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1. Identifikácia organizácie  

 

Názov organizácie:           Regionálna rozvojová agentúra Záhorie  

        so sídlom v Malackách 

Sídlo organizácie:               Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky 

Kancelária:           Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky, Inkubátor, č.dv. 412 

Kontakty:            Tel: 034/7743004. Fax: 034/7743005, Mob: 0915/726087 

            Mail: rrazahorie@rraz.sk, mia.maskova@gmail.com 

            www.rraz.sk 

Právna forma:          Združenie právnických osôb 

Štatutárny zástupca a riaditeľ:   Ing. Milica Mašková 

 

Agentúra je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky využíva predovšetkým 

na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a užšie  regiónu Záhorie. RRAZ aktivizuje 

ekonomický rozvoj regiónu inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora 

a tretieho sektora. Regionálne rozvojové agentúry sa osvedčili ako účinný nástroj podpory 

rozvoja regiónu v členských štátoch EÚ.   

RRAZ je súčasťou Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr   - ISRRA 

vytvorenej na základe uznesenia vlády SR č.738/2000 Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR).  

 

2. Predmet činnosti a základné poslanie  

 

• koordinácia činností miest a obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých 

oblastiach rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov v záujme 

trvalého rozvoja.   
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• Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce miest a obcí a ďalších 

subjektov 

• Koordinácia činností smerujúcich k trvalému rozvoju územia. 

• Podpora a oživenie regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov. 

• Spolupráca s okolitými združeniami podobného charakteru. 

• orientácia na rozvoj regiónu v súlade s Národným plánom regionálneho rozvoja, 

• realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie 

v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov, 

• aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov 

rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce, 

• podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónov a iniciovanie budovania 

podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov, 

• zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, 

implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného, 

rizikového a štartovacieho kapitálu, 

• poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie 

prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov, 

• budovanie vzťahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj 

prezentácie regionálnych projektov a iniciatív, 

• koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní 

regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ), 

• organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými 

fondmi, 

• zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, 

• vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, 

• organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja 
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3.  Úlohy agentúry pre Ministerstvo výstavby a regi onálneho rozvoja  

 

 

• poskytovanie základných informácií o predvstupových programoch Phare ECOSOC 

a Phare CBC, o štrukturálnych fondoch Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva 

a o Kohéznom fonde, 

• spolupráca s Informačným centrom „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ Riadiaceho 

orgánu pre CSF (Rámec podpory spoločenstva) a podávanie polročných správ 

o pláne organizovania informačných aktivít, ako napr. semináre, školenia, atď. 

a polročných správ o uskutočnených aktivitách,  

• poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok 

o možnostiach využitia pravidla 80:20 v rámci štrukturálnych fondov EÚ, ktoré je 

deklarované Negociačným mandátom CSF,  

• účasť na výstave regionálneho rozvoja a investičných príležitostí „FOR REGION 

2005“,  

• poskytovanie informácií o programe Jednotného programového dokumentu NUTS II – 

Bratislava cieľ 2 v území pôsobnosti príjemcu, poskytovanie konzultácií, poradenstva 

a pomoc pri vypracovávaní projektov pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný 

finančný príspevok,  

• spolupracovať s príslušným Úradom samosprávneho kraja na implementácii opatrení 

Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2,  

• na základe písomného poverenia programového splnomocnenca pre PHARE (PAO) 

účasť na kontrolných dňoch organizovaných v súvislosti s monitorovaním 

implementácie projektov a zabezpečenie zaslania správ o záveroch kontrolného dňa 

poskytovateľovi podľa písomných pokynov poskytovateľa.  
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4.  Plnenie aktivít pre MVRR  

 

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie v zmysle uznesenia vlády SR č. 738/2000 

o vytvorení Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr je zaviazaná zabezpečovať 

a plniť určité, zmluvne zadefinované úlohy. Po celý rok 2005 agentúra poskytovala všetky 

dostupné základné informácie o predvstupových programoch Phare ECOSOC a Phare CBC 

ako aj o štrukturálnych fondoch Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva a o Kohéznom 

fonde, pričom každému potencionálnemu žiadateľovi venovala nielen požadovaných 

minimálne 30 min zdarma, ale komplet všetky štandardné konzultácie zdarma. V rámci 

spolupráce s Informačným centrom „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ Riadiaceho orgánu 

pre CSF agentúra podávala polročné správy o plánoch organizovania informačných aktivít 

ako aj o uskutočnených aktivitách.  Zúčastnila sa  a propagovala náš región ako aj samotnú 

RRAZ na výstave regionálneho rozvoja a investičných príležitostí „FOR REGION 2005“. 

