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Regionálna rozvojová agentúra ZÁHORIE so sídlom v Malackách

Správa RRAZ za rok 2006

Malacky, 09.01.2007

1. ÚVOD
V

1. polroku 2006 bola v našej agentúre jedna stála zamestnankyňa a jedna

pracovníčka VÚC pridelená len na plnenie špecifických úloh za účelom kontroly projektov v
rámci Interregu IIIA AT-SK ako aj Programu susedstva HU-SK–UA.
V 2. polroku pribudol do agentúry projektový manažér na zabezpečenie implementácie
a monitoringu projektu „Rakúske skúsenosti a ich využitie pre projektovú dokumentáciu na
kompostáreň

v Malackách“,

kde

žiadateľovi

–

mestu

Malacky

zabezpečujeme

spolumanažovanie projektu a jeho správnu implementáciu a ku koncu roka ďalší projektový
manažér.

2. ZHRNUTIE
V roku 2006 sa RRAZ zamerala predovšetkým na plnenie aktivít v zmysle požiadaviek
MVRR, hlavne na tvorbu nových projektov, pričom spracovala projekty a projektové zámery
v celkovej hodnote 50 347 733,-Sk. Ťažiskom našej činnosti bola podpora verejnej správy
najmä formou projektov, konzultácií a informačných e-mailov, pričom sme sa snažili nezabúdať
ani na podnikateľov. Usilovali sme sa zlepšiť reklamu a propagáciu RRAZ, kraja ako aj
štrukturálnych fondov. V treťom štvrťroku nám pribudlo spolumanažovaie a implementovanie
projektu „Rakúske skúsenosti a ich využitie pre projektovú dokumentáciu na kompostáreň
v Malackách“. V štvrtom štvrťroku bol schválený ďalší projekt, ktorý má agentúra od januára
2007 manažovať.

3. PLNENIE AKTIVÍT V ZMYSLE ZMLUVY MEDZI MVRR A RRAZ.
Regionálna rozvojová agentúra Záhorie ako príjemca financií od MVRR v zmysle
uznesenia vlády SR č. 738/2000 o vytvorení Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr je zaviazaná zabezpečovať a plniť určité, zmluvne zadefinované úlohy na základe
zmluvy č. 63/770/2006, ktoré sa snaží plniť v rámci svojich možností ako najlepšie vie.
Poskytujeme všetky dostupné základné informácie o štrukturálnych fondoch Európskej únie,
Iniciatívach Spoločenstva a o Kohéznom fonde, pričom každému potencionálnemu žiadateľovi
venujeme celé poradenstvo zdarma, nielen

požadovaných 30 min.

Aktívne sa venujeme

získavaniu všetkých nových dostupných informácií o príprave nového programovacieho
obdobia. V rámci zlepšenia svojej existencie agentúra vypracovala komunikačný akčný plán
v súlade s minuloročnou marketingovou stratégiou.

Zúčastnili sme sa a propagovali náš región ako aj samotnú
RRAZ na výstave cestovného ruchu Slovakiatour
v Bratislave,

ale aj na prestížnej medzinárodnej konferencii v nemeckom
meste Freiburg, kde sme mali možnosť zoznámiť a porozprávať sa s úžasnými ľuďmi pracujúcimi už dlhé roky v
regionálnom rozvoji. Veľmi zaujímavý rozhovor sme mali s
Krajským prezidentom Freiburgu - Dr. Svenom von Ungern Sternberg.

Hlavnou našou náplňou je poskytovanie informácií o programe Jednotného
programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 v cieľovom území RRAZ, ďalej
poskytovanie konzultácií, poradenstva a pomoc pri vypracovávaní projektov pre potenciálnych
žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

V maximálnej možnej miere sa snažíme o

spoluprácu s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja na implementácii opatrení
Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2,

ako aj na príprave

budúceho programovacieho obdobia.

4. PROJEKTY A PROJEKTOVÉ ZÁMERY

V tomto roku sme vypracovali 7 projektových zámerov pre obec, 2 pre podnikateľa, 3 pre
m.v.o., 6 projektov pre verejný sektor, 2 pre súkromný sektor a 2 projekty pre mvo v celkovej
hodnote vyše 50 miliónov korún.

5. VZDELÁVACIE AKTIVITY

Nakoľko je agentúra značne personálne poddimenzovaná, naplánovali sme iba 1 seminár
na tému Regionálna politika po roku 2006 – príprava novej generácie programov, ktorú po nás
v podstate požadovali na minuloročnom seminári starostovia.
Aktívne sme sa však zúčastnili už spomínanej 4 dňovej konferencie v Nemecku,
konferencie v Rakúsku a rôznych seminárov na Slovensku, ktoré sa týkali medzinárodnej
spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, novej výzvy o JPD cieľ 2 pre
BSK, konferencie k Národnému strategickému referenčnému rámcu 2007-2013, kde sme
nazbierali cenné poznatky, kontakty i skúsenosti.

7. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

V čase od januára do decembra 2006 sme poskytli mailové a osobné konzultácie pre 1049
klientov v rozsahu takmer 100 hodín, kde sme pomáhali s informáciami najmä k vypracovaniu
projektov, ale aj vôbec k možnostiam čerpať štrukturálne fondy. Rozoslali sme cez 1000
informačných mailov, týkajúcich sa najmä informácií o štrukturálnych fondoch a nových aktuálnych
výzvach a možnostiach, distribuovali 120 infoletákov. Niekoľkokrát do mesiaca aktualizujeme web
stránku, koncom roka sme našu stránku prerobili a urobili ďalšie dve nové stránky.
Plne sa venujeme aj poskytovaniu informácií o programe Jednotného programového
dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 3 v cieľovom území RRAZ .

8. MARKETINGOVÉ AKTIVITY RRAZ

Na výstave Slovakiatour sme rozdali niečo cez 60 info letákov o RRAZ,
v Nemecku 110 ks, kde sme mali aj rôzne propagačné materiály o regióne.
Vo februári vyšiel článok o agentúre v Záhoráku, v marci bolo rozoslaných
ďalších 100 letákov o našej činnosti. Na Info tabuli v Inkubátore pravidelne

dopĺňame nové info, výzvy, možnosti, zaujímavosti. V apríli agentúra prezentovala svoju
činnosť ako aj oblasti ďalšej možnej spolupráce na
VÚC v Bratislave,
stretnutia

v máji sa agentúra zapojila do

s chorvátskym

premiérom

Novej vsi, kde sme okrem iného

v Devínskej

riešili aj otázku

pomoci chorvátskej menšine cez štrukturálne fondy.
V máji sme propagovali agentúru na rakúsko-slovenskom stretnutí pre marketingovú podporu
malých a stredných podnikateľov a v júni na stretnutí starostov a rakúskych partnerov ohľadom
životného prostredia, zelene a parkov.
V júni sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia TIK-u
v Malackách.
Uverejnili sme články v malackých periodikách ale aj v
magazíne Euroregióny a malackej MTV.
V septembri sme sa zúčastnili na Európskom kongrese
regionálnych rozvojových agentúr, kde sme si vymenili cenné
poznatky s rôznymi agentúrami z Európy.
V októbri sme sa zúčastnili na veľmi podnetnom workshope
v Rakúsku a na Morave.

V Malackách 09.01.2007

Ing. Milica Mašková
Riaditeľka RRAZ

