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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, Čunovo a Vajnory.
V programovacom období 2007 – 2013, zastrešovala 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 „katalyzátora“ pre budovanie partnerstiev
v regióne medzi všetkými tromi sektormi – verejný, podnikateľský a mimovládny vrátane ich
prípravy na čerpanie financií z fondov EÚ.
V programovacom období 2014 – 2020 budeme postupovať v zmysle usmernení a informácií
z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR a BSK o aktuálnom stave
operačných programov 2014-2020, vzhľadom na nový prístup implementácie projektových
zámerov. Informačné stretnutie sa uskutoční na BSK už dňa 10.7.2014. Naša RRA sa ako
jedna z mála RRA na Slovensku aktívne zapájala do pripomienkovaní strategických
dokumentov ako napr. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh Partnerskej
dohody SR na roky 2014 – 2020. Zároveň sa bude agentúra orientovať aj na využívanie
možností ponúkaných novými programami EÚ 2014 - 2020, s dôrazom na programy:
- Erasmus+
- Zamestnanosť a sociálna inovácia
- COSME
- Horizon 2020
- Kreatívna Európa,
ako aj na programy cezhraničnej spolupráce.
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.
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Keďže BSK v uplynulom programovom období spadala do Cieľa 2 a nemala 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, programu MZV SR pre rozvojovú pomoc a pod.).
V roku 2013 agentúra realizovala jednotlivé činnosti v súlade so schváleným plánom činností,
zmluvou uzatvorenou s MVRR SR, potrebami samosprávou kraja a členmi agentúry, ako aj
v súlade so záväzkami na úrovni EÚ. Pozornosť a úsilie sústreďovala na rozvoj územia BSK
a zabezpečenie aktivít, ktoré sú žiadané zo strany potenciálnych predkladateľov projektov.
Ide 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 2014-2020;



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, IS RRA a celý kraj 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 – Srbsko, Macedónsko,
Moldavsko, Bosna a Hercegovina, atď.);



posilnenie medzinárodnej spolupráce, príprava a implementácia strategických
medzinárodných projektov v spolupráci so štátnou správou SR, v ktorých je agentúra
partnerom alebo ich priamo zastrešuje a ktoré zabezpečujú know-how transfer z SR do
iných krajín a 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 vedomostí 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 2013 do 31. decembra 2013.

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.
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, Program celoživotného vzdelávania, OP Centrálna Európa, OP ZsSI, OP
Vzdelávanie, Program Progres a ďalšie relevantné programy a iniciatívy EÚ. V tomto roku
sme kládli dôraz aj na národné nadačné a dotačné programy a fondy.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2013 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 partner pri príprave
projektov a projektových zámerov, ako aj pri implementácii už schválených projektov v rámci
regiónu, krajiny a zahraničia.
Počas celého roku 2013 agentúra vypracovala, resp. sa podieľala na príprave
nasledovných projektov:
1. NEMESI - (Network Mutual Exchange for Supporting Innovation), program EU
PROGRESS (oblasť zamestnanosti a výmeny skúsenosti v rámci EÚ) – PS – celkový
rozpočet pre všetkých partnerov- 184 641 EUR (schválený) – 12 mesiacov
implementácie
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2. REPOS - Repos – Real Time Policy Simulator, 7. rámcový program – VS – celkový
rozpočet pre všetkých partnerov - 3 051 773 EUR (neschválený)
3. TWP o sociálnej a zdravotnej rehabilitácii v AZ- VS- celkový rozpočet- 1.100.000
EUR (neschválený)
4. SCIENCE MARKETING – VS- celkový rozpočet pre všetkých partnerov - 383 808
EUR (neschválený)
5. LIST – PS – celkový rozpočet pre partnerov- 399 952 EUR (schválený) – 24
mesiacov implementácie
6. Improtour Improving Professional skills of Tourism stakeholders – celkový
rozpočet - 45 437 EUR – PS (neschválený)
7. Move on – PS – celkový rozpočet - 400 221 EUR (neschválený)
8. TWP o sociálnom dialógu v SRB – celkový rozpočet - 1.500 000 EUR - VS
(schválený) – 27 mesiacov implementácie
9. TWP o implementácii smernice o regulovaných profesiách v BiH – celkový rozpočet
525.000 EUR- VS (schválený) – 15 mesiacov implementácie
10. Projekt Sense - Support for Enterpreneurship in Serbia – celkový rozpočet pre
všetkých partnerov - 109 603 EUR- PS (neschválený)
11. Projekt Woman – celkový rozpočet pre všetkých partnerov - 101 870 EUR – PS
(neschválený)
12. Projekt Qvet-“ Podpora reforiem v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania
dospelých v Macedónsku prostredníctvom účinnej spolupráce medzi občianskou
spoločnosťou, Remeselnou komorou a Centrom pre odborné vzdelávanie a prípravu
pri definovaní kvalifikačných a hodnotiacich štandardov - prenos slovenských
skúseností – celkový rozpočet pre všetkých partnerov -110 946 EUR- VS
(neschválený)
13. Projekt nástroje kariérneho poradenstva na participácii žien v IKT – Partnerstvo –
LdV- celkový rozpočet pre všetkých partnerov - 317.500 EUR – TS (neschválený)
14. TWP "Podpora vytvorenia Agentúry pre zamestnanosť a soc. Služby" v MK –
celkový rozpočet pre všetkých partnerov - 1.200 000 - VS (neschválený)
15. Aspire2Create – celkový rozpočet pre všetkých partnerov - 399 378 EUR- TS
(schválený) – 24 mesiacov implementácie
Celkom: 15 projektov pripravených; z nich bolo schválených 5 projektov
Celkový objem pripravených projektov bol vo výške: 9. 830 129 Eur.
Z nich časť bola pripravená na báze aktívnej spolupráce s partnermi, hlavne v zahraničí.
V roku 2013 RRA SP sa naďalej aktívne zúčastňovala na implementácii nasledovných
projektov:
-

