Regionálna rozvojová agentúra Senica
Záujmové združenie právnických osôb
IČO: 37 840 100
Námestie oslobodenia 9/21, 905 01 Senica

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012
Motto:
„Partnerstvo štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a súkromného sektora predpoklad
úspešného riešenia miestnych problémov.“

Hlavný cieľ:
-

-

odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja,
sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
regiónov,
zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií
v regiónoch pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja,
zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení
trvalo udržateľného rozvoja,
podporovať čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v regióne,
hľadanie impulzov k samoaktivizácii regiónu, podpora samoaktivizácie regiónu.

Prioritné úlohy:
1. Regionálna rozvojová agentúra Senica (ďalej RRAS) vo vzťahu k úlohám
Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr:
a) zabezpečuje informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb
v oblasti regionálneho rozvoja,
b) podporuje rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti, ktoré súvisia so zameraním
podpory regionálneho rozvoja podľa § 3, zákona č. 744/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja,
c) podieľa sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov,
d) zabezpečuje informačnú databázu o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej
pôsobnosti,
e) organizuje prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja
regiónov,
f) spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
g) vytvára partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
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h) zabezpečuje aktuálnosť spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych
rozvojových agentúr,
i) pripravuje a realizuje projekty na podporu regionálneho rozvoja,
j) plní iné úlohy, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
2. Vo vzťahu k územiu obcí zaradených do inovačných a kohéznych pólov rastu:
a) poskytovanie informácií vo vzťahu k Regionálnemu operačnému programu pre
potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ
v regióne pôsobnosti príjemcu,
b) konzultácie pre úspešných žiadateľov o NFP z ROP počas realizácie projektov a po ich
ukončení počas monitorovacieho obdobia.
c) zabezpečovanie úloh externého projektového manažmentu v oblasti monitorovanie
zrealizovaných projektov, pre konečného príjemcu pomoci.
3. Vo vzťahu k územiu obcí, ktoré sú zaradené mimo inovačných a kohéznych pólov
rastu:
a) poskytovanie informácií z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre potenciálnych
žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.
b) konzultácie pre úspešných žiadateľov o NFP z PRV SR 2007-2013 a pre členov
podporených MAS.
c) odborná pomoc pri aktualizácii integrovaných stratégií MAS, ktoré nezískali finančnú
podporu a pre nové MAS, ktoré sa chcú uchádzať o podporu v nasledujúcom
programovacom období.
4. Vo vzťahu k operačným programom cezhraničnej spolupráce
a) rozvoj územnej spolupráce so susediacim Juhomoravským krajom. Na základe zmluvy
o spolupráci rozvíjať ďalšiu spoluprácu medzi územiami združenými v MAS Partnerství
a MAS Za humnama. Odborné poradenstvo pri príprave a realizácii projektov, v ktorých ako
Vedúci partner vystupuje subjekt z územia Trnavského kraja,
b) zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce zaregistrovaním Európske združenia
územnej spolupráce Spoločný región so zakladajúcimi členmi RRAS a MAS Partnerství
venkova.
c) rozvoj územnej spolupráce so susedným regiónom Weinviertel v Rakúsku. RRAS bude
vykonávať odborné poradenstvo pri príprave projektov, v ktorých ako Vedúci partner
vystupuje subjekt z Trnavského a Bratislavského kraja,
d) pokračujúcou realizáciou projektu S chuťou po stopách histórie a krás prírody, v ktorom je
RRAS Vedúcim partnerom.
e) V prípade úspešnosti projektu predloženého v roku 2011 zabezpečovať jeho úspešnú
realiozáciu.
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5. Budovanie vzťahu verejnosti k regiónu a činnosti RRAS
a)
b)
c)
d)

Propagáciou vlastnými propagačnými materiálmi na rôznych výstavách a seminároch,
propagácia regiónu prostredníctvom stánku RRAS na výstave cestovného ruchu v Brne,
príspevkami do regionálnych médií, hlavne TV SEN, TV Región a MY Záhorie.
Aktualizáciou web stránok www.rras.sk, www.spolocnyregion.sk a www.cestovinky.sk

