REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA PRIEVIDZA
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, tel.: 542 56 96
zrrhn@zrrhn.sk, www.zrrhn.sk

Správa o činnosti
za rok 2004
Úvod:
Činnosť RRA Prievidza v roku 2004 vychádzala z Plánu činnosti na r.2004, ktorý bol zaslaný 9.12.2003 na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že činnosť agentúry vychádza z nasledovných princípov:
Napomáhať :
I.
II.
III.

zlepšeniu kvality života obyvateľov regiónu Horná Nitra
zabezpečeniu trvalej udržateľnosti rozvoja regiónu
posilneniu sociálnej a ekonomickej súdržnosti regiónu horná Nitra

( spomenuté princípy sú v súlade s deklaratívnym komuniké z valného zhromaždenia z 25.3.2004)
Zároveň sme zohľadňovali skutočnosť, že máme štatút regionálneho informačného centra RO CSF
(štrukturálne fondy EÚ) a skutočnosť , že plán činnosti na r.2004, bol aktualizovaný na valnom zhromaždení
Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra 25.3.2004 a na zasadnutí rady dňa 8.9.2004.
Prehľad aktivít:
1. Poskytovanie základných informácií o Rámci podpory Spoločenstva, Národnom rozvojom pláne
Slovenskej republiky, o predvstupových programoch Phare ECOSOC a Phare CBS
a štrukturálnych fondoch Európskej únie, programu INTERREG III A a o Kohéznom fonde.
a) Informovanie / vzdelávanie potenciálnych konečných prijímateľov pomoci EU( PKPP)
prostredníctvom zasielania „upútavok“ na aktuálne a pripravované výzvy prostredníctvom
pošty ( riadnej a e-mailovej pošty - pozri priložený prehľad odoslaných správ)
b) Telefónna infolinka pre PKKP EÚ (denne od 8:00-16:00hod)
c) Aktualizácia informačnej tabule pred kanceláriou RRA Prievidzi
d) Informovanie prostredníctvom médií Slovenský rozhlas , Prieboj, Prievidzsko, Rádio Beta, Televízia
Prievidza, Nitra (novinové články, priame/nepriame vstupy vo vysielaní - pozri priložený prehľad
publikovaných správ)
e) Osobné stretnutia s PKPP v rámci základného poradenstva.(celkom 213 individuálnych stretnutí)
f) Seminár „Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní fondov EÚ?“ (Prievidza,15.6.2006)
- zorganizovali seminár pre miestnu samosprávu podľa priloženého programu
g) Prezentácia výzvy pre Sektorový operačný program ľudské zdroje(Prievidza,16.6.2004)
- zorganizovali sme prezentáciu pre zástupcov miestnej samosprávy a MVO

h) Prezentácia aktuálnych a pripravovaných výziev na stretnutí sekcie
„Mimovládne organizácie“(20.5.2004)
i ) Prezentácia “Regionálna politika EÚ“ na medzinárodnej konferencii CR (Prievidza,1.4.2004)
k) Zasadnutie predstaviteľov mesta Bojnice, Združenia podnikateľov mesta Bojnice a manažmentu
Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty (Bojnice 26.11.2004)
l) Informačný seminár Interreg IIIA (Trenčianske Stankovce, 16.12.2004)
Pre zabezpečenie týchto aktivít bolo nutné priebežne zbierať a vyhodnocovať relevantné informácií z oblasti
štrukturálnych fondoch Európskej únie, programu INTERREG III a o Kohéznom fonde prostredníctvom
internetu, odbornej a všeobecnej literatúry vrátane osobných stretnutí s kompetentnými pracovníkmi
Informačného centra pre Štrukturálne fondy:
2. Poskytovanie informácií vo vzťahu k Operačného programu Základná infraštruktúra(OPZI)pre
potenciálnych konečných príjemcov v regióne pôsobnosti príjemcu.
a) Spoločná prezentácia pre starostov a primátorov spolu s TSK, o Výzve na predkladanie projektov
„Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry“. ( Prievidza 2.2.2004)
b) Prezentácie aktuálnych a pripravovaných výziev na podávanie projektov na pracovných
stretnutiach starostov a primátorov :
* Pracovná porada Rady ZHOHN (Prievidza,10.5.2004)
- Identifikácia spoločných projektov
- ďalšia spolupráca
* Pracovná porada Združenie miest a obcí hornej Nitry- ZMOHN (Kanianka, 31.5.2004)
- aktuálne možnosti regionálneho rozvoja regiónu horná Nitra a podmienky rozšíreného členstva
- Stretnutie s pracovníkmi mesta Prievidza/Handlová(výmena informácií, príprava projektov, preklady
zahraničnej korešpondencie, konzultácie, pracovné cesty,.. )
* Pracovná porada Združenie miest a obcí hornej Nitry - ZMOHN (Bojnice,7.4.2004)
- prehľad aktuálnych a pripravovaných výziev v rámci fondov EÚ
- ako využiť grantové schémy na podporu financovania projektov regionálneho resp. miestneho rozvoja
- ponuka na spoluprácu
* Pracovná porada Združenie miest a obcí hornej Nitry a Obvodný úrad v Prievidzi
(Bojnice, 8.10.2004) – aktuálne informácie z oblasti OPZI
c) Zasielanie „upútavok“ na aktuálne a pripravované výzvy prostredníctvom:
- Pošty ( riadnej a e-mailovej pošty - pozri priložený prehľad odoslaných správ)
- Média (Prieboj, Prievidzsko, Rádio Beta,Televízia Prievidza – pozri prehľad publikovaných článkov)
d) Dobudovanie kontaktného miesta pre potenciálnych konečných prijímateľov pomoci EÚ
- získali sme PC z MVRRSR a zakúpili sme modem pre pripojenie na internet, spracovali sme
ponuku pre miestné samosprávy na dobudovanie kontaktného miesta (financovanie prevádzovej
réžie)
3. Vykonávanie konzultácií v oblasti prípravy dokumentácie žiadostí pre Prioritu 3 OPZI- Lokálna
infraštruktúra
Pozri prehľad konzultácií.