TW projekt - Support to the administrative capacity of Serbian Energy Agency – 23
mesiacov implementácie
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-

-

-

-

-

InoPlaCe-Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across
Central Europe, program Stredná Európa – zameraný na podporu mladých inovátorov na
regionálnej úrovni – 41 mesiacov implementácie
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 – ukončený k 31.12.2013, doba implementácie 24
mesiacov
Transdanube - Program Juhovýchodná Európa – podpora pri etablovanie kontaktov
BSK a príprave projektu (2 výzva)
EU.EM.NET - Európsky systematický prístup na zapojenie zamestnávateľov do
procesov predvídania požiadaviek zručností a podpory zabezpečenia kvality
v odbornom vzdelávaní a príprave, program Leonardo da Vinci – 36 mesiacov
implementácie
3Es- Vzdelanie, zamestnanie a rovnosť žien z etnických komunít, EuropeAid – IPA –
ukončený – doba implementácie 24 mesiacov
COCURT- 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 – 24 mesiacov implementácie
SCAN– zameraný na kariérne poradenstvo na ktorom RRA spolupracuje s úradmi práce
v BSK – 24 mesiacov implementácie

Grafické znázornenie
Graf č.1 Celkový počet projektov – schválených (5) a neschválených (10), ktoré RRA SP
vypracovala alebo spolupracovala pri spracovaní za rok 2013, celkom 15 projektov
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Graf č.2 Počet projektov za rok 2013 podľa jednotlivých cieľových skupín
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Počet projektov podľa cieľovej skupiny

Projektové zámery a projekty
pre verejnú správu 2012
7

Projektové zámery a projekty
pre tretí sektor 2012
Projektové zámery a projekty
pre podnikateľov 2013

2
6

Školiaca a vzdelávacia činnosť
Školiaca a vzdelávacia činnosť tvorí dôležitý doplnkový základ k projektovej činnosti
agentúry. A tak aj v roku 2013 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.
Veľmi úspešnými boli napríklad zrealizované školenia pre štátnu správu v rámci
twinningových projektov pre Chorvátsko, Macedónsko a Srbsko.
Na realizácii školení spolupracovala RRA aj s MPSVR SR, UPSVAR, úradmi práce.
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..
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Graf č.4 Celkový prehľad zrealizovaných školení, workshopov, či seminárov
rozdelených podľa cieľových skupín

Počet vzdelávacích aktivít za rok 2013

14

Vzdelávacie aktivity pre
verejný sektor

27

vzdelávacie aktivity pre tretí
sektor

Štúdie
Za rok 2013 sa RRA SP podieľala na príprave a spracovaní niekoľkých zaujímavých štúdií,
ako napríklad:









Analýza vzdelávacích potrieb starnúcej populácie na Slovensku
Príklady dobrej praxe v oblasti starnúcej populácie
Zoznam relevantných partnerov a médií pre oblasť sociálnych vecí (starnutie
obyvateľstva) ;
Analýza a mapovanie kľúčových služieb poskytovaným mladým inovátorom na
Slovensku
Participácia na inovačnej stratégii BSK, vypracovanej BIC
PHSR Bratislavského kraja – pripomienkovanie
Zákon o regionálnom rozvoji – novelizácia – pripomienkovanie vrámci pracovnej
skupiny
Brožúra: Review of current responsibilities, organisation, functions, staffing and
management systems of AERS through discussion with officials at all levels
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Školiaca brožúra: Strategický manažment a plánovanie bitźnis aktivít pre MSP a
živnostníkov (Strategic Management and Business Planning for SME’s & Self-employed)
Školiaci materiál: Poradenstvo pre nezamestnaných, cieľová skupina - etnické zeny
(Employment counselling for unemployed people - focus on ethnic women)
Draft zákona o energetike Srbska
Management Plan for AERS (základy dokument);
Zborník: Review on Current Institutional Structure of AERS
Training Handbook on RES
Activity report” on mitigation of barriers for investment in RES
Review Report on current legal framework and operational practices for investment of
RES
Guidelines for quality monitoring
Príručka pre školenie zamestnancov Inkubátora (9 modulov)
Manuál pre prácu s nezamestnanými ženami
Specialised questionnaire on improving servíces of employee associations
Miestna dátová základňa – aktualizácia údajov, charakteristiky, investičných možností
a vnútorného potenciálu bratislavského okresu
Analýza vzdelávacích inštitúcií v Macedónsku
Analýza požiadaviek trhu práce v Macedónsku
Analýza potrieb v oblasti kariérneho poradenstva na Slovensku a v Luxembursku

Reklama a propagácia

V roku 2013 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
MDVaRR 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, MDVaRR SR a IS RRA agentúra zabezpečovala
prostredníctvom oficiálnych konferencií, v rámci partnerským medzinárodných stretnutí
a tlačovými správami prostredníctvom regionálnych médií.
Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
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Informácie a informačné systémy

Oblasť poskytovania a budovania informačných systémov je pre agentúru jednou z top priorít
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.,
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.rrasenec-pezinok.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:
Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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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 poradenstva, emailom a inými komunikačnými prostriedkami.
Počas celého roka 2013 sa poskytlo 599 konzultácií, podrobnosti a spôsob poskytnutia
znázorňuje graf č.5. Konzultácie boli poskytnuté bezodplatne.

Počet poskytnutých informácií v roku
2013
107
6
Informácia poskytnutá
osobne
486

Informácia poskytnutá
telefonicky
Informácia poskytnutá
emailom

Záver
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2013 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.
Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Agentúra si vysoko cení aj pomoc zo strany MDVaRR SR, a členov a partnerov, za čo
všetkým úprimne ďakuje. Tím RRA Senec – Pezinok je pripravený rozvíjať ďalšiu spoluprácu
so štátnou správou a samosprávou, ako aj so všetkými domácimi a zahraničnými
záujemcami/partnermi, ktorí, ako my, veria v serióznosť a profesionalitu.

PRÍLOHY
PRÍLOHA č.1 – Hodnotiaci systém - podrobný prehľad aktivít za celý rok 20123
a ich hodnotenie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Počet
záznamov

Názov aktivity
Štúdie a zámery
1.1 - prebieha spolupráca pri spracovaní
1.2 - ukončená spolupráca pri spracovaní
1.3 - tvorba PHSR
Spolu:
Poskytnutie informácií
2.1 - Podanie informácie emailom
2.2 - Telefonické podanie informácie
2.3 - Osobné stretnutie
2.4 - Podanie informácie formou vzdelávacej aktivity
2.5 - Podanie informácie na výstave
Spolu:
Vzdelávacie aktivity
3.1 - Organizovanie vzdelávacej aktivity
3.3 - Prednáška
3.5 - Organizovanie školenia
3.6 - Organizovanie konferencie
3.8 - Organizovanie workshopu
3.10 - Lektorská činnosť
3.2 - Tvorba brožúry alebo el. nosiča
3.4 - Príspevok
3.7 - Organizovanie seminára
Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok

Celkový počet
bodov

8
0
0
0
-

240
0
0
0
240

486
6
107
3
0
0
-

4374
18
3210
0
0
0
7602

4
3
1
1
35
1
15
3
0

1600
300
400
400
14 000
0
0
0
0
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3.9 - Spracovanie a poskytnutie príspevku
0
0
Spolu:
Aktivity v oblasti reklama a propagácia
4.1 - Spracovanie spravodajských tlačových správ
30
4.10 - Poskytnutie rozhovoru v printových médiách
0
4.2 - Spracovanie článku
5
4.3 - Spracovanie letáku
0
4.13 - Zaslanie propagačného e-mailu
26
4.4 - Účasti na konferenciách/ workshopoch/ seminároch za
2
účelom propagácie
4.5 - Účasti na aktivitách organizovaných MDVRR SR
2
4.16 - Účasti na aktivitách organizovaných zahraničnými
33
partnermi
4.14 - Účasti na aktivitách organizovaných inými subjektmi 6
0
4.6 - Účasť na domácej výstave – ako spoluvystavovateľ
0
4.7 - Účasť na zahraničnej výstave – ako vystavovateľ
0
4.8 - Účasť na zahraničnej výstave – ako spoluvystavovateľ 0
4.9 - Organizovanie tlačových konferencií a brífingov
0
4.11 - Poskytnutie rozhovoru v rozhlase
0
4.12 - Poskytnutie rozhovoru v TV
0
4.15 - Účasť na domácej výstave – ako vystavovateľ
0
Spolu:
Súčet bodov za všeobecné úlohy:

0
0
16100
0
0
500
0
78
200
400
13 200
600
0
0
0
0
0
0
0
0
14 978
39520

PRÍLOHA č.2 – Fotodokumentácia
FOTODOKUMENTÁCIA K SPRÁVE RRA SP za rok 2013
Študijná návšteva 8.-12.4.2013 v rámci projektu COCURT

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Návšteva delegácie z mesta Stará Pazova v meste Senec 12.4.2013

TRANSDANUBE – partnerské stretnutie vo Vidine, 16.-17.4.2013

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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18.-19.4.2013 - workshop Komercializácia výsledkov výskumu v Maďarsku, Poľsku, na
Slovensku a v Českej republike

Partnerské stretnutie v projekte InoPlaCe v Bratislave v dňoch 20-21.5.2013, vrátane
návštevy inkubátora STU

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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S riaditeľkou sekcie medzinárodnej spolupráce ministerstva regionálneho rozvoja
a riaditeľom RDA Centre, Regionálne fórum v Moldavsku 23 – 24.5.2013

Stretnutie k aktívnemu starnutiu v Banskej Bystrici 29.5.2013

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Partneri projektu EU.EM.NET na partnerskom stretnutí v Burgase - 19. -20. 6. 2013

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Školenie pre podnikateľský inkubátor v Macedónsku 9.-15.9.2013

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Medzinárodná konferenci o trvalo udržateľnej mobilite v oblasti cestovného ruchu Transdanube v Bratislave 17.9.2013

RRA SP a InoPlaCe na Noci výskumníkov 27. 9. 2013

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Vystúpenie na záverečnej konferencii v Ríme, 10. 10. 2013
http://www.youtube.com/watch?v=7uz-RAWD6M4
Úvodné stretnutie partnerov projektu Aspire2Create v Matere, 31.10 – 1.11.2013

Školenia v oblasti energetiky – AERS, Srbsko (v spolupráci s URSO) – rok 2013,
Belehrad

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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PRÍLOHA č.3 – PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (vzorka zverejnených článkov)
Výstava víťazov medzinárodnej súťaţe Kýchanie mozgov v Prešove - 21. novembra 2013
V rámci projektu Kýchanie mozgov, ktorý realizuje Prešovská rozvojová agentúra, otvorili v monobloku prešovskej
fakultnej nemocnice III. ročník medzinárodnej výstavy kresleného humoru. Tento rok mala tému Vymývanie
mozgu. Organizátori zároveň vyhlásili výsledky súťaţe, do ktorej prispeli autori z 51 krajín sveta. Získané
skúsenosti z tohoto projektu chcú vyuţiť v čerstvo schválenom OP Kreatívna Europa.
viac informácií ...
Stredoeurópska Stratégia pre starnúcu spoločnosť - Zelená kniha - slovenská verzia - 15.
novembra 2013
Myslíte si, ţe naša spoločnosť stárne? Zaujíma Vás tento problém a príklady jeho riešení z okolitých krajín?
Prosím neváhajte a pozrite si slovenskú verziu dokumentu vytvoreného projektovým partnerstvom zástupcov zo
Slovenska (UPSVaR SR a RRA Senec-Pezinok), Česka, Nemecka, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rakúska a
Talianska.
Stredoeurópska Stratégia starnúcej spoločnosti (PDF)

