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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 MDVRR 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 2014 – 2020, aj naďalej 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.
Naďalej RRA SP poskytovala informácie, poradenstvo či priamu podporu nielen pri
získavaní finančných možností zo štrukturálnych fondov ale aj mnohých programov 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, Program celoživotného vzdelávania/EÚ LLLP, program Progress,
Twinningovým projektom, SR program MZV SR pre rozvojovú pomoc a pod.).
V roku 2014 agentúra realizovala jednotlivé činnosti v súlade so schváleným plánom činností,
zmluvou uzatvorenou s MDVRR SR, potrebami BSK a členmi agentúry, ako aj v súlade so
záväzkami na úrovni EÚ. Pozornosť a úsilie sústreďovala najmä na rozvoj územia BSK
a zabezpečenie aktivít, ktoré sú žiadané zo strany potenciálnych predkladateľov projektov
v novom programovom období 2014 – 2020.
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Ide predovšetkým o:


úspešnú realizáciu schválených projektov na regionálnej a medzinárodnej úrovni;



plánovanie a príprava 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, 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;
 stimulovať budovanie partnerstiev na lokálnej a regionálnej úrovni;
 rozvíjať takú medzinárodnú spoluprácu, ktorá napomáha získavaniu skúseností
a transfer know how a inovácií do/z SR a BSK.

MOTTO:
„MYSLI GLOBÁLNE KONAJ LOKÁLNE“
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Zrealizované aktivity
Informovanie a poradenstvo
Tak ako aj po minulé roky tak aj v tomto roku sme poskytovali nasledovné služby:
 bezplatná informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb
v oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti poskytovania prostriedkov z fondov Európskej
únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja;

 zabezpečenie aktuálnosti spoločného informačného portálu ISRRA a webstránky RRA
Senec-Pezinok;
 spolupráca pri podporných činnostiach na regionálnej a miestnej úrovni;
 účasť na koordinačných a vzdelávacích aktivitách.

Plánovanie rozvoja regiónu vrátane zberu údajov
 vypracovanie informačnej databázy funkčných hospodárskych celkov na úrovni okresu
podľa štruktúry stanovenej MDVaRR SR;
 zber údajov pre programový zásobník investičných zámerov;
 zber zadefinovaných ukazovateľov pre potreby regionálneho rozvoja;
 spolupráca pri príprave strategických a koncepčných materiálov v oblasti regionálneho
rozvoja.
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Organizácia ako aj účasť na podujatiach a vzdelávacích
aktivitách
 RRA SP sa v tomto roku zúčastnila na 8 vzdelávacích, prezentačných a iných podujatiach
v oblasti regionálneho rozvoja:
- EU Access to finance Day;
- Nové programové obdobie 2014-2020 – možnosti a potenciál pre BSK;
- Informačný seminár k dotačným programom EÚ;
- Erasmus+;
- Európa pre občanov;
- Recomm;
- Stratégia rozvoja vidieka v Rovinke a v Modre;
- Koordinačné stretnutie subjektov regionálneho rozvoja v BSK.
 Zároveň v tomto roku zorganizovala päť podujatí v oblasti regionálneho rozvoja pre
širokú verejnosť:
- Prednáška na národnej úrovni o projektoch v kreatívnom priemysle – sny a realita;
- 4 školenia na tému Posilnenie vedomostnej základne štátnej správy na využívanie EÚ
nástroja twinning.
 Spolupráca pri organizovaní školenia pre RRA-čky zaradené do Integrovanej siete
regionálnych rozvojových agentúr, ktoré sa konalo v novembri 2014 v Patinciach.

Partnerstvo a projektová činnosť
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok naďalej intenzívne rozvíja tvorbu partnerstiev
na území našej pôsobnosti ale aj na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Určite
treba spomenúť:
- Memorandum o spolupráci so SASAR;
- Memorandum o spolupráci s ADR Centrum;
- Spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí SR;
- Asociované partnerstvo v projekte TRANSDANUBE;
- a partnerstvá v rámci pripravených a realizovaných projektov (InoPlace, projekty cez
SAMRS, ABI, atď.)
V roku 2014 RRA SP vypracovala nasledovné projekty verejný, súkromný ako aj tretí sektor:
- NEW LIFE – Innovating social services in the field of ABI;
- CROSSUM – Cross-border Succession Matters;
- ERASMUS for young enterpreneurs;
- Slovak Aid pre Bosnu a Hercegovinu;
- Slovak Aid pre Moldavsko;
- Vzdelávací projekt pre Notársku komoru.
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Propagácia a publicita

Počas roku 2014 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok zverejnila množstvo
relevantných informácií a výzvach, aktivitách či realizovaných podujatiach.
Zároveň spracovala niekoľko článkov, ktoré boli zverejnené buď elektronicky ale ako
printové správy v regionálnych novinách.

Záver
Veľké množstvo aktivít, ktoré agentúra realizovala v roku 2014 je výsledkom efektívnej
tímovej práce všetkých pracovníkov a expertov agentúry – interných a externých.
Tieto výsledky sú založené na otvorenej komunikácii, vzájomnom rešpekte a zodpovednosti
voči stanoveným úlohám a cieľovým skupinám.
RRA Senec – Pezinok bude pokračovať v plnení stanovených cieľov, ktoré sú súčasťou jej
dlhodobej rozvojovej stratégie a akčných plánov. V budúcnosti sa agentúra bude orientovať aj
na posilnenie svojej pozície na úrovni EÚ.
Agentúra si vysoko cení aj pomoc zo strany MDVaRR SR, BSK a ostaných členov
a partnerov, za čo všetkým úprimne ďakuje. Tím RRA Senec – Pezinok je pripravený na
ďalšiu spoluprácu so štátnou správou a samosprávou, ako aj s všetkými domácimi
a zahraničnými záujemcami/partnermi, ktorí, ako my, veria v serióznosť a profesionalitu.

Príloha
Záverečná správa o realizácii činností RRA SP – podrobný prehľad aktivít za celý rok
2014.
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