obvodových stien ZŠ v Limbachu cez program EkoFond
PRO-CONDUCT-CLEANING, program Leonardo da Vinci
Projekt BEAR, program DG Enlargement Prince
Support for Employment Policies - twinning in Macedonia, MK2007/IB/SO/02,
twinning program;
8. Enhancement of capacity of effective management of EU Cohesion policy funds,
Twinning in Croatia,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9. HUSK Kreativ Ipar – na podporu cezhraničnej spolupráce v sektore kreatívneho
priemyslu
10. HUSK Eurocerticon – transfer know-how pre sektor stavebníctva v kraji na báze
cezhraničnej spolupráce s Maďarskom
11. SCAN – zameraný na kariérne poradenstvo na ktorom RRA spolupracuje s úradmi práce
v BSK
12. Increasing Organisation of Employers of Macedonia capacity on the way to EU
13. Strenghtening capacities of the Georgian National Energy and Water Supply
Regulatory Commission (GNERC) in updating incentives based electricity tariff
methodology
14. Health and Safety at Work in HR, twinning projekt - Support to the Ministry of
Economy, Labour and Entrepreneurship (Ministerstvo hospodárstva, práce
a podnikania Chorvátskej republiky), Chorvátskeho Inštitútu pre BOZP,
Chorvátskej zdravotnej poisťovne (HZZO) a Štátnu inšpekciu (State Inspectorate SI) in Occupational Health and Safety (OHS - BOZP);
15. Capacity building for the Energy Agency of the Republic of Serbia Twinning pre
Energetickú Agentúru Srbskej Republiky
16. Hairdressing advice (&) internet resources (for) National (&) European training,
Program Leonardo da Vinci;
17. Vytvorenie podmienok na využívanie reklamných nástrojov trhu práce pre vstupom
do EÚ v Macedónsku, transferom slovenských skúseností (COCURT), program
Slovak Aid Ministerstva zahraničných vecí SR – odovzdávanie know-how a skúseností
z bratislavského kraja
18. InoPlaCe-Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across
Central Europe, program Stredná Európa – zameraný na podporu mladých inovátorov
na regionálnej úrovni;
19. Ageing Platform - Central European Knowledge Platform for an Ageing Society,
program Stredná Európa – spolupráca s UPSVAR SR, podpora politiky pre starnúce
obyvateľstvo na regionálnej úrovni;
20. ENEA Training Adaptation Path, Program Leonardo da Vinci;
21. EU.EM.NET European Systematic approach for for employers engagement to
anticipate skills requirements and support quality assurance (QA) in VET – podpora
pre sektor cestovného ruchu na báze spolupráce s podnikateľským sektorom, odbornými
školami pre predvídanie zručností v uvedenom sektore
22. Modernization of legislative standards and principles of Education and Training in
line – prenos skúsenosti z SR do Ukrajiny v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu
23. Capacity Building in Regional Development in the Republic of Moldova – zameraný
na regionálny rozvoj a v spolupráci s MDVRR SR
24. Centrum pracovnej sily, ESF projekt v rámci BG ESF – Human Resources
Development
25. Transdanube, Program Juhovýchodná Európa – podpora pri etablovanie kontaktov
BSK a príprave projektu (2 výzva)
26. Sectorial Learning Outcome Transparency (SLOT), spolupráca s Ministerstvom
školstva a strednými odbornými školami na regionálnej a národnej úrovni pri definovaní
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vzdelávacích programov v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania a definovaní
kvalifikačného rámci pre jedn. profesie.

Celkom: 26 projektov
Celkový objem pripravených projektov bol vo výške: 20 525 446,99 Eur.
Z nich časť bola pripravená na báze aktívnej spolupráce s partnermi, doma ale aj v zahraničí.
V roku 2011 RRA SP sa naďalej aktívne zúčastňovala na implementácii nasledovných
projektov:
-

Health and Safety at Work, twinning, Chorvátsko;
Support to the administrative capacity of Serbian Energy Agency
Support for Employment Policies in MK, twinning program
COCURT;
SCAN;
Sectorial Learning Outcome Transparency (SLOT), Program Leonardo da Vinci;
HairNet - Hairdressing advice (&) internet resources (for) National (&) European
training, Program Leonardo da Vinci
Inoplace
Ageing
SLOT
HUSK Kreativ Ipar

Grafické znázornenie
Graf č.1 Celkový počet projektov, ktoré RRA SP vypracovala alebo spolupracovala pri
spracovaní za rok 2011
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Celkový počet projektov
5

7

Spolupráca na príprave
projektov v roku 2011
Projekty v procese realizácie
v roku 2011