Začal sa projekt LIST - 15. novembra 2013
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok je jedným z piatich partnerov, ktorí sa pustili do implementácie
projektu LIST (Transparentnosť zručností v oblasti logistiky). Projekt je spolufinancovaný Programom
celoţivotného vzdelávania – Leonardo da Vinci a dáva si za cieľ zlepšenie kvality a inovatívnosti odborného
vzdelávania a prípravy v oblasti logistiky prostredníctvom zvýšenia transparentnosti a uznávania kompetencií
vrátane tých, ktoré sme nadobudli cez neformálne a informálne vzdelávanie.
viac informácií ...
RRA SP na medzinárodnej konferencii o starnúcej populácii v Ríme - 11. novembra 2013
Zástupcovia RRA SP sa dňa 10.10.2013 v Ríme zúčastnili medzinárodnej konferencie venovanej starnúcej
populácii, organizovanej v rámci projektu Stredoeurópskej platformy vzdelanostnej spoločnosti (CE Knowledge
Platform of an Ageing Society).
Viac informácií nájdete v článku Regionálnych novín Senecko (v spodnej časti dokumentu).

Nový projekt RRA SP zameraný na celoţivotné vzdelávanie a kreatívny priemysel
zahájený - 6. novembra 2013
K 1. 10. 2013 začal nový projekt RRA SP: projekt Aspire2Create - Prenos a adaptácia kompetencií pre trénerov,
koučov a podnikateľských poradcov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý je podporený Európskou komisiou v
Programe celoţivotného vzdelávania – Prenos inovácie. Konzorcium partnerov pozostávajúce zo 6 partnerov z 5
krajín - Veľká Británia, Chorvátsko, Estónsko, Taliansko a Slovensko (zastúpené RRA Senec-Pezinok) - sa po
prvý krát stretlo v talianskej Matere, kde sa 31. októbra a 1. novembra 2013 uskutočnilo úvodné stretnutie
partnerov projektu.
viac informácií ...
Záverečná konferencia projektu SCAN - 21. októbra 2013
Dňa 17.10. sa v Bratislave konala záverečná konferencia projektu SCAN za účasti všetkých projektových
partnerov. Sme veľmi radi, ţe naše pozvanie prijali viaceré kapacity v oblasti kariérneho poradenstva na
Slovensku, z ktorých viacerí sa tejto problematike intenzívne venujú aj prostredníctvom zapojenia v projektoch s
podobným zameraním.
viac informácií ...

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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RRA Senec-Pezinok organizuje záverečnú konferenciu z projektu SCAN - 4. októbra 2013
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu projektu
SCAN, realizovaného cez program Leonardo da Vinci.
Záverečná konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a uskutoční sa dňa 17. októbra 2013 od 9:30 hod., v
hoteli Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava.
Tešíme sa na Vašu účasť.
viac informácií ...
RRA SP a InoPlaCe na Noci výskumníkov 2013 - 1. októbra 2013
Cieľom mnohých európanov so záujmom o vedu a inovácie, vrátane mladých inovátorov bol aj tohto roku festival
vedy – Noc výskumníkov, ktorý sa uskutočnil 27.9.2013, a v Bratislave na ňom nechýbalo ani zastúpenie
projektu InoPlaCe.
viac informácií ...
Záverečná konferencia projektu COCURT - 30. septembra 2013
27. septembra 2013 sa v Skopje, MK, uskutočnila záverečná konferencia projektu COCURT, ktorý je
financovaný programom SlovakAid. Na záverečnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľov,
úradov práce, vzdelávacích inštitúcií a verejnej správy.
V priebehu konferencie boli odprezentované výsledky projektu COCURT a to predovšetkým vytvorené analýzy
potrieb trhu práce a vzdelávacích inštitúcií, web stránka projektu www.zanimanje.org a uskutočnené školenia pre
10 školiteľov a pre vyše 60 nezamestnaných zo štyroch regiónov Macedónska.
viac informácií ...
Školenia pre podnikateľský inkubátor v Macedónsku - prvá fáza - 26. septembra 2013
V rámci projektu „Vzdelanie, zamestnanie a rovnosť ţien z etnických komunít“, na ktorom spolupracuje
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) s Obchodnou komorou severo-západného
Macedónska a s Asociáciou pre lokálny vidiecky rozvoj, zrealizovali experti z RRA SP v dňoch 9.-15.9.2013 prvú
z plánovaných dvoch fáz školení pre zamestnancov podnikateľského inkubátora, ktorý bude v projekte zaloţený,
ako aj zamestnancov neziskových organizácií a dobrovoľníkov pracujúcich so ţenami.
viac informácií ...
RRA SP na medzinárodnej konferencii o trvalo udrţateľnej mobilite v oblasti cestovného
ruchu - 20. septembra 2013
Bratislava 17. septembra 2013 hostila medzinárodnú konferenciu k projektu TransDanube o trvalo udrţateľnej
mobilite v oblasti cestovného ruchu, ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí. Regionálna Rozvojová Agentúra
Senec-Pezinok sa na pozvanie Bratislavského samosprávneho kraja tejto aktivity zúčastnila ako jeden z
pridruţených partnerov.
viac informácií ...
Prebehlo testovanie metódy „Kompetenzenbilanz“ - 12. augusta 2013
V projekte SCAN, ktorý je financovaný z podporou Európskej Komisie, a ktorého je RRA Senec-Pezinok vedúcim
partnerom, sa uskutočnilo testovanie metódy „Kompetenzenbilanz“. Táto metóda pomáha ľuďom, ktorí chcú
zmeniť prácu, nájsť si prácu, objaviť skrytý potenciál, identifikovať svoje silné stránky a rozvíjať svoje ciele do
budúcnosti.
viac informácií ...
Školenie pre zvýšenie zamestnateľnosti a podnikateľského potenciálu ţien v
Macedónsku - 26. júla 2013

