Regionálna rozvojová agentúra Senica
Združenie právnických osôb
IČO: 37 840 100
Vajanského 19, 905 01 Senica

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2006
Motto:
„Partnerstvo štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a súkromného sektora predpoklad
úspešného riešenia miestnych problémov.“

Hlavný cieľ:
-

aktívne sa podieľať na úspešnom zvládnutí úloh lokálnej úrovne, ktoré vyplývajú
z integrácie Slovenskej republiky medzi vyspelé členské krajiny EÚ,
podporovať čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v regióne,
hľadanie impulzov k samo aktivizácii regiónu, podpora samo aktivizácie regiónu.

Prioritné úlohy:
1. pomoc pri koordinácii aktivít podporujúcich regionálny rozvoj a integráciu Slovenska medzi
vyspelé krajiny EÚ,
2. budovanie vzťahu verejnosti k regiónu aktívnou propagáciou na výstavách a seminároch,
3. iniciovanie vytvárania regionálnych partnerstiev (štátna správa, verejná správa, tretí
a súkromný sektor),
4. aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov a rozvíjaním
interregionálnej spolupráce,
5. poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie prostriedkov,
6. podpora vstupu domácich a zahraničných investorov do regiónu, a to aktívnou účasťou
v procese vytvárania podmienok pre investovanie.
Regionálna rozvojová agentúra Senica sa bude v roku 2006 snažiť o kvalitatívny rozvoj vlastnej
činnosti a o získanie uznania medzi obyvateľmi regiónu. Predpokladom pre dosiahnutie dobrej
reputácie v regióne sú odborné skúsenosti členov RRAS a začlenenie RRAS do IS MVaRR SR.
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Hlavné oblasti v roku 2006
1. Príprava a realizácia rozvojových projektov
Regionálna rozvojová agentúra Senica sa v roku 2006 sústredí na prípravu a implementáciu
rozvojových projektov, ktoré riešia problémy existujúce v regióne a dotýkajúce sa veľkého počtu
občanov – nedostatočná informovanosť verejnosti, vysoká nezamestnanosť – najmä
marginalizované skupiny obyvateľov ako matky s malými deťmi a veková kategória od 45 rokov
veku, slabá vybavenosť samospráv informačnými technológiami, rozvoj ľudských zdrojov. V roku
2006 RRAS bude pokračovať v implementácii projektov, ktoré boli schválené a začali sa realizovať
v roku 2005. RRAS pri riešení spomínaných problémov bude pokračovať v úzkej spolupráci so
zastupiteľstvami 12 obcí Mikroregiónu Branč, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov. V roku
2005 vypracovala RRAS niekoľko projektových žiadostí, ktoré vyvstali z požiadaviek občanov
Mikroregiónu Branč, občianskych združení nachádzajúcich sa na území okresu Senica. RRAS
v roku 2005 koordinovala činnosť Mikroregiónu Branč v projekte „Okná k susedom“. V tejto
činnosť bude RRAS pokračovať i v roku 2006. Na projekt „Okná k susedom“ v roku 2006
nadväzuje ďalší projekt v spolupráci s rakúskym mikroregiónom Südliches Weinviertel, s názvom
„Kultúrne leto v Mikroregióne Branč“, v ktorom sa predpokladá s aktívnou spoluprácou
a koordináciou medzi RRAS a Mikroregiónom Branč.
RRAS v roku 2005 vypracovala projektovú žiadosť pre OZ Profesionálne ženy Senica s názvom
„Klub mamičiek s deťmi“, ktorá sa zameriava na riešenie niektorých problémov marginalizovanej
skupiny žien, mladých mamičiek s deťmi na materskej dovolenke. Pri implementácii tohto projektu
v roku 2006 sa tiež predpokladá s aktívnou koordináciou a metodickým usmernením zo strany
RRAS.
Projektové žiadosti, ktoré sú v súčasnosti v procese hodnotenia, ich realizácia sa v prípade
schválenia začína v roku 2006 a RRAS bude plniť funkciu manažéra, koordinátora a projektového
dohľadu implementácie projektov:
„Sochárske sympózium v obci Smrdáky“, „Vodovod a sociálne zariadenie k hradu Branč –
projektová dokumentácia“, „Caballus“, „Kulinárske špeciality“, „Štúdia recyklácie
kompostovateľných biologických odpadov“, „Štúdia a dokumentácia k značeniu kultúrnych
a turistických cieľov v okresoch Senica a Skalica“, „Propagácia regiónu Severného Záhoria“.
RRAS sa v roku 2006 zameria na tie projekty, ktoré súvisia a podporia zlepšenie podmienok
a akčnej schopnosti regiónu v súvislosti s čerpaním zo štrukturálnych fondov. RRAS sa bude snažiť
zapojiť všetky subjekty a inštitúcie regiónu do programov v rámci Národného rozvojového
programu, bude poskytovať poradenstvo a konzultácie pri tvorbe projektových zámerov k čerpaniu
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
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2. Tvorba podnikateľských zámerov na základe potrieb regiónu
Svojou činnosťou chce agentúra napomôcť k tvorbe projektových podnikateľských zámerov a ku
vzniku kvalitných projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikateľských
subjektov na európskom trhu. Činnosť agentúry sa bude preto orientovať na malé a stredné
podniky.
RRAS bude iniciovať tvorbu nových agroturistických a gastronomických zariadení so zreteľom
na silné stránky regiónu, ku ktorým patria: prírodné krásy, vodné nádrže, vyznačené cyklotrasy,
vínna cesta Záhorie, kultúrne a historické pamiatky, kúpele Smrdáky, hrad Branč.
RRAS bude spracovávať projekty a s nimi súvisiace podnikateľské zámery, najmä pre účasť
podnikateľských subjektov v grantových schémach a podporných programoch EÚ, jednotlivých
ministerstiev a rôznych nadácií.

