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Úvod:

Aktivity vychádzali to schváleného plánu činnosti na r. 2009 z 20.mája 2009 a ktorý
vychádzal zo strategickej vízie, ktorou je napomáhať :
- zlepšeniu kvality života obyvateľov regiónu Horná Nitra
- zabezpečeniu trvalej udržateľnosti rozvoja regiónu
- posilneniu sociálnej a ekonomickej súdržnosti regiónu Horná Nitra
Ďalej boli zamerané na oblasti definované v zákone č.539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja.
Cieľom bolo napomáhať zvyšovať schopnosť regiónu čerpať eurofondy
prostredníctvom informovanosti, poradenstva a publicity.
Špecifickým cieľom bola príprava a realizácia vlastných domácich a medzinárodných
projektov v ktorých implementácií má združenie dlhoročné skúsenosti.
Aktivity boli orientované do 3 prioritných oblastí :
1. Agenda Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR(MVRRSR)
2. Projekty na podporu regionálneho rozvoja – medzinárodné, národné,
regionálne a lokálne projekty
3. Agenda Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra
Popis aktivít:
1.

Agenda Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR(MVRRSR).
(podľa zmluvy č.61/161 2009)
a) 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 a pre operačné programy cezhraničnej
spolupráce Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013;
b) Zabezpečovanie bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom
o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
financovania podľa § 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v rozsahu pracovného týždňa;
c) Zabezpečovanie bezplatného poskytovania informačno-poradenských služieb tretím
subjektom pri príprave strategických a programových dokumentov na regionálnej úrovni
v rozsahu pracovného týždňa;

d) Evidencia záznamov o poskytnutí informácie podľa písm. b) a c) tohto článku v rozsahu
prílohy č.1 v písomnej forme a ich zverejnenie a aktualizácia na spoločnom portáli
Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr ( ďalej len „IS RRA“ ) vždy
k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca roka odo dňa zabezpečenia
potrebných funkcionalít na portáli IS RRA, vrátane záznamov evidovaných odo dňa
účinnosti zmluvy;
e) Vytvorenie informačnej databázy o základných údajoch, charakteristike, investičných
možnostiach, vnútornom potenciáli územia v pôsobnosti prijímateľa a ďalších
požadovaných údajov podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy a jej zverejnenie na webovej stránke
prijímateľa a spoločnom portáli IS RRA do 31. Decembra 2009;
f) Vytváranie partnerstiev a rozvíjanie spolupráce prijímateľa so zahraničnými partnermi,
propagácia aktivít prijímateľa na medzinárodnej , regionálnej a miestnej úrovni
a informovanie o tejto činnosti na spoločnom portáli IS RRA a na webovej stránke
prijímateľa;
g) Zabezpečenie adresy elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky na účely plnenia úloh
stanovených v tejto zmluve; súčasťou webovej stránky podľa predchádzajúcej vety je
informácia o členstve prijímateľa v IS RRA a odkaz na webovú stránku poskytovateľa
( www.build.gov.sk )
Územie pôsobnosti zahŕňalo nasledovné okresy: Prievidza, Partizánske.
1. Rozpočet agendy MVRRSR v r. 2009

23 734,00 Euro /715.000.- Sk

2. Projekty na podporu regionálneho rozvoja – medzinárodné, národné, regionálne
a lokálne projekty.
2.1.Príprava projektov (identifikácia a formulácia)
2.2.Schvaľovania projektov
2.3.Implementácia projektov ( kontrahovanie, realizácia, monitorovanie )
2.4.Hodnotenie projektov
2.1. Príprava projektov:
2.1.1 Názov: Podieľ regiónov na zlepšení európskej dlhodobo udržateľnej mobilite
Program : Interreg IVC
Zdroj : ERDF/Nórsky finančný mechanizmus
Hlavný partner: DEBAGA (Španielsko) + 9 partnerov
Celkový rozpočet projektu 3.000 000 Euro (90.378.000 Sk)
Trvanie: 3 roky
Plánované obdobie realizácie: 1.7.2009 – 30.6.2012
Celkový rozpočet ZRRHN : 150.000.-Euro /spolufinacovanie 22.500 Euro/3 roky
2.1.1. Celkový rozpočet za r. 2009