Výročná správa RRA Senec -–Pezinok, rok 2013
Vypracovala: Ľ. Pavlovová a K. Manczalová
s tímom RRA Senec – Pezinok
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Od novembra 2012 prebieha projekt „Vzdelanie, zamestnanie a rovnosť ţien z etnických komunít“ na ktorom
spolupracuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok s Obchodnou komorou severozápadného
Macedónska a s Asociáciou pre lokálny vidiecky rozvoj.
V priebehu júna aţ júla 2013, po predošlej identifikácii potrieb prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov, sa
zrealizovali školenia zamerané na budovanie kapacít a podnikateľského potenciálu ţien v štyroch rôznych
regiónoch Macedónska – Pollog (Bogovinje a Bervenica), Skopje (Saraj, Çair and Haraçina), Struga Kicevo.
Školení sa zúčastnili nezamestnané ţeny rôzneho veku a vzdelania, ktorých cieľom bolo si buď zvýšiť potenciál
pre nájdenie zamestnania, alebo sa naučiť základom podnikania.
viac informácií...
Reportáţ zo školenia v lokálnej televízii:

Druhé partnerské stretnutie projektu EU.EM.NET vedeného RRA Senec-Pezinok sa
uskutočnilo v Burgase - 24. júna 2013
Partneri projektu EU.EM.NET sa v dňoch 19. -20. 6. 2013 stretli na v poradí druhom stretnutí, ktoré sa podľa
plánu konalo v mieste pôsobenia partnera – Odbornej školy turizmu Asena Zlatarova, v bulharskom Burgase.
EU.EM.NET je projekt zameraný na zapojenie zamestnávateľov do procesov predvídania poţiadaviek zručností
a podpory zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní v sektore sluţieb cestovného ruchu.
viac informácií ...
Bezplatný seminár o cestovnom ruchu s ochutnávkou reg. špecialít vo Vysokých Tatrách
- 20. júna 2013
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pozýva na bezplatný seminár "Podpora inovácií v
cestovnom ruchu pomocou novej klastrovej koncepcie", ktorý sa uskutoční 26.6.2013 od 9.15-15.00 v
Centre rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, 059 81 Dolný Smokovec I.6,
Záujemci prosím registrujte sa bezodkladne u p. Jany Mihalikovej na t.č. +421 2 5044 45 26, alebo mailom
na mihalikova@nadsme.sk
viac informácií ...
Školenie a aktívna podpora nezamestnaných - 12. júna 2013
Pracovný trh a fenomén nezamestnanosti v Macedónsku predstavuje skutočnú výzvu pre nezamestnaných,
predovšetkým pre tých s nízkou kvalifikáciou, ktorí sa stávajú nie len profesijne, ale aj spoločensky izolovaní.
Prostredníctvom projektu COCURT, s pomocou Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, úradov práce v
Macedónsku, zamestnávateľov, Centra pre ekonomický a sociálny rozvoj, implementujeme niekoľko pilotov –
školení zameraných na podporu integrácie nezamestnaných a aktívnu podporu pri hľadaní zamestnania.
viac informácií ...
Stretnutie projektových partnerov InoPlaCe v Bratislave - 5. júna 2013
Zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) pripravili pre svojich partnerov v rámci
projektu InoPlaCe stretnutie v Bratislave.
Partneri sa na stretnutí vzájomne informovali o stave a výsledkoch projektu v jednotlivých stredoeurópskych
