Príloha č. 1

Správa o činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry
Prievidza
2005
Osnova1 :
1. Úvod.
2. Zhrnutie.
3. Plnenie aktivít.
4. Projekty, ktoré RRA vypracovala .
5. Vypracovanie podnikateľských zámerov.
6. Organizovanie vzdelávacích aktivitách v členení vzdelávacie aktivity.
7. Vypracovanie štúdií.
8. Poskytovanie informáciách v členení informácie poskytnuté.
9. Marketingové aktivity RRA.

1

Osnova správy je v súlade s odporučním pracovníkov Ministerstva výstavby a regionál- neho rozvoja z 27.12.2005

1.Úvod:
Plán činnosti na r.2005 vychádzal z princípov, ktoré majú 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 21.4.2005)
s cieľom napomáhať:
- zvyšovať absorbčnú schopnosť regiónu pre čerpanie eurofondov
- stimulovať verejno-súkromné partnerstvá
- zlepšovať marketing územia
- zapájať sa do medzinárodných programov
Aktivity vychádzali :
1. zo Zmluvy s ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR č.19-740/2005 o
poskytovní príspevku na financovanie činnosti RRA pre rok 2005 zo dňa 4.3.2005 a
Dodatkuč.1 z 22.11.2005

2. z Plánu činnosti pre r. 2005 , ktorý schválilo Valné združenie ZRRHN 21.4.2005
3. zo schváleného projektu „Tvoj podnik Tvoj dom v e-urópe“ v rámci IS EQUAL (EÚ).
z 15.3.2005.

Predmetom správy sú predovšetkým aktivity, ktoré vyplývali zo Zmluvy s ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR pre rok 2005 a Dodatku č.1.

2. Zhrnutie:
Aktivity boli orientované do nasledovných oblastí:
a)

poskytovanie základných informácií o predvstupových programoch Phare ECOSOC
a Phare CBC, o štrukturálnych fondoch Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva
a o Kohéznom fonde.

b) spolupráca s Informačným centrom „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ Riadiaceho
orgánu pre CSF (Rámec podpory spoločenstva) a podávanie polročných správ o pláne
organizovania informačných aktivít, ako napr. semináre, školenia, atď. a polročných správ
o uskutočnených aktivitách
c) poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok
o možnostiach využitia pravidla 80:20 v rámci štrukturálnych fondov EÚ, ktoré je
deklarované Negociačným mandátom CSF
d) účasť na výstave a konferencii regionálneho rozvoja a investičných príležitostí „FOR
REGION“ v období od 3.-6.5.2005.
e) poskytovanie informácií vo vzťahu k Operačnému programu Základná infraštruktúra
pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
EÚ v regióne pôsobnosti príjemcu,
f) na základe školení a inštrukcií riadiaceho orgánu pre Operačný program Základná
infraštruktúra vykonávanie konzultácii v oblasti prípravy dokumentácie žiadostí
pre prioritu 3 OPZI – Lokálna infraštruktúra,
g) spolupráca s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja na implementácii opatrení
Operačného programu Základná infraštruktúra:
h) po výzve príslušného Úradu samosprávneho kraja sme nominovali 1 predstaviteľa
agentúry za tajomníka výberovej komisie pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Opatrenia 3.4 OPZI, pričom tento nemá hlasovacie právo.
i) vypracovanie marketingovej stratégie
j) propagácia služieb RRA v miestnych a regionálnych médiách
k) iné formy informovania verejnosti o službách poskytovaných príjemcom a výsledkoch
činnosti

Združenie zabezpečovalo činnosti definované v písm. a), b) a c) pre potreby potenciálneho
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rozsahu 30 minút na jedného žiadateľa.

3. Plnenie aktivít
a) Poskytovanie základných informácií o predvstupových programoch Phare ECOSOC
a Phare CBC, o štrukturálnych fondoch Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva
a o Kohéznom fonde.
-

-

Vykonávalo sa predovšetkým prostredníctvom Regionálneho informačného
centra Štrukturálne fondy EÚ s verejne prístupným Internetovým
portálom ŠF EÚ v Prievidzi (sídlo RRA Prievidza), ktoré bolo v prevádzke
nepretržite po celý rok , 5 dní v týždni od 8:00 - 16:00 hod.
(osobne , telefonicky , e –pošta.)
Informačná tabuľa RRA Prievidza na verejne prístupnom mieste ( 18 hod)s
odkladacím priestorom na tlačoviny vo vestibule budovy Bussines Inovation
Centre Prievidza.(sídlo RRA Prievidza)
Internetová stránka www.zrrhn.sk s Info portálom ŠF EÚ