4. Spracovanie a dopĺňanie zásobníka projektov („project-pipeline“) v súlade s rozvojovými potrebami.
Spomenutú agendu v našom regióne vykonáva TSK. Naša agentúra vykonala interný monitoring
o predložených alebo pripravovaných projektoch pre ŠF EÚ pre oblasť OPZI a SOP PS registrovaných na
TSK z územia nášho pôsobenia – okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.
Okrem toho sme spracovali informáciu o úspešných projektoch v rámci nášho regiónu.
Pozri priložené správy.
Naša agentúra sa priamo podieľala na príprave nasledovných projektov:
4.1. Stratégia revitalizácie ohnísk rozvoja hornej Nitry, Partizánskeho a B.n.Bebravou.
- ponuka na spoluprácu pri príprave projektu pre mestá a prezentácia projektového zámeru pre
GS Phare ECOSOC RR.
Rozpočet projektu: 5.6 mil. Sk /rok ( pripravený na predloženie po vyhlásení výzvy )
4.2. Príprava projektu „Tvoj dom Tvoj podnik v e-urópe“
- cieľom medzinárodného projektu je lepšie zavádzanie Teleworkingu v našom kraji medzi MSP a staršími
ľuďmi
- príprava rozvojového partnerstva a žiadosti pre program EQUAL -ZRRHN iniciátor a líder projektu
Rozpočet projektu: 20 mil.Sk/3.roky(v procese schvaľovania – predložené 15.9.2004)
4.3.Technická asistencia pri príprave projektu pre SOP ĽZ opatrenia 3.2.pre spoločnosť Nestlé Slovakia
„Zvýšenie počítačovej gramotnosti a znalosti AJ u zamestnancov spoločnosti Nestlé Slovakia“
Rozpočet :3.6.mil.Sk/rok (schválené bez výhrad v 1.kole výzva z 20.5.2004)
4.4. Technická asistencia pri príprave projektu pre SOP ĽZ opatrenia 3.2.pre spoločnosť Yazaki Slovakia
„Zvýšenie rozsahu ,zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu
a adaptabilitu zamesntancov Yazaki Slovakia.“
Rozpočet: 2.1.mil. Sk /rok (predložené na schválenie 21.10.04 v rámci 2.kola – v procese schvaľovania)
4.4. Príprava projektov pre:
- mesto Prievidza :1.Domov pre osamelých rodičov- rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb
2.Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb- domov sociálnych služieb/denný
stacionár.
Spomenuté zámery ,ale boli počas prípravy prehodnotené zástupcami mesta a boli pozastavené
vzhľadom na nové prehodnotenie prioritných projektov mesta)
- Fórum pomoci starším : medzinárodný projekt “Diskriminácia starších v spoločnosti“
- B.I.C. s.r.o. : Projekt Stáž mladých nezamestnaných v Nemecku (5cyklus)
4.5. Partnerstvo pre projekt pre OP ZI 3.1.4.“Rekonštrukcia 5hrannej veže bojnického zámku“
Obdržali sme ponuku Slovenského národného múzea na partnerstvo v projekte pre OPZI 3.1.4.,
ktorá bola následne rozšírená o prípravu žiadosti pre projekt rekonštrukcie ochranného múru bojnického
zámku pre SOP PS (2)