krajinách (Česko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko, Nemecko).
viac informácií ...
Stretnutie o aktívnom starnutí v Ţiline - 4. júna 2013
Na stretnutí v Ţiline, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.4.2013 za významnej podpory riaditeľky RRA Ţilina Ing. Adriany
Mášovej sa prerokovali otázky starnúcej populácie, ktorým sa zaoberá medzinárodný projekt CE – Ageing Stedoeurópska znalostná platforma starnúcej spoločnosti.
viac informácií ...
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Bezplatné poradenstvo o úspore nákladov pre MSP - projekt EKOprofit - 4. júna 2013
Podnikáte a popritom by ste uvítali, keby ste mohli ušetriť vlastné prevádzkové náklady a šetriť ţivotné
prostredie? Pre všetky „efektívne“ zmýšľajúce malé a stredné podniky z regiónu Bratislavy a Trnavy je tu
moţnosť BEZPLATNE sa zapojiť sa do projektu EKOprofit Bratislava.
Projekt ponúka individuálne poradenstvo a podporu pri zlepšovaní Vášho vzťahu k ţivotnému prostrediu a tým
k zníţeniu Vašich prevádzkových nákladov.Prihlasovanie je stále aktuálne!
viac informácií ...
RRA Senec-Pezinok partnersky podporila Regionálne fórum o investíciách a inováciách v
Moldavsku - 31. mája 2013
RRA Senec-Pezinok sa ako jeden z partnerov Regionálneho fóra o investíciách a inováciách s podtitulom
„Spolupráca pre rozvoj“, ktoré sa konalo 23.-24. mája 2013 v obci Costesti v centrálnom regióne Moldavska,
zúčastnila a prezentovala slovenské skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja.
viac informácií ...
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok a Mesto Banská Bystrica o aktívnom
starnutí - 31. mája 2013
Na stretnutí v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5.2013 za významnej podpory zástupcov mesta sa
prerokovali otázky starnúcej populácie, ktorým sa zaoberá medzinárodný projekt CE – Ageing - Stedoeurópska
znalostná platforma starnúcej spoločnosti.
viac informácií ...
RRA Senec-Pezinok zabezpečuje manaţment pre twinning projekt v oblasti energetiky
Slovensko-Srbsko - 30. mája 2013
Slovensko a Srbsko spájajú dlhé a spoločnou históriou prepojené priateľské vzťahy. To sa v súčasnosti prejavuje
v intenzívnej podpore Slovenska pri začleňovaní Srbska do spoločenstva krajín Európskej únie.
Dôkazom vzájomných nadštandardných vzťahov je aj činnosť zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu,
ktorej koordinátorom je Ministerstvo hospodárstva SR. Okrem toho fungujú rozličné aktivity na úrovni
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR, konajú sa podnikateľské semináre a misie, ktoré
organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO), regionálne kancelárie Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory, Slovensko – srbská obchodná komora, zdruţenia pre rozvoj regiónov a tieţ
jednotlivé samosprávne kraje. Na srbskej strane treba oceniť aktívnu spoluprácu s predstaviteľmi agentúry
SIEPA, Srbskej obchodnej komory, predstaviteľmi Autonómnej oblasti Vojvodina, a samozrejme podporu zo
strany zástupcov srbskej štátnej správy.
Viac informácií v SK...
Viac informácií v SRB...

