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Správa Regionálnej rozvojovej agentúry Záhorie za r ok 2007  

 

 

1. ÚVOD  

V  prvom polroku 2007 boli v našej agentúre dvaja  zamestnanci, jedna brigádnička 

a do apríla jeden  projektový manažér na zabezpečenie  implementácie a monitoringu 

projektu „Rakúske skúsenosti a ich využitie pre projektovú dokumentáciu na kompostáreň 

v Malackách“.  V druhom polroku bol v agentúre jeden projektový manažér a  riaditeľka.  

Začiatkom júla sa v agentúre udiali zmeny, kedy pôvodní členovia vystúpili a agentúra dostala 

nové vedenie zamerané na malých a stredných podnikateľov, ľudské zdroje a deti,  ktorí majú 

záujem o dianie v agentúre a jej perspektívne napredovanie a rozvoj.  Správnosť rozhodnutia  

ukáže  čas.  V poslednej tretine roka pribudli do agentúry jedna projektová asistentka a jedna 

manažérka. 

 

2. ZHRNUTIE  

Celkovo počas roku 2007 sa RRAZ  zamerala na prevažne na tvorbu nových 

projektov, pričom spracovala projekty a projektové zámery  v celkovej hodnote       

76 587 524,- Sk. Ťažiskom našej činnosti je podpora verejnej správy ale i neziskových 

organizácií a občianskych či športových združení najmä formou projektov, konzultácií 

a informačných e-mailov, pričom sme sa však snažili nezabúdať ani na podnikateľov. 

Usilujeme sa zlepšiť reklamu a propagáciu RRAZ, kraja ako aj štrukturálnych fondov.  

Od januára implementujeme projekt podnikateľskému subjektu.  V júni sme ukončili 

spolumanažovanie a implementovanie projektu „Rakúske skúsenosti a ich využitie pre 

projektovú dokumentáciu na kompostáreň v Malackách“.  
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Od júla implementujeme náš vlastný projekt „Posil ňovanie podnikate ľských  

zručností  prostredníctvom e-learningu v regióne Záhori e“ ,  a od augusta menežujeme 

projekt pre mesto Malacky „Spolupráca škôl prostredníctvom dokumentovania 

a prezentácie zmien v krajine na oboch stranách spo ločnej hranice“ , ktorý je známy viac 

pod  jeho akronymom „Fotoprojekt škôl – Malacky, Gänserndorf a ich okolia“.   

 

 

3. PLNENIE AKTIVÍT V ZMYSLE ZMLUVY MEDZI MVRR A RRA Z. 

 

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie poskytovala v roku všetky dostupné základné 

informácie o  štrukturálnych fondoch Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva a o Kohéznom 

fonde, pričom každému potencionálnemu žiadateľovi venujeme celé poradenstvo zdarma.  

Aktívne sa venujeme získavaniu všetkých nových dostupných informácií o novom 

programovacom období.  

          Hlavnou našou náplňou bolo poskytovanie informácií o Národnom 

strategickom referenčnom rámci a o ostatných dostupných programoch a možnostiach, ďalej 

poskytovanie konzultácií, poradenstva a pomoc pri vypracovávaní projektov pre potenciálnych 

žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.   

 

4.  PROJEKTY, PROJEKTOVÉ A PODNIKATE ĽSKÉ ZÁMERY  

V tomto roku sme vypracovali celkovo 34 projektov či projektových zámerov,  z toho pre 

verejný sektor 18,  pre mimovládne organizácie 11  a pre podnikateľov 5;  spolu v celkovej 

hodnote viac ako 76 miliónov korún. 
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5. VZDELÁVACIE AKTIVITY 

V roku 2007 sme spoluorganizovali či organizovali 26seminárov.  Pracovali sme s 25 

MSP z nášho regiónu, zapojili sme sa do projektu a pomohli tak vyškoliť 38 nezamestnaných 

prezentáciou neuveriteľnými 340 stranami školiaceho materiálu, v rámci projektu sme 

počas prvých dvoch školení pracovali celkovo so 45 účastníkmi so 78 stranami pripravených 

materiálov, zapojili sme sa do projektu prípravou a samotným školením na klientsky 

orientovaný prístup, kde sme vyškolili  125 pracovníkov. 

 

6. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ  

  V čase od januára do decembra 2007  sme poskytli mailové a osobné konzultácie pre 

1324 klientov v rozsahu  397 hodín, kde sme pomáhali s informáciami najmä k vypracovaniam 

projektov, ale aj vôbec k možnostiam čerpať štrukturálne fondy. Rozoslali sme  1230 

informačných mailov, týkajúcich sa najmä informácií o štrukturálnych fondoch a nových 

aktuálnych výzvach a možnostiach a 1514 strán materiálov.  Dopĺňali sme  web stránku. 

 

7. MARKETINGOVÉ AKTIVITY RRAZ 

Na rôznych akciách a výstavách  sme rozdali niečo cez  225  info materiálov, letákov, 

brožúr o RRAZ, štrukturálnych fondoch a pod., vyšli rôzne články o agentúre v týždenníku 

MY, okresných periodikách, v magazíne Euroregióny a najnovšie aj v obchodných 

správach.. Na Info tabuli v budove podnikateľského Inkubátora pravidelne  dopĺňame nové 

info, výzvy, možnosti, zaujímavosti.  

 

 

 

 

 

V Malackách 10. 01. 2008      Ing. Milica Mašková 
    Riaditeľka RRAZ 