25.000,- Euro (753 150,- Sk)

2.1.Príprava projektov:
2.1.1. Názov : Informačná kampaň o rozvojovej spolupráci v SR

(neschválené)

Program: Slovak Aid - Ministerstvo zahraničných vecí SR/Slovenská agentúra pre rozvojovú
spoluprácu SAMR)
Celkový rozpočet projektu: 32 860 Euro (990.000 Sk)
Trvanie: 2 roky
Plánované obdobie realizácie: 1.5.2009 – 31.12.2010
2 .1.1 Celkový rozpočet r. 2009
13.145 .- Euro (396.000.- Sk)
2.1.2 „Meníme problémy na šance“ v Srbsku
(neschválené)
Zameranie: Podpora vzniku nových podnikateľských aktivít a rozvoj trhového prostredia
Program: Slovak Aid - Ministerstvo zahraničných vecí SR/Slovenská agentúra pre rozvojovú
spoluprácu SAMR)
Celkový rozpočet projektu: 135.966 E ur
Trvanie: 2 roky
Plánované obdobie realizácie: január 2010 – december 2011
2.1.3 „Meníme problémy na šance“ v Čiernej hore
(neschválené)
Zameranie: Pomoc pri integrácií do medzinárodných organizácií a spoločenstva EÚ.
Program: Slovak Aid - Ministerstvo zahraničných vecí SR/ Slovenská agentúra pre rozvojovú
spoluprácu SAMR)
Celkový rozpočet projektu: 138.109 Eur
Trvanie: 2 roky
Plánované obdobie realizácie: November 2009 – október 2010
2.1.4 Think in Green (mesto Prievidza+ leader CERVIA TALIANSKO)
Program: Central Europe Program
Rozpočet: 3 000 000 Euro
Trvanie : 36 mesiacov

2.2.Schvaľovanie projektov:
2.2.1 Názov: Vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov
Program: Envirofond - Ministerstvo životného prostredia SR
Celkový rozpočet projektu: 32 860 Euro (490.000 Sk)
Trvanie: 1 rok
Plánované obdobie realizácie: 1.4.2009 – 31.3.2010
2.2.1 Celkový rozpočet r. 2009

(neschválené)

12.199.- Euro (367 500.- Sk)

1. Model miestnych e- centier Teleworku.
Program: EEA Nórsky finančný mechanizmus)
Hlavný partner: Procesy Inwestycyjne Waršava + 6 partnerov
Celkový rozpočet projektu 985 250 Euro/2 ROKY
Celkový rozpočet ZRRHN : 495.000.-Sk /spolufinacovanie 8.000 Euro)
Celkový rozpočet r. 2009
8.132.- Euro (245.000.-Sk)

2.3. Implementácia projektov:
2 .3.1 Názov: „Celoživotné vzdelávanie- výmena skúseností“
Program: Grundtvig

- stretnutia účastníkov mobilít v Taliansku (Rím) a Poľsku (Waršava)
Celkový rozpočet : 660 000.-Sk
Termín realizácie: 1.10.2007 - 30.7.2009 Zdroj: E.S.F (100%)
2.3.1 Celkový rozpočet 2009
9.365.-Euro/282.115.- Sk
2.3.2 Názov: Podnikateľské a inovačné centrum(PIC) ako úspešný nástroj rozvoja
Podnikania

Zámer: budovanie PIC v Báčskom Petrovci /Valjevo v Srbsku
Partneri: obec Báčsky Petrovec
Termín realizácie: 21.2. 2008 – 21.2. 2010
Celkový rozpočet projektu: 5.985.460.-Sk
Zdroje : ŠR SR (100%) – prostredníctvom SAMRS pri MZV SR
Program: Slovak Aid
Stav: 2.Fáza – začiatok realizácie
Aktivity: - realizácia (verejné obstaranie, výber dodávateľa, rekonštrukcia)
- inštitucionalizácia
- vizualizovanie
- vzdelávanie
- publicita
- fundrising
- manažment
Celkový rozpočet 2009

