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Úvod
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok bola založená v roku 2002 s cieľom
podporovať hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj dvoch regiónov - Podunajsko
a Malokarpatsko a zabezpečovať činnosť súvisiacou s prípravou cieľového územia na
čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a iných fondov EÚ.
Od roku 2004, okrem vyššie uvedených regiónov, agentúra zabezpečuje komplexný podporný
servis nielen pre vyššie uvedené územia, ale aj pre 5 mestských častí hlavného mesta
Bratislava, ktoré sú oprávnené čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov podľa JPD NUTS
II Bratislavy - Cieľ 2, t.j. Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Čuňovo a Vajnory
v rámci skráteného programovacieho obdobia 2004-2006.
V súčasnosti je agentúra uznávaným partnerom na území celého Bratislavského kraja
a žiadaným poradcom a partnerom pre projektovú, vzdelávaciu a informačnú činnosť zo
strany iných krajov SR ako aj zo strany medzinárodných organizácií a inštitúcii.
Na základe dosiahnutých výsledkov si agentúra v roku 2006 posilnila svoje miesto na „trhu“
a je vyhľadávaná ako seriózny a kompetentný partner na všetkých úrovniach - lokálnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej.
V roku 2006 agentúra nadviazala na dobré výsledky, ktoré dosiahla v roku 2005 a svoju
pozornosť a úsilie sústredila najmä na ešte väčší rozvoj územia BSK a plnenie úloh, ktoré
priamo vyplývajú zo zmluvy s MVRR SR a poslania agentúry. Išlo predovšetkým o:
•
•
•
•
•
•

úspešnú realizáciu schválených projektov na regionálnej a medzinárodnej úrovni,
plánovanie a prípravu 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, ktoré sú „šité
na mieru“ pre účastníkov jednotlivých školení,
poskytovanie informácií – včas, cielene a zrozumiteľne - potenciálnym žiadateľom
o financovanie zo ŠF z BSK ale aj z iných krajov, ktoré sa na agentúru obrátili so
žiadosťou o pomoc,
zabezpečenie PR pre agentúru, IS RRA a región v domácom a medzinárodnom
prostredí,
posilnenie medzinárodnej spolupráce a príprava a implementácia medzinárodných
projektov v ktorých je agentúra partnerom alebo ich priamo zastrešuje.

Všetky činnosti boli realizované v súlade so zmluvou podpísanou s MVRR SR, požiadavkami
BSK, členmi agentúry a cieľovými skupinami.

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

-

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 iniciatívy a programy
Spoločenstva vrátane programu Interreg IIIA SR – Rakúsko, v rámci ktorého vykonáva
funkciu kontaktného bodu;
rozvíjať takú medzinárodnú spoluprácu, ktorá napomáha získavaniu skúseností a transfer
know how do/z SR a BSK.
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ZHRNUTIE ČINNOSTI AGENTÚRY ZA ROK 2006
Táto časť textovej správy uvádza len stručné zhrnutie činnosti RRA Senec – Pezinok za
obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 nakoľko je celková činnosť podrobne
rozpísaná v predpísanom tabuľkovom formáte Excel vypracovanom MVRR SR – odborom
manažmentu RRA. Vzhľadom na predpísané tabuľky zo strany MVRR SR sú všetky údaje
uvedené v integrovanej forme, t.j. od januára 2006 s pokračovaním v ich popise za jednotlivé
kvartály až do konca roka 2006.

Projektová činnosť
Projektová činnosť je jednou zo základných činností agentúry, ktorá je žiadaná a potrebovaná
zo strany cieľových skupín a BSK. Projektová činnosť bola zameraná predovšetkým na
projekty, ktoré boli schválené – hlavne na ich úspešnú realizáciu. Koncom roka 2006
pripravila agentúra v spolupráci s MPSVR SR aj twinning light projekt pre Bosnu
a Hercegovinu, výsledok ešte nie je známy.
V období 1/1/2006 – 31/12/2006 agentúra pracovala samostatne resp. v partnerstve na
príprave ďalších 46 projektov a väčšiu časť z nich aj realizuje, resp. pomáha pri zabezpečení
manažmentu týchto projektov a tým aj k budovaniu kapacity kľúčových aktérov
zodpovedných za prípravu a realizáciu projektov financovaných z fondov EÚ.
Nové projekty sa vypracovávali paralelne s realizáciou už schválených projektov. Agentúra
má vybudovaný 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.

Podnikateľský sektor
V uvedenom období sa agentúra venovala aj podnikateľskému sektoru v oblasti prípravy
podnikateľských projektov. Predovšetkým boli poskytované konzultácie a komplexný
podporný servis pre individuálnych podnikateľov a ich združenia. Pripravené boli aj
špecializované semináre pre podnikateľskú obec. Spolupráca bola nadviazaná aj s SOPK
Trnavského kraja, s ktorou plánuje agentúra spoločné aktivity v roku 2007.