4.7. Identifikácia potenciálnych ďalších medzinárodných projektov
* Prehliadka Ekoparku v Hartbergu – Rakúsko (Hartberg,30.-31.3.2004)
- pozvanie ZSŠ služieb a obchodu s cieľom možného prenosu know-how do regiónu HN a v súvislosti so
4.medzinárodnou konferenciou CR v Prievidzi
* Ponuka na spoluprácu v rámci výzvy na Regionálne inovačné stratégie
od spoločnost Asesoria Industrial Zabala – Španielsko so sídlom v Brusely (16.3.-31.5.2004)
* Ponuka na spoluprácu s Horizont 3000(rakúska MVO), ktorý hľadá partnera so skúsenosťami v Nikaraguy
* Výmena informácií o vývoji v rámci projektu Nitrianska kráľovská vína cesta
(Združenie ekologického cestovného ruchu)
* Preklad korešpondencie z /do angličtiny pre mesto Prievidza/ Fórum pomoci starším
4.8. Príprava projektov Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestnych samospráv
(pripravili sme a realizujeme vzdelávací cyklus pre miestnu samosprávu o metodike Plánov rozvoja obcí )
4.9. Pracovník RRA Prievidza bol vybratý do skupiny expertov – trénerov v rámci projektu „Zásobník
projektov pre štrukturálne fondy EÚ“(MATRA)
4.10. V období od 31.5.- 30.6.2004 sme vykonali prieskum medzi 54 subjektami miestnej samosprávy
s cieľom identifikácie a aktualizácie zásobníka projektov .
5. Marketing územia horná Nitra:
- Aktualizácia investičného prostredia v regióne Horná Nitra a
rozšírenie základnej ponuky pre investorov v rámci regiónu Horná
Nitra , Partizánske a Bánovce n Bebravou
V elektronickej forme na CD nosiči( slovensko – anglická verzia) a na
internetovej stránke ZRRHN.
-

Prezentácia na medzinárodnej konferencii Fóra pomoci starším
“Diskriminácia starších ľudí v spoločnosti“(11.11.2004)

-

Stretnutie s kórejskými podnikateľmi v Bratislave
asistencia RRA pre podnik HBP a.s. Prievidza (príprava propagačných materiálov )
(Bratislava, 15.10.2004 )

6. Monitorovanie grantových schém (domácich a zahraničných )
Priebežne sa monitorovali grantové schémy vhodné prevažne pre mimovládne organizácie a potenciálny
uchádzači boli informovaný o týchto príležitostiach.
(28.1.2004 Výzva a granty pre MVO – 30 listov pre PKPP)
7. Koordinácia projektu POPY 4“Stáž mladých nezamestnaných v Nemecku“
Na základe grantu z programu EU „Leonardo da Vinci“ (komponent mobita) z r.2003 sme koordinačne
participovali na zabezpečovaní 3 mesačnej stáže 10 mladých

nezamestnaných

Prievidza. (komunikácia so zahraničným partnerom a čiastočne s účastníkmi.)

Obdobie: január – jún 2004

v Nemecku pre firmu BIC

8. Publicita:
- Aktualizácia internetovej stránky (pozri www. zrrhn. sk)
počet prístupov od 1.1.- 15.12..2004 celkom: 5.638prístupov.
- Výročná správa 2003 (slovenská a anglická verzia)
- Výroba informačnej skladačky :
* RRA Prievidza
(celkom 1000 ks / pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Śtrukturálne fondy EÚ a mimovládne organizácie „Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní fondov?“
( celkom 500ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Podpora aktivít cestovného ruch zo štrukturálnych fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 500 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Enviromentálna infraštruktúra a štrukturálne fondy fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek
* Miestna samospráva a štrukturálne fondy fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek
* Lokálna infraštruktúra a štrukturálne fondy fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek
* Fondy EÚ a medzinárodná spolupráca fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a štrukturálne fondy fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Štrukturálne fondy EÚ a priemysel a služby fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Ľudské zdroje a štrukturálne fondy fondov „Čo robiť aby sme boli úspešní pri
čerpaní fondov EÚ?“ (celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Kultúra a štrukturálne fondy EÚ„Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní fondov EÚ?“
(celkom 200 Ks/ pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Renovácia a rozvoj obcí –rozvoj vidieka „„Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní fondov EÚ?“
(celkom 200 ks / pozri vzory priložených informačných skladačiek)
* Štrukturálne fondy EU a spolupráca s ČESKOU REP.“ „„Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní
fondov EÚ?“ (celkom 200 ks / pozri vzory priložených informačných skladačiek)
- Diseminácia informačných materiálov:
* infocentrum „štrukturálne fondy pre Slovensko“ pri MVRRSR (100/50 ks Informačné obaly ZRRHN
a RRA Prievidza/ skladačky)
* informačná brožúra RRA Prievidza pre zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja 5.5.2004
(50 ks)
* stretnutie starostov a primárov 2.2.2004, (150 ks informačných obalov)
* Deň otvorených dverí Mestského úradu v Prievidzi “Mesto pre občana“( 100 ks -informačné skladačky)
* Poslanci MsZ Prievidza (30 ks – informačné skladačky)
* mestá a obce Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou
* členovia ZRRHN
* vestibul hlavnej budovy Priemstavu a SAŽP
( ostatné informačné skladačky RRA Prievidza a IC Štrukturálne fondy pre Slovensko
celkom 2000 + 1800 skladačiek a brožúr )
* E kompas ( 100 ks brožúr – stretnutie starostov v Bojniciach )