Hlavnou náplňou agentúry bolo poskytovanie informácií o programe Jednotného 

programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 v území BSK, ďalej poskytovanie 

konzultácií, poradenstva a pomoc pri vypracovávaní projektov pre potenciálnych žiadateľov 

o nenávratný finančný príspevok.  RARZ spolupracovala s Úradom Bratislavského 

samosprávneho kraja na implementácii opatrení Jednotného programového dokumentu 

NUTS II – Bratislava cieľ 2,  ako aj na príprave budúceho programovacieho obdobia. 
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5. Projekty,  projektové  a podnikate ľské zámery  

 

V prvom polroku roku 2005 agentúra mala prijaté dva  vlastné projekty „Spoločná 

stratégia regionálneho rozvoja“ a „Vytvorenie regionálnej rozvojovej siete BSK ako nástroja 

na zabezpečenie absorbcie pomoci z fondov Európskej Únie“, ktorých kvalitná 

implementácia agentúru zamestnala do mája t.r.  Kompletne však agentúra napísala projekt 

mestu Stupava o rekonštrukcii mlyna, spolupracovala sme na projekte rekonštrukcie 

Stupavského kaštieľa. V druhom polroku vypracovala celkom 13 projektových zámerov 

v celkovej hodnote 37 462 500,00 Sk, z čoho sme vypracovali 4 projekty v celkovej sume 

3 258 000,- Sk, spolupracovali sme na 2 projektoch v hodnote  3 428 500,- a všetky 

vypracované projekty boli aj podané v rámci jednotlivých výziev do,  JPD 3, Interregu IIIA A-

SK,  nadácie Coop – Jednota, Konta Orange. Agentúra vypravovala aj  podnikateľský zámer 

na projekty riešiace ochranu  životného prostredia, kde s  o.z. Sole-Terra-Vita nadviazala 

spoluprácu so  zástupcami všetkých krajov s možnosťou riešenia problému znečisťovania 

ovzdušia aj pomocou vypracovania projektov zo štrukturálnych fondov. 

 

 

6. Vzdelávacie aktivity  

 

Nakoľko bola agentúra značne poddimenzovaná, čo sa týka pracovníkov, usporiadala 

celkovo len 5 seminárov a školení, z toho na Slovensku 4 pri počte 68 účastníkov, 

zameraných na štrukturálne fondy, nové výzvy Interregu III/A Rakúsko-Slovensko, HU-SK-

UA,  spoločnú stratégiu regionálneho rozvoja Slovensko-Rakúsko ako aj na rozdiely a  

zmeny pri podávaní projektov v porovnaní s predvstupovým obdobím, piaty seminár  

zorganizovala  v Rakúskom Ziestersdorfe pre 28 účastníkov, kde  prednášala o regionálnej 

analýze investičného prostredia. Vydala 100 ks cd o PTP a regionálnej analýze TSK a BSK 

ako aj 100 ks 99 stranovej brožúry.  Zúčastnila sa na 11 vzdelávacích aktivitách pričom mala 

pre 65 účastníkov blok o štrukturálnych fondoch, možnostiach a príležitostiach  zameraných 

o.i. aj na životné prostredie v celkom rozsahu 55 strán. 
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7. Poskytovanie informácií  

 

 Agentúra poskytla konzultácie pre 353 klientov v rozsahu  256 hodín, bez započítania 

prípravy, ktoré sa týkali najmä informácií o štrukturálnych fondoch,  výzvach, možnostiach, 

rôzne konzultácie k vypracovaniu projektov. RRAZ vytvorila sme úplne novú web stránku, ktorú 

niekoľkokrát do mesiaca aktualizuje. 

 

8. Plánované rozšírenie činností agentúry v budúcom roku  

 
• zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, 

implementácii, monitoringu i mentoringu projektov  

• budovanie vzťahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj 

prezentácie regionálnych projektov a iniciatív, 

• organizovanie vzdelávacích kurzov zameraných na získavanie podnikateľských 

a manažérskych zručností, 

• organizovanie vzdelávania v oblasti IT zručností, jazykových znalostí a v oblasti novej 

legislatívy, 

• organizovanie vzdelávania zamestnancov so zameraním na nové formy vzdelávania, 

napr. e-learning 

• organizovanie kurzov profesného vzdelávania a vzdelávania k získaniu odbornej 

spôsobilosti 

• organizovanie špecifického vzdelávania pre podnikateľské subjekty vstupujúce do 

priemyselných parkov 

• organizovanie a podpora vzdelávania a špecializovanej, cielenej pomoci pri hľadaní si 

zamestnania zamestnancov opúšťajúcich podnik (outplacement) 

• organizovanie vzdelávania znevýhodnených osôb a osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením 

• organizovanie vzdelávacích a poradensko-motivačných kurzov pre znevýhodnené 

skupiny 
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• organizovanie vzdelávania osôb v hmotnej núdzi, os. ohrozených 

sociálnou exklúziou a pod... 

• organizovanie vzdelávania zamestnancov štátnej a verejnej správy 

• organizovanie vzdelávania študentov a absolventov vysokých škôl vstupujúcich na trh 

práce 

• organizovanie vzdelávania zamestnancov malých a stredných podnikov  

• organizovanie sprievodných opatrení umožňujúcich zamestnancom zúčastňovať sa 

vzdelávacích aktivít  

• napomáhať dosiahnutie stabilného a diverzifikovateľného podnikateľského prostredia, 

rastu malých a stredných podnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Malackách 09.01.2006     Ing. Milica Mašková 
                  Riaditeľka RRAZ 