Návšteva mesta Senec delegáciou mesta Stará Pazova, Srbsko - 29. apríla 2013
Členovia srbskej delegácie p. Marko Nikolić z Veľvyslanectva Srbskej republiky, primátor p. Djordje Radinović,
p. poradca Dragoljub Trifunović a p Ljibuška Lakatoš boli prijatí p. primátorom Karolom Kválom, p. viceprimátorkou Helenou Nemcovou, p. prednostkou Ing. Jarmilou Répássyovou a projektovými manaţérkami p.
Natašou Urbanovou a p. Angelikou Matlohovou.
viac informácií ...
InoPlaCe na workshope o inováciách v krajinách V4 - 26. apríla 2013
Zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) sa zúčastnili medzinárodného
workshopu nazvaného Komercializácia výsledkov výskumu v Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Českej
republike, ktorý prebiehal v dňoch 18.-19.4.2013 na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR )
v Bratislave.
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viac informácií ...
Testovanie z projektu SCAN za začalo - 19. apríla 2013
V rámci projektu SCAN začali partneri testovať metódu „Kompetenzenbilanz“, ktorá pomáha ľuďom, ktorí chcú
zmeniť prácu, nájsť si prácu, objaviť skrytý potenciál, identifikovať svoje silné stránky a rozvíjať svoje ciele do
budúcnosti.
viac informácií ...
Študijná návšteva na Slovensku - 18. apríla 2013
V dňoch 8.-12. apríla 2013 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu COCURT, ktorý je
financovaný programom SlovakAid, realizovala na Slovensku študijnú návštevu pre zástupcov Organizácie
zamestnávateľov Macedónska, Centra pre ekonomický a sociálny rozvoj ako aj Úradov práce v Macedónsku.
viac informácií ...
Pozvánka na Odbornú panelovú konferenciu o trhu práce pri JOBexpo 2013 - 3. apríla 2013
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pri príleţitosti konania najväčšieho veľtrhu pracovných príleţitostí na
Slovensku Job Expo 2013 organizuje Odbornú panelovú konferenciu o trhu práce pod záštitou predsedu vlády
SR, Roberta Fica, a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Odborná panelová konferencia o trhu
práce sa uskutočni dňa 18. apríla 2013 v hale K výstaviska Agrokomplex v Nitre so začiatkom o 11.00 hod
(pozvánka).
Vašu účasť na konferencii potvrďte buď tel. na: 02/20455970 alebo mailom na rsvp@jobexpo.sk najneskôr do
piatku, 12.4.2013.
Registrácia účastníkov konferencie bude prebiehať 18.4.2013 od 8.30hod. do 10.30hod. v priestoroch haly K.
Vstup na výstavisko Agrokomplexu pre účastníkov konferencie a Veľtrhu pracovných príleţitostí JobExpo 2013
bude z Akademickej ulice.
Viac informácií o Veľtrhu pracovných príleţitostí JobExpo2013 nájdete na pravidelne aktualizovaných
stránkach www.jobexpo.sk ako aj na facebook-u:https://www.facebook.com/JOBexpo.Sk

Prenos slovenských skúseností v Macedónsku - 1. marca 2013
V rámci projektu COCURT, ktorý je financovaný programom SlovakAid, Regionálna rozvojová agentúra SenecPezinok uskutočnila v dňoch 18.-21. februára školenie pre školiteľov v Skopje, v Macedónsku. V rámci školenia
boli 10 vybraným školiteľom odovzdané skúsenosti slovenských odborníkov s európskymi reformnými nástrojmi
trhu práce, systémami EURES a ECVET, prácou s nezamestnanými formou kariérneho poradenstva, metódami
prednášania v EÚ a s vyuţívaním európskych podporných programov na ďalší rozvoj vzdelávania a trhu práce.
viac informácií ...
Demografické zmeny v spoločnosti si vyţadujú bezodkladné konanie - 1. marca 2013
Je zrejmé, ţe v najbliţších desaťročiach bude čeliť Stredná Európa nebývalým demografickým výzvam.
Preto sme sa rozhodli nimi zaoberať v projekte CE Ageing - Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre
starnúcu spoločnosť, spolufinancovanom z ERDF.
Platforma projektu je tvorená zástupcami projektových partnerov a spolu s expertmi identifikovala súčasné výzvy
a moţnosti vzhľadom na demografické zmeny, rozvojové trendy a scenáre pre strednú Európu a vybudovala
odporúčania pre zmenu politiky; všetko toto je prezentované v tzv. Zelenej knihe Stredoeurópskej stratégie pre
starnutie.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme poţiadať o Váš názor na túto problematiku formou vyplnenia elektronického
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dotazníka. Váš názor si ceníme.

Prehľad moţností čerpania prostriedkov pre mestá a obce BSK 2013 - 25. februára 2013
Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK bol vytvorený materiál Prehľad moţností
čerpania prostriedkov pre mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý nájdete v prílohe tejto
správy. Dokument bol spracovaný za účelom poskytnúť samosprávam sumár informácií o aktuálnych
moţnostiach získania finančných prostriedkov pre rozvoj miest a obcí v regióne. Veríme, ţe vďaka zvyšovaniu
povedomia o existujúcich moţnostiach získania finančných prostriedkov pre miestnu samosprávu sa podarí
lepšie vyuţívať všetky dostupné formy podpory regionálneho rozvoja.
V prípade otázok, resp. potreby doplňujúcich informácií kontaktujte prosím Odbor stratégie, územného rozvoja a
riadenia projektov:
Mgr. Peter Furik
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykraj.sk
e-mail: peter.furik@region-bsk.sk
tel.: +421 (0)2 482 64 287

A mnoho ďalších:

http://www.youtube.com/watch?v=7uz-RAWD6M4
Vystúpenie na záverečnej konferencii v Ríme 10. 10. 2013
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