* Finančná pomoc pre malých a stredných podnikateľov -Seed capital company (30 ks brožúr )
* Štrukturálne fondy EU a spolupráca s ČESKOU REP.“ „„Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní
fondov EÚ?“ (celkom 50 ks na stretnutí zástupcov západoslovenského regiónu s MVRRSR a RRA
s PKKP v Tren.Stankovciach )

- Prezentácia Power Point :
* „Čo robiť , aby sme boli úspešní pri čerpaní fondov EÚ?“
(Prehľad aktuálnych a pripravovaných výziev pre nenávratný finančný príspevok EÚ pre mestá a obce
v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. )
* „ Regionálna politika EÚ z aspektu CR“(medzinárodná konferencia CR , Prievidza 1.4.2004)
* „Prehľad úspešných projektov RRA“
(medzinárodná konferencia Fórum pomoci starším ,Prievidza 11.11.2004)
9. Vzdelávanie
A) Zástupcov miestnej samosprávy – celkom 75 subjektov bolo vzdelávaných
o programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (metodika tvorby PHSR)
prostredníctvom internetová forma vzdelávania od 6.8.-28.10.2004 (celkom 11 týždňových cyklov )
B) Pracovníkov RRA Prievidza
(účasť na konferenciách a seminároch s problematikou Eurofondov a o regionálnom rozvoji resp.
spolupráca a nadväzovanie kontaktov so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečení RR )
* školenia :
- „Budovanie občianskej infraštruktúry v rámci Operačného programu Základná
infraštruktúra“(Bratislava,22.1.2004)
- „Udržateľná stratégia verejnej informovanosti o Štrukturálnych fondoch.
(Trenčín,5.2.2004 a 19.-.20.2.2004, B.Bystrica,1.6.2004)
- „Úvod k štrukturálnym fondom.“ školenie pre miesta 1.kontaktu(Trenčín,13.2.2004)
- „Komunikačný plán / Typy pre efektívnu komunikáciu.“ školenie pre reg. centrá CSF
(Bratislava, 20.2.2004)
- „Princípy komunikačnej politiky EÚ a najlepšie príklady z praxe v oblasti komunikácie
a informovanosti o štrukturálnych fondoch“.(Bratislava,19.2.2004)
- „Príprava regiónov na implementáciu štrukturálnych fondov na Slovensku“
(Topoľčianky, 24-26.2.2004)
- „Zásobník projektov pre štrukturálne fondy EÚ“ školenie expertov –školiteľov „program MATRA“
(september – december 2004)
* konferencie:
- „Európa –vstup voľný.“ Štrukturálne fondy a kohézny fond.(Trenčín, 27.1.2004)
Organizátor: Delegácia Európskej komisie v SR.
- „Rozvoj cestovného ruchu v regióne pomocou štrukturálnych fondov“(Komárno,18.3.2004)
Organizátor: MVRRSR a MH SR
- „Regionálny rozvoj a štrukturálne fondy“ (Bratislava,20.4.2004)

Organizátor: MVRRSR a ZMOS
- „SR v EÚ - Vízie a výzvy“ (Bratislava,22.4.2004)
Organizátor: Úrad vlády SR
- „Európske fondy pre rozvoj regiónov Slovenska“(B.Bystrica,28.-30.5.2004)
Organizátor: MVRRSR
- „Informačná spoločnosť a štrukturálne fondy“(Trenčín,29.6.2004)
Organizátor: MVRRSR
- „Úloha REGIÓNOV Slovenska vo vzťahu k štrukturálnym fondom a kohéznemu fondu EÚ.“
Organizátor :Trenčiansky samosprávny kraj (Trenčín,20.5.2004)
* semináre:
-

Projektový manažment a jeho využitie v praxi, metódy a nástroje (Trnava,1.6.204)
Organizátor :Slovenská technická univerzita ,katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu,Trnava
Program Interreg III A (Nitra,10.6.2004)
Organizátor: MVRRSR