Hlavné oblasti úloh na rok 2012
1. Spolupráca a implementácia projektov z Opatrenie 1.1 ROP infraštruktúra vzdelávania
Regionálna rozvojová agentúra Senica bude poskytovať externý projektový manažmentnásledné monitorovanie po technickom a finančnom ukončení realizácie projektov, ktoré
pripravovala s konečnými prijímateľmi:
a) Obec Jablonica
b) Obec Štefanov
c) Obec Borský Svätý Jur
2. Spolupráca pri implementácii projektov podporených z PRV 2007-2013
Regionálna rozvojová agentúra Senica bude poskytovať externý projektový manažment
k realizácii projektov:
- Verejné osvetlenie Bellova Ves
- Centrum voľného času a tržnica v obci Čierna Voda
- Verejné osvetlenie – Potônske Lúky
3. Spolupráca na implementácii projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR
– ČR
Regionálna rozvojová agentúra Senica bude poskytovať externý projektový manažment
k realizácii projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu, ktoré pripravovala s konečnými
príjemcami má, alebo bude mať na túto činnosť uzatvorenú zmluvu o dielo. Je to predovšetkým:
a) Česko-Slovenská futbalová akadémia
b) Farský úrad Senica
c) Obec Sekule
d) Obec Osuské
e) Obec Smrdáky
f) Obec Podbranč (mikroregión Branč)
4. Spolupráca na implementácii projektov z Operačného programu životné prostredie
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Regionálna rozvojová agentúra Senica bude poskytovať externý projektový manažment
k realizácii projektov z OP ŽP, os 4- Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.1- Podpora aktivít na
zhodnocovanie odpadov, ktoré pripravovala s konečnými príjemcami a má alebo bude mať na
túto činnosť uzatvorenú zmluvu o dielo. Sú to obce:
a) obec Rybky
b) Obec Osuské
c) Obec Podbranč
5. Implementácia vlastných projektov
V roku 2012 bude pokračovať implementácia projektov:
S chuťou po stopách histórie a krás prírody...- jedná sa o projekt vytvorenia spoločného
portálu a ďalších aktivít podporujúcich prihraničný cestovný ruch.
Obnoviteľné zdroje energie v spoločnom regióne- jedná sa o projekt, ktorým sa podporí
využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tým výrazne prispeje k zlepšeniu životného
prostredia.
6. Reklamná a propagačná činnosť
Reklamné a propagačné aktivity budú sledovať cieľ propagácie agentúry a ňou
poskytovaných služieb verejnosti. Stretnutia so zástupcami samospráv obcí, so zástupcami
tretieho sektora, malých a stredných podnikateľov za účasti regionálnych médií (MY Záhorie,
TV SEN...) pomôžu agentúre sa dostať do povedomia obyvateľov regiónu.
Regionálna rozvojová agentúra Senica sa bude zúčastňovať na výstavách, na ktorých
budú propagované aktivity ISRRA, na výstavách VÚC a na výstavách, ako spoluvystavovateľ
MAS Vísky v Českej republike, prostredníctvo publikácií:
- trojjazyčná „Severné Záhorie – II. vydanie“ s nákladom 2000 ks, vydané v roku 2007
z vlastných zdrojov a s takmer 30% finančnou podporou TTSK,
- propagačného DVD „Severné Záhorie“, ktoré bolo zhotovené v roku 2006 s finančnou
pomocou EÚ, Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov RRAS, prostredníctvom Grantovej
schémy Phare TDGS 2003 s 75% finančnou podporou z rozpočtu EÚ,
- Propagačnej skladačky o činnosti RRAS,
- Propagačného DVD o úspešných projektoch finančne podporených z prostriedkov EÚ
prostredníctvom PRV 2007-2013,
- Dvojjazyčnou propagačnou brožúrou „ Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný
región“ s nákladom 20 000 ks, vydané v roku 2011 prostredníctvom Cezhraničnej
spolupráce SR- ČR, projektu „Spoločný región“.
Na propagáciu územia bude v rámci aktivít projektu „ S chuťou po stopách histórie a krás
prírody“ vydaný propagačný leták s predpokladaným nákladom 5000 ks, na ktorom budú
vyznačené najzaujímavejšie prírodné a kultúrne pamiatky v danom území.
7. Poradensko školiaca a vzdelávacia činnosť
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Poradenskú, školiacu a vzdelávaciu činnosť bude RRAS zameriavať na organizovanie
poradenstva v oblasti programovania a rozvoja obcí a mikroregiónov. V roku 2012 bude RRAS
organizovať workshopy a semináre so zameraním na jednotlivé operačné programy spolu
s riadiacimi orgánmi.
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov bude RRAS vytvárať predpoklady pre zvýšenie