Školiaca a vzdelávacia činnosť
Oblasť vzdelávania a školenia zostáva kľúčovou oblasťou pre budovanie kapacít cieľových
skupín všetkých sektorov. V uvedenom období sa pokračovalo s realizáciou ďalších
vzdelávacích aktivít – domácich a zahraničných, ktoré boli špeciálne zamerané na prípravu
potenciálnych predkladateľov na ďalšie programovacie obdobie 2006-2013, resp. na
posilnenie ich kapacity (všade tam, kde to bolo potrebné a priamo nutné) tak, aby sa vyčerpali
všetky finančné prostriedky alokované pre BSK v rámci JPD, NUTS II Bratislava, Cieľ 2.
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Agentúra bola posilnená aj ďalšími externými pracovníkmi – lektormi/trénermi. Naviac,
agentúra poskytla svoje know how pre krajiny Západného Balkánu (West Balkan), jej
zástupca zabezpečoval priamu podporu pre Sekciu pre európske záležitosti Úradu vlády
Bosny a Hercegoviny v oblasti približovaniu sa k EÚ a regionálnu konferenciu pre túto časť
Európy a tiež sa aktívne podieľal na diskusiách a prezentáciách v Sarajeve, BiH.
Agentúra začala svoju činnosť v nových priestoroch na Hontiankej ul. 12 v Bratislave,
školenia a iné aktivity zamerané na posilnenie kapacít pre čerpanie zo ŠF na 2007-2013 sa
realizovali v týchto priestoroch.
V súčasnosti sa pokračuje v budovaní 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 Bratislavského kraja, informácie
však agentúra poskytuje aj ostatným krajom SR. Nachádza sa tam aj vzdelávacie centrum
zamerané na „HRD a Capacity Building“ pre všetky sektory.

Štúdie
V uvedenom období bolo vypracovaných 21 štúdií. Časť z nich má pre RRA SP a BSK
strategický charakter, niektoré sú zamerané na evidovaných nezamestnaných /pre UPSVR SR
ale aj pre iné inštitúcie/; sú však aj také štúdie, ktoré majú strategický charakter pre
zahraničných partnerov, napr. Directorate for European Integration, Office of Government
BiH.
Ďalšia časť z nich môže byť veľmi zaujímavá pre slovenské inštitúcie, ktoré sú činné v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy.

Reklama a propagácia
V roku 2006 sa pokračovalo v tradícii zabezpečovať čo najlepšie PR a propagáciu agentúry,
BSK a SR na všetkých úrovniach.
Množstvo aktivít realizovaných v roku 2006 predstavuje ešte väčší nárast v porovnaní
s rokom 2005 a to nie tak do počtu, ako predovšetkým do zvýšenia kvality PR a propagácie
nielen agentúry a kraja, ale aj IS RRA, iných regiónov SR, MVRR SR a iných vládnych
inštitúcií.
Agentúra sa zapájala do jednotlivých akcií doma i v zahraničí, respektíve sama pripravovala
prezentácie, PR dni alebo propagačné materiály. Tieto aktivity pomohli k ešte lepšiemu
zviditeľneniu práce agentúry v roku 2006 a viedlo k otváraniu nových možností doma
i v zahraničí.

Informácie a informačné systémy
Oblasť poskytovania a budovania informačných systémov je pre agentúrou výzvou
a prioritou zároveň.

7

Je to základný nástroj pri zabezpečení rýchlej a efektívnej komunikácie na všetkých
úrovniach.
V uvedenom období sa pokračovalo v zabezpečení aktivít v tejto oblasti, ktorá je jednou
z najsilnejších stránok agentúry.
RRA SP má ako jediná spomedzi RRA-ek webový portál na báze Microsoft, ktorý obsahuje
množstvo webových stránok a prepojení na iné zaujímavé web stránky alebo portály –
domáce alebo zahraničné.
V roku 2006 bol web portál agentúry pravidelne aktualizovaný, t.j. denne (bolo to strategické
rozhodnutie aby sa podklady dodávali okamžite web správcovi a tak sa zabezpečila promptná
komunikácia a informovanosť); tak isto boli aktualizované aj ostatné web stránky, na
funkčnosť ktorých sa agentúra podieľa, resp. priamo zodpovedá. Údaje do databáz RRA SP sa
generujú automaticky a priamo z web portálu agentúry.
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. Zabezpečili sa ďalšie
a veľmi zaujímavé prírastky knižnice (ako virtuálnej tak aj klasickej), ktorá sa dobudovala
v nových priestoroch agentúry v Bratislave na Hontianskej ul. 12. Ďalšie informačnoprezentačné materiály boli pripravené pre partnerov a cieľových skupín – domácich
a zahraničných.
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Záver
Obrovské množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2006 bolo výsledkom
konzistentnej tímovej práce všetkých pracovníkov
a expertov agentúry – interných
a externých, ktorí častokrát obetovali aj svoj voľný čas v záujme rozvoja územia a pomoci pre
cieľové skupiny.
Zároveň je potrebné dodať, že úspech agentúry je aj výsledkom perfektnej spolupráce
s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý vo veľkej miere agentúru podporuje.
Želáme si aj v roku 2007 úspešne nadviazať na všetko to dobré, čo bolo v posledných rokoch
dosiahnuté a pokračovať v aktivitách, ktoré sú potrebnými pre cieľové skupiny v záujme
ďalšieho rozvoja BSK a SR.
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