* informačné dni:
- Grantová schéma Phare 2002: Rozvoj ľudských zdrojov .(Trenčín,13.1.2004)
Organizátor :Trenčiansky samosprávny kraj
- Výzva na predkladanie projektov: Občianska infraštruktúra (Trenčín, 5.2.2003)
Organizátor :TSK a MVRRSR(expertná skupina)
- Interreg IIIC (Banská Bystrica,4.3.2004)
Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR
- URBACT(Bratislava,7.7.2004)
Organizátor: Únia miest Slovenska
* odborno-konzultačné stretnutie:
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k programu EQAUL- p. Hankes( Bratislava,11.6.2004)
-p. Vallová (Bratislava, 12.8.2004)
* výstavy:
- „Európske fondy pre rozvoj regiónov Slovenska“(B.Bystrica,28.-30.5.)
- účasť na výstave regionálneho rozvoja a investičných príležitostí FOR REGION
* Štúdium aktuálnych materiálov z oblasti regionálnej politiky a štrukturálnych fondov EÚ
prostredníctvom internetu a tlačových materiálov s dôrazom na program EQUAL
* Prípravný kurz na európsky jazykový certifikát za anglického jazyka.
* Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (anglický jazyk – mierne pokročilý)
9.6.2004
* európsky jazykový certifikát za anglického jazyka –úroveň č.3 B1 . 3.8.2004
10. Členstvo v organizáciách RR
-

člen Euroregiónu Bíle - Biele Karpaty
člen Slovenského exportného a informačného centra pri

Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu.
11. Agenda ZRRHN

Príprava a technicko - organizačné zabezpečenie :
-

valného zhromaždenia (Prievidza,25.3.2004)

-

zasadnutia rady (Prievidza, 4.3.2004 a 8.9.2004)

-

pracovnej skupiny „Cestovný ruch“(24.5.2004)
zasadnutie sekcie MVO(20.5.2004)
príprava zasadnutia sekcie životné prostredie
príprava a organizácia zasadnutia pracovnej skupiny „ Teleworking “ (17.9.2004)

Účasť predsedu sekcie MVO na zasadnutí odbornopracovnej komisie kultúry (3.12.2004)
12.Tvorba databázy:
Začali sme s budovaním databázy projektových manažérov a projektov z radou miestnej samosprávy
a mimovládnych organizácií (21.6.2004)
Databázu investičných príležitostí rozširujeme o ponuku na spolufinacovanie projektov.
„Vizionárske projekty samospráv“ a „Prioritné projekty samospráv“ v rámci prieskumu RRA Prievidza
medzi primátormi a starostami hornej Nitry.
Začali sme s budovaním databázy „Úspešné projekty EÚ v našom regióne“ - začali sme s vykonávaním
prieskumu úspešnosti pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov medzi miestnou samosprávou
a mimovládnymi organizáciami(21.6.2004)
Priebežne budujeme databázu „knižnica relevantných a aktuálnych dokumentov z oblasti regionálnej
politiky EÚ,SR, regionálnej a miestnej samosprávy,...“
13.Ostatné:
13.1.komunikácia s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR(MVRRSR):
- správa o činnosti za r. 2004(17.12.2004)
- stretnutie IS RRA spolu so zástupcami MVRRSR(17.12.2004)
- stretnutie s ministrom (9.12.2004)
- dodatok k zmluve o financovaní RRA na r.2004/aktulizácia rozpočtu/ (6.12.2004)
- stretnutie zástupcov Rady IS RRA k bodovému systému hodnotenia RRA (30.11.2004)
- pripomienky k návrhu bodového hodnotenia RRA (12.11.2004)
- plán činnosti a rozpočet na r.2005 ( 11.11.2004)
- námety na stretnutie vybraných zástupcov Rady s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR(8.11.2004)
- stretnutie zástupcov Rady IS RRA k novelizácií uznesenia vlády č.738/2000 „Rozvoj siete regionálnych
rozvojových agentúr(Bratislava, 3.11.2004)
- správa o činnosti za 1.polrok a plán činnosti na 3.štvrťrok 2004(Prievidza ,30.6.2004)
- pripomienky k pripravovanej novelizácií uznesenia vlády č.738/2000(Prievidza.17.6.2004)
- pracovné stretnutie k novelizácií uznesenia vlády č.738/2000 „Rozvoj siete regionálnych rozvojových
agentúr.“(Bratislava,11.6.2004)
- pracovné stretnutie riaditeľov RRA so zástupcami MVRRSR(Bratislava,19.5.2004)
- správa o činnosti za 1.štvrťrok a plán činnosti na 2.štvrťrok 2004(Prievidza ,12.5.2004)
- zmluvy o poskytovaní príspevku na financovanie RRA (Bratislava,16.4.2004)
13.2. komunikácia s samosprávou / miestnou, regionálnou/
Pracovná porada Združenie miest a obcí hornej Nitry- ZMOHN (Bojnice,7.4.2004)
- prehľad aktuálnych a pripravovaných výziev v rámci fondov EÚ
- ako využiť grantové schémy na podporu financovania projektov regionálneho resp. miestneho rozvoja
- ponuka na spoluprácu
Pracovná porada Rady ZHOHN (Prievidza,10.5.2004)
-Identifikácia spoločných projektov
- ďalšia spolupráca
Pracovná porada Združenie miest a obcí hornej Nitry - ZMOHN (Kanianka,31.5.2004)
-aktuálne možnosti regionálneho rozvoja regiónu horná Nitra a podmienky rozšíreného členstva