l) spolupráca s Informačným centrom „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ Riadiaceho
orgánu pre CSF (Rámec podpory spoločenstva) a podávanie polročných správ o pláne
organizovania informačných aktivít, ako napr. semináre, školenia, atď. a polročných správ
o uskutočnených aktivitách.
- telefonické a osobné konzultácie k jednotlivým výzvam sa vykonávali priebežne
podľa potreby
- distribúcia tlačovín Infocentra poštou členom ZRRHN a vyložením ne verejne
prístupné miesto
m) poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok
o možnostiach využitia pravidla 80:20 v rámci štrukturálnych fondov EÚ, ktoré je
deklarované Negociačným mandátom CSF
- bolo súčasťou konzultácií (pozri prehľad konzultácií v r.2005- Príloha č.2)
n) účasť na výstave a konferencii regionálneho rozvoja a investičných príležitostí „FOR
REGION“ v období od 3.-6.5.2005.
- po celý čas výstavy bola zabezpečená účasť 1 pracovníka RRA vo výstavnom
stánku IS RRA a na konferencii, kde bol prezentovaný aj informačný leták RRA
PD - celkom 1000 ks a farebný obal Združenia RRHN – celkom 150 ks))
o) Poskytovanie informácií vo vzťahu k Operačnému programu Základná infraštruktúra
pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
EÚ v regióne pôsobnosti príjemcu:
Vykonávalo sa predovšetkým prostredníctvom:?
- Regionálneho informačného centra Štrukturálne fondy EÚ s verejne
prístupným Internetovým portálom ŠF EÚ v Prievidzi (sídlo RRA Prievidza),
ktoré bolo v prevádzke nepretržite po celý rok , 5 dní v týždni od 8:00 - 16:00 h.
(osobne , telefonicky , e –pošta.)
- Informačná tabuľa RRA Prievidza na verejne prístupnom mieste ( 18 hod)s
odkladacím priestorom na tlačoviny vo vestibule budovy Bussines Inovation
Centre Prievidza.(sídlo RRA Prievidza)
- Prezentácia Výzvy 3.4. pre členov obecného zastupiteľstva ( Hradište 25.1.2005)

Boli vyrobené a distribuované informačné skladačky :
- Environmentálna infraštruktúra( 300 ks 3 stranových)
- ŚF EÚ a kultúra (300 ks 3 stranových)
- Lokálna infraštruktúra a ŚF EÚ (300 ks 3 stranových)
- Miestna samospráva a ŚF EÚ.( 300 ks 3 stranových)
p) Na základe školení a inštrukcií riadiaceho orgánu pre Operačný program Základná
infraštruktúra vykonávanie konzultácii v oblasti prípravy dokumentácie žiadostí
pre prioritu 3 OPZI – Lokálna infraštruktúra.
Pracovník RRA absolvoval všetky školenia, ktoré bolo organizované v spolupráci
s ministerstvom
- Vzdelávanie personálu RRA pre potreby ŠF I+II(T.Kotlina,30.6.-1.7. a 24 - 25.6.)
- Školenie riaditeľov RRA (Dudince,7-9.12.2005)
q) spolupráca s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja na implementácii opatrení
Operačného programu Základná infraštruktúra:
- Informačný seminár Výzva 3.4. (Trenčín 10.1.2005) v spolupráci s TSK
(celkom 97 zástupcov miest a obcí ), kde bola prezentovaná RRA ako nástroj pre
prípravu žiadostí o NFP a kde boli distribuované informačné skladačky „Miestna
samospráva a ŚF EÚ“.( 100 ks 3 stranových)
r) po výzve príslušného Úradu samosprávneho kraja sme nominovali 1 predstaviteľa
agentúry za tajomníka výberovej komisie pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Opatrenia 3.4 OPZI, pričom tento nemá hlasovacie právo.
s)
- riaditeľ RRA pracoval v 5 člennej výberovej komisii TSK pre OPZI 3.4.
t) vypracovanie marketingovej stratégie
- pozri prílohu č.1
u) propagácia služieb RRA v miestnych a regionálnych médiách
Tlačoviny:
- regionálne noviny Prieboj č.1,2,3,7
- Prestíž časopis (jún)
- Hospodárske noviny(16.5.)
- Prieboj (6.6., 2.5.)
Rádio:
- Slovenský rozhlas 5.8.,12.5.
- Rádio Twist(6.6.)
Regina(1.6.)
Tlačová konferencia “Prvé skúsenosti s čerpaním EÚ fondov(15.12.)
v) iné formy informovania verejnosti o službách poskytovaných príjemcom a výsledkoch
činnosti
- prostredníctvom informačnej tabule “Regionálne Informačné centrum ŠF EÚ“ pri
vchode do hlavnej budovy

4. Projekty, ktoré RRA vypracovala
v členení:
-

-

-

projektové návrhy v projektovom zásobníku:
projekty, ktorých žiadosti o NFP už boli podané
1. Metropolitná sieť Bánovecko
2. Školenie zamestnancov Nestlé Slovensko s.r.o. na IS SAP
3. E- Centrum
4. E-learning –a prečo nie?
schválené projekty, ktoré sa ešte neimplementujú,
1.Placement of Prievidza - stáže mladých v nemecku (POPY)

/ 17,700 mil. Sk
/ 5,513 mil. Sk
/ 4,000 mil. Sk
/ 4,500 mil. Sk
/ 0,998 mil.Sk

schválené projekty, ktoré sa implementujú,
Tvoj dom -Tvoj podnik v e-urópe!
/ 12,041 mil. Sk
(ZRHHN)
Vzdelávanie pracovníkov (angličtina a IKT)
/ 2,050 mil. Sk
(Nestlé Slovakia s.r.o. Prievidza)
Country –fest-come
/ 0,671 mil.Sk
ostatné projekty.
1. Výmena skúseností verejno-súkromných partnerstiev -vedomostné regióny.
/ 1,572 mil. Sk

5. Vypracovanie podnikateľských zámerov
Podnikateľské zámery vypracováva Podnikateľské a inovačné centrum Prievidza,
BIC Prievidza spol. s r.o. , v budove ktorej sídli RRA Prievidza pri ZRHHN.