153.350.-Euro /4.619.838.- Sk

2.4 Hodnotenie:
2.4.1 Názov: Tvoj dom Tvoj podnik v e- urópe!
Zámer: zvýšenie záujmu o využívanie teleworkingu (nová forma organizácie práce) v
trenčianskom kraji)
Národný partneri: SOPK TRK, Fórum pomoci starším
Termín realizácie: 15.3. 2005 - 15.9.2008
Celkový rozpočet projektu: 12.041.000 .-Sk
Zdroje: E.S.F a + ŠR SR (100%) prostredníctvom MPSVaR SR
Program: Iniciatíva spoločenstva Equal
Aktivity: - vytvorenie a aktualizácia www.teleworkportal.sk
- návrh metodiky
- publicita, šírenie dobrej praxe a nadnárodná spolupráca
- manažment a monitorovanie

2.4.2. Názov : „E- centrum pre zamestnaných s deťmi“
Termín realizácie: 1.9.2006 - 31.11.2008
Celkový rozpočet projektu je 3.140.000.- Sk
Zdroj: 100% E.S.F. a ŠR
Program: Sektorový operačný program ľudské zdroje
3 „Telework v SR“ Konkurencieschopnosť a hospodársky rast alebo Zamestnanosť a sociálna
inklúzia“. Partner: Integrovaná sieť RRA SR
4 „ASMESs – Adaptive service – intensive opensource system for Slovakia“ (7.rámcový program
EÚ) Hlavný partner: ITTI Sp. z o.o. ,Poznaň
3. Agenda Združenia pre rozvoj regiónu horná

3.1 Vlastná agenda ZRRHN
-

príprava valného zhromaždenia

(min.1x)

-

zasadnutie rady
(min.2x)
zasadnutie revíznej komisie, sekcií, odborných komisií

3.2 Monitorovanie ostatných grantových schém (domácich a zahraničných)
3.3 Príprava ďalších projektov
(identifikácia, formulácia)

Termíny
máj
máj, október
podľa potreby
priebežne
priebežne

Ďalšie projekty podľa ponuky nadnárodnej siete Consenzio, (ktorej zakladajúcim členom
sa stalo aj naše združenie. (založená v januári r.2007 za účelom prípravy a realizácie
medzinárodných EÚ projektov) . Prípadne podľa ponuky vhodných výziev z ostatných
európskych , medzinárodných, národných, regionálnych, lokálnych dopytovo orientovaných
programov a ďalších potenciálnych poskytovateľov nenávratných finančných príspevkov.

3.4 Marketingové aktivity RRA

2. Výroba a distribúcia propagačných materiálov
3. Publicita v médiách
4. Verejná prezentácia výročnej správy
5. Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov, účasť na seminároch a konferenciách,..

podľa potreby
priebežne,máj
priebežne

3.5 Spolupráca a nadväzovanie kontaktov s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na
zabezpečení regionálneho rozvoja

- spolupráca s TSK, mimovládnymi organizáciami,
( prioritne so strešnými priebežne organizáciami,....)
3.7 Oceňovanie pracovníkov kultúry za r.2008
3.8 Tvorba rezervného fondu na prefinancovanie a spolufinancovanie projektov,
resp. na neoprávnené náklady projektov

priebežne
priebežne

Personálne zabezpečenie:
Interní pracovníci:
1. riaditeľ a projektový manažér SlovakAid (prípadne ďalších podľa potreby)
2. asistent riaditeľa - administratíva, účtovníctvo, mzdy, personálna agenda,
3. agenda MVRRSR , koordinátor projektov,publicita SlovakAid
Externí pracovníci:
1. koordinátor projektu Grundtvig
2. správca PC siete (podľa potreby)
3. experti (podľa schválených projektov)

Spracoval: Ing. Jozef Takács, riaditeľ RRA

V Prievidzi 9.3.2010

Schválil: Ing. Ján Bodnár , predseda združenia