- Stretnutie s pracovníkmi mesta Prievidza/Handlová(výmena informácií, príprava projektov, preklady zahraničnej
korešpondencie, konzultácie, pracovné cesty,.. )
Pracovná porada Združenie miest a obcí hornej Nitry a Obvodný úrad v Prievidzi (Bojnice, 8.10.2004)
– aktuálne informácie z oblasti OPZI
Prieskum vzdelávacích potrieb z oblasti regionálneho rozvoja pre zástupcov miestnej samosprávy
(28.10.2004)
Ponuka na spoluprácu s VÚC v rámci projektu MATRA ( doporučenie expertov z oblasti regionálneho rozvoja
a projektového manažmentu za inštitúciu pre projekt “Zásobník projektov pre štrukturálne fondy EÚ“
13.3. komunikácia s potenciálnymi domácimi a zahraničnými partnermi
Účasť na:
- Valnom zhromaždení:
- Regiónu Biele Karpaty( Trenčín, 22.4.204 )
- Akadémia vzdelávania( Prievidza,2.4.2004 )
- Workshope: “Finančné nástroje pre regionálny rozvoj s dôrazom na podporu MSP“ v rámci programu Interreg
IIIB(2000- 2006)CADES projekt „Sieť regionálnych rozvojových agentúr v Stredoeurópskej,
Podunajskej a Jadranskej oblasti.(Trenčín,27.10.2004)
- Pracovnom stretnutí:
-

Štatutárov mikroregiónov a organizácií pôsobiacich v oblasti plánovania TSK s VIPA o možnej
metodike plánovania .(9. 9. 2004)
Zasadnutie predsedníctva Vidieckeho parlamentu(Veľký Meder, 3.12.2004)

- Odovzdávaní cien pracovníkom oceneným kultúry za r.2003( Bojnice, 30.1.2004 )
- Odovzdávaní historickej listiny pri obnove tradície pestovania vína ( Kanianka,12.5.2004 )
- Predvianočnom Soirée Hornonitrianskeho osvetového strediska Prievidza(Prievidza,10.12.2004)
Podpora rozvojových iniciatív :
- Voľba kráľovnej vína- 1 .ročník súťaže - spoluorganizátor (Prievidza, 21.10.2004)
- Obranársky pretek Milana Valachoviča -príspevok pre organizátorov ZTŠČ ZO Kynologický klub
( Bojnice,4.9.2004)

Účasť na ďalších podujatiach:
- Mladé talenty hornej Nitry/vyhodnotenie literárnej súťaže/(Prievidza,9. 12.2004 )
- Predvianočné soirée - Hornonitrianske osvetové stredisko(Prievidza,10.12.2004)
Zapojenie sa do projektu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v
Trnave„Profil RRA na Slovensku.“- komunikácia so študentami.
Získané ocenenia: Pamätný list mesta Bojnice “Za rozvoj cestovného ruchu“

Záver:

Za dôležitý aspekt našej činnosti o ktorom priamo správa nehovorí je stimulovanie verejno-súkromných
partnerstvá. Môžeme konštatovať, že sme napriek nedostatočnej legislatíve sme výrazne napomohli
tvorbe verejno - súkromných partnerstiev. Ako významný indikátor, ktorý to jasne dokumentuje
spomeniem, že kým do r.2001 sme mali len 4 riadnych členov v tomto roku máme 29 členov
pochádzajúcich takmer zo všetkých oblastí a sektorov.