6. Organizovanie vzdelávacích aktivitách
v členení vzdelávacie aktivity:
- pre samosprávu,
„Prvé skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré boli podporené ŚF EÚ“ (Prievidza,15.12.)
„Environmentálna infraštruktúra v štrukturálnych fondoch EÚ“ (Prievidza,4.4.)
„Renovácia obcí“ (Trenčín,10.1.)
„Tvorba Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja“(Hradište, 25.1.)
- pre neziskové organizácie,
„ Cezhraničná spolupráca a Českou rtepublikou.“(Prievidza 22.3.)

7.Vypracovanie štúdií
„Zásobník projektov EÚ v okrese Prievidza“- prieskum medzi samosprávou
„Prehľad úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok EÚ v okresoch Prievidza,
Bánovce nad Bebravou, Partizánske“- monitoring z ITMS

8. Poskytovanie informáciách
v členení informácie poskytnuté:
- samospráve,
a)osobne : 20 konzultácií
b) e-mail: celkom 20 správ 97 zástupcom samospráv PD, BnB, Pa
c) informačný seminár :4 x pre celkom 107 osôb
- rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
a)osobne : 3 konzultácie
b) e-mail: celkom 3
- neziskovým organizáciám,
a)osobne :41 konzultácií
b) e-mail: celkom 20 správ 19 zástupcom MVO PD, BnB, Pa
c) informačný seminár :2 x pre celkom 36osôb
- podnikateľom,
a)osobne : 44 konzultácií
b) e-mail: celkom 5 správ 13 zástupcom s PD, BnB, Pa

9. Marketingové aktivity RRA
a)Internet:
- Aktualizácia www.zrrhn.sk
- Spustenie informačného portálu www. tele-work.sk
b) účasť na výstave For Region (B.Bystrica)
c) výroba a distribúcia informačných materiálov o RRA a informačné skladačky
k ŠF EÚ podľa sektorového členenia(miestna samospráva, mimovládne
organizácie, cestovný ruch ,ľudské zdroje, medzinárodná spolupráca,..)
podnikatelia, environment, telework)
d) publicita v médiách a tlačové konferencie
e) zasielanie e- pošty
f) písanie projektov
g) Infocentrum
h) organizácia a účasť na seminároch
Marketing územia Horná Nitra:
Cieľ: poskytnúť prehľad potenciálnym záujemcom o investičných príležitostiach HN
Spolupracovali sme s : 1. agentúrou Sario,a.s. ktorá hľadala pre potenciálneho investora voľné
výrobné priestory cca 2.tis m 2.
2. kórejskou spoločnosťou ILJINEU s.r.o. pri nadväzovaní kontaktov
s miestnymi inštitúciami a podnikmi.
Spolupráca a nadväzovanie kontaktov so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečení RR
- stretnutia v rámci integrovanej siete RRA
- účasť na konferenciách a seminároch s problematikou Eurofondov a o regionálnom rozvoji
Agenda ZRRHN
-

príprava valného zhromaždenia 25.4.2005

-

zasadnutie rady 31.3.2005

Agenda projektu „Tvoj dom Tvoj podnik v e-urópe.“
RRA začala implementovať 3-ročný inovatívny nadnárodný projekt, ktorého cieľom
je „podporiť tvorbu systému“ zameraného na zvládnutie TeleWorku2 (TLW) pilotne v Trenčianskom
kraji s využitím zahraničných skúseností, tak aby došlo po implementácií projektu min. o 3 % zvýšenie
záujmu o uvedenú formu organizácie práce medzi zamestnávateľmi 3 do konca r. 2007.
Tým chceme prispieť k stabilizácia zamestnanosti, jej postupnému zvyšovaniu a postupnému
znižovanie nezamestnanosti.

Predkladá : Ing. Jozef Takács, riaditeľ RRA Prievidza
Schválil: Ing. Ján Bodnár, predseda ZRRHN

V Prievidzi 10.1..2006
2
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nová flexibilná forma zamestnania - spôsob práce doma a komunikácia so spolupracovníkmi ,obchodníkmi pomocou PC
a modemu
Pri rešpektovaní princípu účasti relevantných partnerov a prostredníctvom širšieho diskusného fóra (zamestnávatelia,
zamestnanci, ohrozená skupina - osoby staršie ako 50 rokov)