absorbčnej schopnosti regiónu organizovaním seminárov v oblasti prípravy ľudských zdrojov na
tvorbu kvalitných projektov, ktoré budú môcť byť predkladané na financovanie v rámci
štrukturálnych fondov.
Konzultačná a poradenská činnosť bude upriamená najmä na obce a subjekty tretieho
sektora- mládežnícke, kultúrne, športové, ženské a iné občianske združenia pôsobiace v regióne.
RRAS bude metodicky pomáhať pri tvorbe, implementácii a koordinácii projektov. V rámci
konzultačnej činnosti bude RRAS poskytovať informácie o stratégiách a koncepčných
materiáloch SR v oblasti regionálnej politiky.
8. Príprava projektových žiadostí o Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ
a podnikateľských zámerov
Svojou činnosťou chce agentúra napomôcť k tvorbe projektových žiadostí o Nenávratný
finančný príspevok a podnikateľských zámerov ku vzniku kvalitných projektov, ktoré prispejú
k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov z nášho regiónu na európskom
trhu. Činnosť agentúry sa bude v tejto oblasti orientovať na malé a stredné podniky.
RRAS bude iniciovať vznik nových agroturistických zariadení so zreteľom na silné a slabé
stránky regiónu. Pri tejto činnosti budeme hlavne vychádzať zo Stratégie rozvoja cestovného
ruchu spracovanej RRAS.
9. Vytváranie informačného systému
Budeme naďalej aktualizovať webovú stránku www.rras.sk o dôležité informácie z našej
činnosti, na ktorej sa budú nachádzať taktiež aktuálne informácie z oblasti podporovaných
programov EÚ, aktuálne údaje z činnosti Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa týkajú tvorby dokumentov,
výziev a ďalších dôležitých materiálov pre konečných žiadateľov o Nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov EÚ.
Naďalej bude aktualizovaná webová stránka www.spolocnyregion.sk. Na stránke sú
prezentované všetky výstupy projektu a ciele ďalších krokov vznikajúceho EZÚS.
V nasledujúcom roku bude naplno spustená stránka www.cestovinky.sk, tento portál bude
obsahovať informácie o tradičných krajových (prioritne z územia Trnavského
a Juhomoravského kraja)kulinárskych špecialít obcí z oboch strán hranice. Okrem týchto
informácií bude návštevníkom sprístupnená aj informácia o kultúrnych a prírodných krásach
daného regiónu.
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10. Spolupráca, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov
RRAS aj v roku 2012 sa bude snažiť o zintenzívnenie existujúcich domácich aj
cezhraničných kontaktov a zintenzívnenie spolupráce s neziskovými organizáciami,
záujmovými združeniami právnických osôb a občianskymi združeniami (TTSK, VISIO,
Profesionálne ženy Senica, Mládež pre Senicu, Tanečná skupina SCREAM, atď...) pôsobiacimi
hlavne na území okresu Senica, s mestom Senica, so združeniami obcí Mikroregión Branč
a obcami EZÚS.
Počas svojej činnosti sa RRAS podarilo vytvoriť širokú sieť úzkych a priateľských
kontaktov na mnohé rakúske agentúry, organizácie, občianske združenia, ktoré sa bude i naďalej
snažiť rozvíjať a využívať pri spracovaní spoločných projektových žiadostí, pri sprostredkovaní
kontaktov medzi rakúskou a slovenskou stranou. Osvedčila sa spolupráca predovšetkým
s rakúskym partnerom – oblasťou Weinviertel v Dolnom Rakúsku a regionálnou agentúrou
Weinviertel Management, s ktorou RRAS udržiava veľmi úzke kontakty.
Vzhľadom na geografickú polohu tohto regiónu sa bude činnosť agentúry orientovať i na
českú stranu. Bude pokračovať veľmi dobre sa rozvíjajúca spolupráca so Zlínskym krajom
a hlavne s Juhomoravským krajom. Predpokladáme zintenzívnenie spolupráce pri realizácii
projektu S chuťou po stopách histórie a krás prírody..., v ktorom je RRAS ako vedúci partner
a MAS Partnerství venkova ako hlavný cezhraničný partner. K rozvoju ďalšej spolupráce taktiež
prispeje projekt: Obnoviteľné zdroje energie v spoločnom regióne, kde vystupuje takisto RRAS
ako vedúci partner a MAS Partnerství venkova ako hlavný cezhraničný partner.
RRAS sa i v tomto roku bude snažiť utužovať vzťahy s riadiacimi orgánmi a SORO pre
programy EÚ, orgánmi miestnej štátnej správy a s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je
jedným z členov, a ktorý v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. prebral kompetencie
v oblasti regionálneho rozvoja.

V Senici, 15.11.2011

Ing. Jaroslav Barcaj
Predseda predstavenstva
RRAS