Spracoval: Ing. Jozef Takács

Prievidza , 17. december 2004

Prílohy k správe o činnosti :
1. Prehľad odoslaných správ (informačných a vzdelávacích materiálov)
pre potenciálnych konečných prijímateľov pomoci EÚ
„Čo robiť aby sme boli úspešní pri čerpaní fondov EÚ ?“
Dátum
Téma
Cieľová skupina
Počet
2.12.2004
Renovácia a rozvoj obcí/rozvoj vidieka(brožúra)
PKKP(PD,PE,BnB) 74
25.11.2004
Kultúra a ŠF EU
PKKP(PD,PE,BnB)
9
24.11.2004
Interreg III A – ponuka na spolupráca
PKKP(PD,PE,BnB)
4
18.11.2004
Prehlad úspešných projektov RRA resp. členov
PKKP(PD,PE,BnB) 74
16.11.2004
Ponuka na spolupracu pri priprave projektov
MR Svornosť
16.11.2004
Výzva opzi 3.4.Renovacia obcí
PKKP(PD,PE,BnB) 74
9.11.2004
Ponuka Slovensko AmerickýPodnikateľskýfond
PKKP(PD,PE,BnB) 74
9.11.2004
Info RRA o pripravovanom vzdelávania
Potencialni partneri 107
8.11.2004
Ukrajina- ponuka spoluprace
Potencialni partneri 22
29.10.2004
Vyzva Interreg IIIA
PKKP(PD,PE,BnB) 107
28.10.2004
Prilohy k 1 bloku vzdelavania o PHSR
PKKP(PD,PE,BnB) 74
26.10.2004
Vyzvy na bilateralnu spolupracu s Cinou a Slovinskom VUPas
22.10.2004
Info RRA (OPZI 3.4.A INTERREG IIIA)
PKKP(PD,PE,BnB) 74
21.10.2004
Odpoved Alvaro Masaya Nicaragua
Mesto Masaya
20.10.2004
Interreg IIIC (Partner Search)
PKKP(PD,PE,BnB) 12
20.10.2004
Ponuka na trening „Úspešná kampanň
PKKP(PD,PE,BnB) 15
18.10.2004
Odpovede na Vase aktualne otazky
PKKP(PD,PE,BnB) 92
18.10.2004
Zpravodaj MA 21 v CR
PKKP(PD,PE,BnB) 32
30.9.2004
7.cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce- metodika“
PKKP(PD,PE,BnB) 74
28.9.2004
Info o Interreg IIIC(Lead applicant briefing )
ZHOHN
28. 9. 2004
Info o vyzve opzi 3.3.
PKKP(PD,PE,BnB) 74
24.9.2004
6.cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce- metodika“
PKKP(PD,PE,BnB) 74
16.9.2004
5.cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce- metodika“
PKKP(PD,PE,BnB) 74
10.9.2004
Príprava projektov podľa najnovšej metodiky EK
PKKP(PD,PE,BnB) 90
10.9.2004
Posun termínu výzvy pre OPZI 3.2-3.4.
PKKP(PD,PE,BnB) 74
10.9.2004
4. cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce -metodika“
PKKP(PD,PE,BnB) 74
10.9.2004
Novinky Europrojekt
ZMOHN
54
3.9.2004
3.cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce- metodika“
PKKP(PD,PE,BnB) 74
3.9.2004
Info o Konferencii OPZI 7.9.2004
PKKP(PD,PE,BnB) 74
27.8.2004
2. cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce- metodika“
PKKP(PD,PE,BnB) 74
25.9.2004
Kohezny fond- tlacova sprava MVRRSR
PKKP(PD,PE,BnB) 74
31.8.204
Stretnutie mikroregiónov VIPA Trenčín
ZMOHN(Hornonitrie) 54
24.8.2004
Vyhľadávanie partnerov pre Interreg IIIB
ZMOHN
54
24.8.2004
Nové výzvy na vzdelávacie projekty
PKKP(PD,PE,BnB) 74
21.8.2004
Konferencia Interreg- pozvánka
PKPP(ZMOHN)
60
20.8.2004
Ponuka pre MSP –projekt Propass
PKKP(PD,PE,BnB)
25
19.8.2004
Výzva OPZI 2.2 a 2.3.
PKKP(PD,PE,BnB)
74
19.8.2004
Harmonogram výziev na podávanie žiadostí o NFP EÚ PKKP(PD,PE,BnB)
90
19.8.2004
Aktuálne výzvy Priemysel a služby- súkromný sektor
PKKP(PD,PE,BnB)
74
18.8.2004
1. cyklus vzdelávania „Plán rozvoja obce- metodika“
PKKP(PD,PE,BnB)
74
18.8.2004
Výzva EQUAL
PKKP(PD,PE,BnB)
90
17.8.2004
Info o odborných seminároch
PKPP
25
12.8.2004
Info o e-lerningu o Plán rozvoj obcí
Starostovia /Primátori 74
9.8.2004
Info pre ziadatelov SOP PS
PKKP(PD,PE,BnB)
75
15.7.2004
Výzvy SOP Priemysel a služby
PKKP(PD,PE,BnB)
75
7.7 .2004
Výsledky prieskumu :Uspešnosť projektov čerpania
PKKP(PD,PE,BnB)
75
prostriedkov EU

Dátum
30.6.2004
23.6.2004
21.6.2004
10.6.2004
27.5.2004
26.5.2004
26.5.2004
18.5.2004
11.5.2004
7.5.2004
3.5.2004
29.4.2004
26.4.2004
14.4.2004
2.4.2004
31.3.2004
31.3.2004
26.3.2004
24.3.2004
17.3.2004
15.3.2004
15.3.2004
12.3.2004
5.3.2004
20.2.2004
17.2.2004
16.2.2004
12.2.2004
11.2.2004
4.2.2004
28.1.2004
23.1.2004
16.1.2004

