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Názov RRA

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra (ZRRHN)

Agency Name

Association for Regional Development of Upper Nitra

Profil organizácie

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra a jeho výkonná zložka Regionálna

of

the rozvojová agentúra (ZRRHN RRA) má štatút Regionálneho informačného

Organization

centra pre národný strategický referenčný rámec SR. Regionálna rozvojová

Profile

agentúra (RRA) je regionálnym informačným centrom, ktoré poskytuje
informácie pre potenciálnych konečných prijímateľov pomoci v rámci
operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci SR
a v cezhraničnej spolupráci SR.
A taktiež poskytuje poradenské služby o možnosti využívania pomoci
zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania ako je štátny
rozpočet alebo účelový fond, VÚC, obec, FO, PO, úvery a príspevky
od medzinárodných organizácií, granty vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv medzi SR a inými štátmi a doplnkovými zdrojmi EÚ na podporu
regionálneho rozvoja. Projektová činnosť patrí medzi najdôležitejšie činnosti,
ktorými sa Regionálna rozvojová agentúra zaoberá.
Sme zároveň nástrojom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky na podporu rozvoja zaostávajúcich regiónov.
Regionálna rozvojová agentúra má významnú úlohu v oblasti budovania
partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Naša organizácie je členom
Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr SR. Organizácia ZRRHN
bola založená v roku 1994.
Association for Regional Development of Upper Nitra and its executive section
Regional Developing Agency (ZRRHN RRA) has got the statute of
a Regional Information Centre for the national strategic referential frame of
the SR. Regional Development Agency (RRA) is a regional information centre
that provides information for potential end receivers of assistance within the
frame of operational programmes in the National strategic referential frame of
the SR and in the cross-border cooperation of SR.
Apart from this, the centre provides consulting services on the possibilities of
utilization of structural funds of the EU and other sources of finances as is the
state budget or a specific grant, VÚC (higher territorial unit), municipality,

physical entity, legal entity, loans and contributions from international
organizations, grants following from the international agreements between SR
and other states and supplementary sources of the EU for the support of the
regional development. Project activity belongs to the most important activities
dealt with by the Regional Developing Agency.
We are simultaneously a tool of the Ministry of Transport, Construction and
Regional Development of the Slovak Republic for the support of development
of regions falling behind.
Regional Developing Agency plays the important role in the scope of
establishing partnerships on a local and regional level. Our organization is
a member of the Integrated network of regional developing agencies of the SR.
The organization ZRRHN was established in 1994.
Zakladajúci členovia
Founding members

BIC, s.r.o. , Združenie miest a obcí Hornej Nitry, NESTLÉ FOOD,s.r.o.
Hornonitrianske bane a.s, VÚB a.s.Bratislava, pob.Prievidza,
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Patria I.,s.r.o.
IVEM, s.r.o., OZA trading,s.r.o.

Aktuálni členovia
Current members

Združenie miest a obcí hornej Nitry, Mesto Prievidza, Obec Lehota
pod Vtáčnikom, Obec Nitrianske Rudno, Akadémia vzdelávania - Prievidza,
K-2000, Združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Fórum pre pomoc starším,
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Obchodná
akadémia – Prievidza, Regionálna rozvojová agentúra Prievidza, Regionálne
združenie cestovného ruchu horná Nitra, Slovenská agentúra životného
prostredia - Banská Bystrica (pobočka Prievidza), Slovenská obchodná
a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora, Žilinská Univerzita fakulta riadenia a informatiky - pracovisko Prievidza, Nestlé Slovensko, s.r.o.
Prievidza.

Právna forma
Legal Status
Predmet činnosti

Záujmové združenie právnických osôb (Interest Association of Legal Persons)

Scope of activities

zameraných na hospodárske, sociálne, kultúrne a spoločenské povznesenie

Podporu iniciovania, koordinovania a uskutočňovania strategických aktivít,
regiónu.
Support the initiating, coordination and implementation of strategic activities
aimed at economic, social, cultural and civic improvement of the region.

