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Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách

1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách

Sídlo organizácie:

Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky

Kontakty:

Tel: 034/7743004. Fax: 034/7743005, Mob: 0915/726087
E-mail: rrazahorie@rraz.sk, rrazahorie2@gmail.com,
rrazahorie1@gmail.com
Web: www.rraz.sk, http://rraz.eskolenie.sk/login/index.php

Právna forma: Združenie právnických osôb
Štatutárny zástupca a predseda predstavenstva: Ing. Milica Mašková
Štatutárny zástupca a riaditeľ: Mgr. Kristína Griačová
Projektoví manažéri, konzultanti: Ing. Rudolf Strinka, PhDr. Katarína Ikrényiová, Ing. Rudolf
Sloboda
Agentúra je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky využíva predovšetkým
na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a užšie

regiónu Záhorie. RRAZ má

podporovať aktivizáciu ekonomického rozvoja regiónu inštitucionálnym spojením verejnej
správy, súkromného sektora a tretieho sektora, protože sa Regionálne rozvojové agentúry
osvedčili ako účinný nástroj podpory rozvoja regiónu v členských štátoch EÚ.
RRAZ je súčasťou Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

- ISRRA

(www.isrra.sk) vytvorenej na základe uznesenia vlády SR č.738/2000 Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR, http://www.build.gov.sk), dnes Zákon č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

2.

Predmet činnosti a základné poslanie

a) 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,
 spolupráca so združeniami alebo skupinami zameranými na ochranu, pomoc a podporu
deťom a mládeži
 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,
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 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 i mentoringu projektov a získavaní zahraničného, rizikového a štartovacieho
kapitálu,
 poskytovanie

konzultačných

služieb,

predovšetkým

poradenstva

pre

čerpanie

prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako i iných dostupných zdrojov,
 rozvíjanie a odovzdávanie odborných zručností v oblasti ľudských zdrojov formou
vzdelávania, poradenstva, publikačnej, informačnej i propagačnej činnosti
 podpora podnikateľských aktivít a spolupráca s msp v tradičnej i inovatívnej oblasti
 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 a iných štúdií,
 vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
 publikačná a vydavateľská činnosť
 organizovanie odbornej školiacej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, ľudských
zdrojov, komunikácie
 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)
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 organizovanie

vzdelávania

zamestnancov

štátnej

a verejnej

správy,

študentov

a absolventov vysokých škôl vstupujúcich na trh práce, zamestnancov malých
a stredných podnikov
 organizovanie sprievodných opatrení umožňujúcich zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít
 napomáhanie zabezpečovania realizácie transferu nových technológií do priemyslu
v regióne z hľadiska inovácie výrobkov, ich kvality i konkurencieschopnosti
 napomáhanie dosiahnutia stabilného a diverzifikovateľného podnikateľského prostredia,
rastu malých a stredných podnikov.

3.

Úlohy agentúry pre Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja
Na základe Zmluvy č. 369/1430/2012 o poskytnutí finančného príspevku na

realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2012 v čl.I mala RRAZ zabezpečiť
realizáciu nasledovných úloh:
a) spoluprácu s VÚC a obcami pri tvorbe plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
b) aktualizácia Informačnej databázy o základných údajoch, charakteristike, investičných
možnostiach, vnútornom potenciáli územia v pôsobnosti RRAZ (pre tieto účely bolo územie
pôsobnosti pre RRAZ stanovené na okresy Malacky, Bratislava II a Bratislava IV) a ďalších
požadovaných údajov a jej následné zverejnenie na webovej stránke prijímateľa (je
zverejnená

na

http://www.rraz.sk/databazy

aj

http://isrrask.webnode.sk/databazy/)

a spoločnom portáli ISRRA do 31.12.2012 (zverejnená je na http://www.rraz.sk/vyrocnespravy);
c)

zabezpečovanie

bezplatnej

informovanosti

a publicity

v súčinnosti

s Centrálnym

koordinačným orgánom pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom
rámci Slovenskej republiky na roky 2007-2013, pre programy Cieľa 3 Európska územná
spolupráca pre os 3 a os 4 v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR;
d) zabezpečovanie bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom
o možnostiach využívania

pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov

financovania podľa § 4 zákona Zákona o podpore regionálneho rozvoja počas
pracovných dní;
e) zabezpečovanie bezplatného poskytovania informačno-poradenských služieb tretím
subjektom pri príprave strategických a programových dokumentov na regionálnej
a miestnej úrovni v zmysle platných koncepčných, strategických a programových
dokumentov a v zmysle platných právnych predpisov SR;
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f) evidencia záznamov o poskytnutí informácie podľa písm. c) až e) tohto článku
v elektronickej forme a ich zverejnenie a aktualizácia na spoločnom portáli Integrovanej
siete regionálnych rozvojových agentúr vždy k poslednému dňu každého kalendárneho
mesiaca (odo dňa účinnosti zmluvy medzi MDVRR a RRAZ);
g) vytváranie partnerstiev a rozvíjanie spolupráce agentúry so zahraničnými partnermi,
propagácia

aktivít

agentúry

na

medzinárodnej,

regionálnej

a miestnej

úrovni

a informovanie o tejto činnosti na spoločnom portáli ISRRA a na webovej stránke RRAZ
h) absolvovanie základov projektového riadenia ukončené certifikáciou;
i) zabezpečenie adresy elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky na účely plnenia úloh
stanovených v zmluve s MDVRR; súčasťou webovej stránky podľa predchádzajúceho je
informácia o členstve agentúry v ISRRA (http://www.rraz.sk/is-rra ) a odkaz na webovú
stránku MDVRR (je na http://www.rraz.sk/linky aj http://www.rraz.sk/MVRR-SR).