Téma
Info o školeniach (Projekty/ angličtina EÚ)
Možnosti pre zamestnávateľov veľkých podnikov
Prieskum o získaných grantoch
Prezentácia výzvy SOP LZ 16.6.v PD
zmena termínu predkladania projektov OPZI 3.1.
Info o grantovom kole Ekopolis
Info o projekte Dom Európy/Junior Achievement
Info o výzve SOP Ľudské zdroje
Zaslanie informačnej brožúry – aktivity CR
Info o výzve SOP PS (cestovný ruch 2.1)
Info o nových publikáciách RRA Prievidza
Info o Zozname literatúry RRA Prievidza
Info o výzvach v rámci ŠF
Výzva Ministerstva hospodárstva
Infoservis o Śtrukturálnych fondoch
Cezhraničná spolupráca Interreg 3a
Informačný portál ŠF
Avízo na pripravovanú výzvu„Priem.parky“
Programový doplnok SOPPriemysel a služby
Info o opatrení 3.4.Renovácia a rozvoj obcí
Aktuálne výzvy pre mimovládne organizácie
EUROFONDY(pripravované výzvy)
Indikatívny zoznam aktivít OP ZI 3.4.
Ponuka na vypracovanie UP obcí
Ponuka vzdelávacích seminárov-projekty EÚ
Ponuka na propagáciu projektov/cenník RRA
Pozvanka“Inovačný manažment“
Doležité info pre ziadatelov príspevku OI
Infoservis EU
Skolenie“Využívanie štrukturálnych fondov“
Prehľad výziev pre MVO
Výzva na predkladania projektov OPZI 3.1
Programový doplnok k OP ZI

Cieľová skupina
Počet
PKKP(PD,PE,BnB) 74
PKKP(PD,PE,BnB) 6
PKKP(PD,PE,BnB) 48
PKKP(PD,PE,BnB) 22
PKKP(PD,PE,BnB) 20
MVO
17
Stredné školy
7
PKKP(PD,PE,BnB) 20
PKKP(PD,PE,BnB) 47
PKKP(PD,PE,BnB) 51
PKKP(PD,PE,BnB) 48
PKKP(PD,PE,BnB) 74
PKKP(PD,PE,BnB) 48
PKKP(PD,PE,BnB)
55
Starostovia /Primátori 47
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB) 75
PKKP(PD,PE,BnB)
75
Starostovia
47
PKKP(PD,PE,BnB)
75
PKKP(PD,PE,BnB)
75
Podnikatelia
75
PKKP(PD,PE,BnB)
75
PKKP(PD,PE,BnB)
75
PKKP(PD,PE,BnB)
75
MVO
30
PKKP(PD,PE,BnB)
75
PKKP(PD,PE,BnB)
75

2. prehľad publikovaných správ
Dátum

Názov média

19.1.2004
28.1.2024
16.2.2004
16.2.2004

Prieboj
Prievidzsko
Prieboj
Beta Rádio

Počet výtlačkov / Počúvanosť/ Sledovanosť

Phare GS LZ
6.000
Výzva opzi3.1.
35.100
Výzva OPZI 3.1.
6.000
Výzva OPZI 3.1.
a CSF
Televízia Prievidza „Európa na dosah ruky“
Prieboj
Rozvoj regiónu je v
rukách samosprávy

27.5.2004
31.5.2004

31.5. 2004

Správa

Televízia, Prieboj, TASR Možnosti rozvoja okresu
Slovenský rozhlas

16.8. 2004

Prieboj(reg. noviny) Prehľad výziev SOP PS

September –
December
Prieboj(reg. noviny) Aby EU fondy slúžili SR
(10 týždňov)
(séria článkov)

43.000
100.000
6.000

tlačová konferencia ZMOHN

6000 ks
6000ksx10

3. prehľad konzultácií.
( Pozri prílohu č. )

4. Prehľad naštudovaných aktuálnych materiálov z oblasti regionálnej politiky a štrukturálnych fondov
EÚ prostredníctvom internetu ,CD , tlačových materiálov :
- Program Interreg III A,B,C( Akualizovaná Priority a opatrenia do r.2006)
- Program EQUAL
- Programové doplnky
- Operačný program Základná infraštruktúra,
- Sektorový operačný program Priemysel a služby,
- Sektorový operačný program Ľudské zdroje
- Sektorový operačný program Poľnohospodársvo a rozvoj vidieka
- infobalík* súvisiacich s výzvou na podávanie projektov pre Operačný program Základná infraštruktúra
Občianska infraštruktúra(Výzva 3.1.1,3.1.2..3.1.3.,3.1.4.,3.2,3.3,3.4, 2.1,2.2.,2.3.,2.4)
- infobalík súvisiacich s výzvou na podávanie projektov pre Ľudské zdroje (Opatrenie 1.3.,2.2.,3.2.,3.3.)
- infobalík súvisiacich s výzvou na podávanie projektov pre Priemysel a služby (Opatrenie 1.2.,2.1.)
- infobalík súvisiacich s výzvou na podávanie projektov pre Poľnohospodársvo a rozvoj vidieka
(Opatrenie 1.1..1.2.,2.1.1.,2.1.2,2.2.,2.3.2)
(*) – Príručka pre žiadosti spolu s prílohami, projektový spis, žiadosť, FAQ,...
- Metodika na tvorbu Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, samosprávneho kraja

