Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra

Regionálna rozvojová agentúra

Správa o činnosti
r. 2010

Úvod:
Činnosť bola v súlade s plánom činnosti na r. 2010 (25.január 2010) a vychádza 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
Cieľom združenia bolo napomáhať zvyšovať schopnosť regiónu čerpať eurofondy.
Aktivity boli orientované do 3 prioritných oblastí :
1. Agenda Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. (MVRRSR)
(v súlade so zmluvou č.127/610/ 2010 o poskytnutí finančného príspevku
na r.2010 na realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúre.)
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, pre programy Cieľa 3 Európska územná spolupráca
a pre os 3 a os 4 v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR;
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 a miestnej úrovni v zmysle platných
koncepčných, strategických a programových dokumentov a právnych
predpisov v rozsahu pracovného týždňa;
d) evidencia záznamov o poskytnutí informácie podľa písm. a) až c) tohto
odseku v elektronickej forme a ich zverejnenie a aktualizácia na
spoločnom portáli Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
(ďalej aj „IS RRA“) vždy k poslednému dňu každého kalendárneho
mesiaca roka odo dňa účinnosti zmluvy;
e) aktualizácia 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 2010;

f) spolupráca pri zabezpečovaní monitorovania programov pomoci ES
v rozsahu požiadaviek poskytovateľa;
g) 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;
h) 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 : okres Prievidza, Partizánske
1. Rozpočet agendy MVRRSR
Zdroje 100% ŠR SR/MVRRSR

17 375.- Euro
Spôsob financovania –zálohy

2. Projekty – medzinárodné, národné, regionálne a lokálne projekty.
(nakonrahované)
2.1 Realizácia projektov:
2. 1.1 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: 198 680 Euro
Zdroje : ŚR SR (100%) – prostredníctvom SAMRS pri MZV SR

Program: Slovak Aid
Stav: záverečná etapa realizácie
Aktivity: nákup zariadenia, školenie, testovanie , publicita, funds raising , manažment
zdroje 100% ŠR SR / MZVSR
Spôsob financovania –zálohy a záverečných 10% refundácia do 45 dní
2.1.2 Názov: Program EuropaAid “Posilnenie obcianskeho dialogu Srsbko EU“
Celkový rozpočet:
87 867
Rozpočet RRA.
11 760
Termín realizácie: september 2010 - august 2011

2.2. Príprava projektov:
2.2.1. Program Leonardo da Vinci „Celoživotné vzdelávanie- odborné vzdelávanie“
Zvyšovanie počítačových zručností MS Office Project, prostredníctvom mobilít(strávenie min. 2
týždňov v inom členskom štáte a cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné zručnosti)
Celkový rozpočet :
18.000
Manažment projektu: 12 x 200 Euro
2.400
Termín realizácie: 1.10.2010 - 30.6.2011
(Zdroj 100% EÚ, Spôsob financovania záloha 80% , 20% refundácia )

2.2.2 Program Grundtvig „Celoživotné vzdelávanie - výmena skúseností “
Projektový manažment, úspešné projekty
Celkový rozpočet :
18.000
Manažment projektu:
8.000
Termín realizácie: 1.10.2010 - 30.6.2011
(Zdroj 100% EÚ, Spôsob financovania záloha 80% , 20% refundácia)
2.2.3 Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR (Sieťovanie)

Celkový rozpočet
Manažment (SK) (RRA)
Termín realizácie: 1.10.2010-30.3.2012
(Zdroj 85% EÚ, 10% ŠR, 5% vlastné – refundácia po cca 12 mesiacoch )

32.000 Euro
12.000 Euro

2. 1.4 Názov: SLOV2BALMARKET
Budovanie trhového prostredia a podpora MSP prostredníctvom stimulovania
poradenských a informačných služieb a medzinárodnej spolupráce MSP na juhu Srbska.
Zámer: Dobudovať Business Incubator Centre v okresnom meste MEDVEDJA (juh Srbska)a
usporiadať celonárodný odborný seminár o medzinárodnej obchodnej spolupráci.
Partneri: obec MEDVEDJA, Regionálna obchodná a priemyselná komora Leskovac.
Plánovaný termín realizácie: 01.10. 2010 - 30.09.2012
Celkový rozpočet projektu: 208 958,-Euro
Zdroje: ŠR SR (95 %) – prostredníctvom SAMRS pri MZV SR

Program: Slovak Aid
Aktivity: nákup zariadenia, školenie, testovanie , publicita, funds raising , manažment
zdroje 100% ŠR SR /MZVSR
Spôsob financovania – zálohy a záverečných 10% refundácia do 45 dní

3. Agenda Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra
3.1
Bežná agenda ZRRHN
3.2
Marketingové aktivity
3.3
Servisné služby (príprava projektov)
3.4
Oceňovanie pracovníkov kultúry
3.5
Tvorba rezervy (prefinancovanie projektov)
Rozpočet: 9.896 euro
Zdroj : členské príspevky a rezerva z predchádzajúceho obdobia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Personálne zabezpečenie:
Interní pracovníci:
1. riaditeľ a projektový manažér
2. technický pracovník agendy MVRRSR (50% počas 6 mesiacov)
Externí pracovníci:
1. asistent riaditeľa - administratíva, účtovníctvo, mzdy, personálna agenda,...
1. správca PC siete (podľa potreby)
2. experti + koordinátori (podľa schválených projektov)
Spracoval: Ing. Jozef Takács, riaditeľ RRA
Schválil: Ing. Ján Bodnár, predseda združenia
V Prievidzi , 31.12.2010