4. Správa o zrealizovaných úlohách RRAZ
V roku 2012 bola činnosť agentúry zameraná najmä na bezplatné poskytovanie
poradenstva i konzultácií o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov Eu
a iných dostupných zdrojov, informovanosť a publicitu pre operačné programy, ďalej na
tvorbu projektov pre klientov, ak aj na poradenstvo ohľadom náročných riešení vzťahov
medzi klientmi a donorom projektov, ktorý nevyplatil financie za zrealizované projekty.

4a. Plnenie aktivít v zmysle zmluvy medzi mdvrr a rraz
V tomto roku Regionálna rozvojová agentúra Záhorie zabezpečovala plnenie úloh
stanovených v zmluve č.369/1430/2012, ktoré sa týkali bezplatnej informovanosti a publicity
v súčinnosti s CKO pre operačné programy v NSRR SR na roky 2007-2013, pre programy
Cieľa 3 Európska územná spolupráca pre os 3 a os 4 v NSPRV SR, zabezpečovania
bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania
pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania, zabezpečovania
bezplatného poskytovania informačno-poradenských služieb tretím subjektom pri príprave
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strategických a programových dokumentov, evidencie záznamov o poskytnutí informácie
v elektronickej forme a ich zverejnenia a aktualizácie na spoločnom portáli Integrovanej
siete regionálnych rozvojových agentúr, aktualizácie informačnej databázy o základných
údajoch,

charakteristike,

investičných

možnostiach,

vnútornom

potenciáli

územia

v pôsobnosti prijímateľa (pre tieto účely bolo územie pôsobnosti pre RRAZ stanovené na
okresy Malacky, Bratislava II a Bratislava IV) a jej zverejnenie na webovej stránke
prijímateľa, vytvárania partnerstiev a rozvíjania spolupráce agentúry so zahraničnými
partnermi, propagácie aktivít agentúry na medzinárodnej, regionálnej a miestnej úrovni
a informovania o tejto činnosti na spoločnom portáli ISRRA a na webovej stránke RRAZ,
zabezpečenia adresy elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky na účely plnenia úloh
stanovených v zmluve.
Aktívne sa venovala získavaniu všetkých nových informácií o novom programovacom
období, aktuálnych výzvach, zmenách, doplneniach.

4b. Konzultačné , vzdelávacie a propagačné aktivity rraz

V roku 2012 pracovníci agentúry poskytli 376 bezplatných mailových a osobných
konzultácií, kde pomáhali s informáciami najmä ohľadom možností čerpať štrukturálne fondy
ako aj k vypracovaniam projektov. Osobné konzultácie boli v priestoroch agentúry, alebo po
dohode priamo u klienta. Bolo spracovaných 16 letákov o fondoch, čerpaní, zaujímavostiach.
Počas roka agentúra spracovávala všetky potrebné podklady a spravovala a aktualizovala 3
stránky.
Počas roka 2012 bolo spracovaných 7 infromačno-propagačných článkov, 1 brožúra
Orientuj sa, na webe bolo umiestených cca 342 informačných článkov a správ o výzvach,
usmerneniach, aktualizáciách (mimo mailových informácií), správ o dotáciách, grantoch,
súťažiach pre školy a obce, podujatiach pre PO ... Zúčastnili sme sa 18 konferencií,
workshopov na Slovensku i v zahraničí.
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RRAZ pomáhala a spolupracovala pri realizácii 3 modulov 18 mesačného vzdelávania
Pilotného projektu pre MZSR ohľadom dlhodobého manažérskeho vzdelávania pre vrcholový
a vyšší stredný zdravotnícky manažment pre 34 účastníkov a na vzdelávaní komunikačných
zručnosti stredného a nižšieho managementu 2 behy po 3 dni.

4c. Projektová činnosť, zámery a štúdie
Celkovo počas roku 2012 RRAZ napísala a pomáhala pri spracovaní 4 projektov
s 10 zahraničnými partnermi a 7 slovenskými. Ťažiskom činnosti agentúry je podpora
verejnej správy a neziskových organizácií, občianskych či športových združení najmä
formou pomoci pri tvorbe a implementácii projektov, konzultácií a informačných e-mailov.
Spracovala celkom 30 projektových či vecných zámerov, správ, hodnotení a štúdií, z ktorých
budú, v prípade rozhodnutí klientov, v 2013 roku vychádzať projekty. Najbližšie sa budú
podávať už v januári.

5. Zverejnenie výročnej správy
Výročná správa je zverejnená na Web stránke RRA Záhorie, v kapitole O gentúre/výročné
správy na http://www.rraz.sk/vyrocne-spravy.

V Malackách 11.01.2013

Ing. Milica Mašková
Predsed. predstavenstva
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