14

Projekty v procese
schvaľovania v roku 2011

Graf č.2 Počet projektov za rok 2011 podľa jednotlivých cieľových skupín

Počet projektov podľa cieľovej skupiny
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Školiaca a vzdelávacia činnosť tvorí dôležitý doplnkový základ k projektovej činnosti
agentúry. A tak aj v roku 2012 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. Okrem
toho RRA spracovala aj databázu expertov pre kľúčové oblasti ako sú regionálny rozvoj,
vzdelávanie, sociálnych vecí atď.
Graf č.4 Celkový prehľad zrealizovaných školení, workshopov, či seminárov rozdelených
podľa cieľových skupín

Počet vzdelávacích aktivít za rok 2011

5

3
Vzdelávacie aktivity pre
verejný sektor
vzdelávacie aktivity pre
súkromný sektor
Vzdelávacie aktivity pre tretí
sektor
52
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Štúdie

Za rok 2011 sa RRA SP podieľala na príprave a spracovaní niekoľkých zaujímavých štúdií,
ako napríklad:






















Miestna dátová základňa – aktualizácia údajov, charakteristiky, investičných možností
a vnútorného potenciálu bratislavského okresu
Hodnotiaca správa IS RRA v SR vypracovaná OECD LEED 2011/2012
Štúdia zameraná na vzťahy medzi aktérmi 4 európskych regiónov v oblasti cezhraničnej
spolupráce, v rámci projektu MetroNet (STU BA)
National VET environment in Slovakia, 14.3.2011;
Zoznam relevantných partnerov a médií pre oblasť sociálnych vecí (starnutie
obyvateľstva)
Vzdelávací manuál pre používanie pracovných prostriedkov v práci
Komplexná analýza dát poskytovaných zo strany konečných užívateľov v oblasti BOZP;
Zborník prípadových štúdií dobrej praxe o úlohe zamestnávateľov v prístupovom procese
do EÚ
Specialised questionnaire on improving servíces of employee associations
Textbook on education on prevention and inspection at costruction sites
General manual focused on checking of general OHS requirements (for employers);
Specific Manual focused on checking of legislation on OHS requirements for manual
handling of loads (for employers)
Manual on impact assessment analysis for new regulations and follow up procedures for
its implementation in OHS field
Communication Skills Development Guide
Guideline on Risk Assessment in OHS (pre štátnu správu)
Guideline for management of risks related to seating at work
Guideline on seating at work, OHS
Textbook on education on prevention and inspection related to mutagens and carcinogens
Training set on assistance in writing and preparing reports to to relevant stakeholders and
EU institutions on ESAW – European statistics on accidents at work
Training set on assistance in writing and preparing reports to relevant stakeholders and
EU institutions on REACH
Komplexný dizajn Data Collector – IT systém
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Reklama a propagácia

V roku 2012 pokračovala agentúra v tradícii zabezpečovať čo najlepšie Public Relations a to
doma i v zahraničí, budovať a posilňovať imidž agentúry, BSK a členov RRA, partnerov na
lokálnej, regionálnej a EU úrovni, ako aj pripravovať celkovú propagáciu agentúry ako takú,
a tiež IS RRA a MDVRR SR a Slovenska 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, MDVRR SR a ISRRA agentúra zabezpečovala
prostredníctvom oficiálnych konferencií, v rámci partnerským medzinárodných stretnutí
a tlačovými správami prostredníctvom regionálnych médií.

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.
V uvedenom období sa pokračovalo v zabezpečení aktivít v tejto oblasti, ktorá je jednou
z najsilnejších stránok agentúry. Agentúra stále pracuje na novom, dynamickom, modernom,
praktickom a k užívateľovi priateľskom web portáli.
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.,
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III. a V. Informačná databáza o potenciáli 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-portáli agentúry:
http://www.rrasenecpezinok.sk/On%C3%A1s/%C3%9Azemiep%C3%B4sobnosti/tabid/62/language/skSK/Default.aspx
a na web stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851
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. Táto
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 2011 sa poskytlo 553 konzultácií, podrobnosti o spôsobe poskytnutia
znázorňuje graf č.5. Konzultácie boli poskytnuté bezodplatne.
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Počet poskytnutých informácií v roku
2011
100%

120

80%

60

Informácia poskytnutá
osobne

Informácia poskytnutá
telefonicky

60%
40%
20%

358

Informácia poskytnutá
emailom

13

Informácia poskytnutá
formou vzdelávacej aktivity

0%
1

Záver
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2011 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 MDVRR 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, podnikateľským a mimovládnym sektorom,
ako aj s všetkými domácimi a zahraničnými záujemcami/partnermi, ktorí, ako my, veria
v serióznosť a profesionalitu.
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FOTODOKUMENTÁCIA K SPRÁVE RRA SP za rok 2011

Partnerské stretnutie k projektu SLOT
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Fotografia z partnerského stretnutia projektu InoPlaCe, október 2011

Partnerské stretnutie – HairNet, marec 2011, Manchester
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Spolu s partnermi, december 2011
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PRÍLOHY

PRÍLOHA č.1 –-Podrobný prehľad aktivít za celý rok 2011 a Hodnotiaci systém
PRÍLOHA č.2 – PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (vzorka zverejnených článkov)
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