3. Poradenská, školiaca a vzdelávacia činnosť
Poradenskú, školiacu a vzdelávaciu činnosť bude RRAS zameriavať na organizovanie
poradenstva v oblasti programovania rozvoja obcí a mikroregiónu (plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja).
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov bude RRAS vytvárať predpoklady pre zvýšenie absorpčnej
schopnosti regiónu organizovaním seminárov v oblasti prípravy ľudských zdrojov na tvorbu
kvalitných projektov, ktoré budú môcť byť predkladané na financovanie v rámci štrukturálnych
fondov.
Konzultačná a poradenská činnosť bude upriamená najmä na subjekty tretieho sektora –
mládežnícke, kultúrne, ženské občianske združenia pôsobiace v regióne. RRAS chce metodicky
pomáhať pri tvorbe, implementácii a koordinácii projektov. V rámci konzultačnej činnosti bude
RRAS poskytovať informácie o stratégiách a koncepčných materiáloch MVaRR SR v oblasti
regionálnej politiky.

4. Reklamná a propagačná činnosť
Reklamné a propagačné aktivity budú sledovať cieľ propagácie agentúry a ňou poskytovaných
služieb na verejnosti. Stretnutia so zástupcami samospráv obcí, so zástupcami tretieho sektora,
malých a stredných podnikateľov za účasti regionálnych médií (Záhorák, Zvesti, TV SEN..)
pomôžu agentúre dostať sa do povedomia obyvateľov regiónu.

Regionálna rozvojová agentúra Senica
Združenie právnických osôb
IČO: 37 840 100
Vajanského 19, 905 01 Senica

5. Koordinácia a metodické usmerňovanie
Koordinácia a metodické usmerňovanie spracovávania regionálnych rozvojových štúdií RRAS
plánuje iniciovať spracovanie plánu rozvoja obcí a Mikroregiónu Branč.

6. Vytváranie informačného systému, napájanie sa na európske informačné siete, databanky
Agentúra sa bude snažiť napojiť na informačnú sieť regionálnych rozvojových agentúr v Európe.
Bude pokračovať v snahe o zaradenie sa do integrovanej siete regionálnych agentúr Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja.

7.Spolupráca, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov
RRAS aj v roku 2006 sa bude snažiť o zintenzívnenie existujúcich domácich i cezhraničných
kontaktov a zintenzívnenie spolupráce s občianskymi združeniami (Profesionálne ženy Senica,
tanečná skupina SCREAM, športové kluby, OZ Cantilena, atď...) pôsobiacimi na území okresu
Senica, s 12 obcami Mikroregiónu Branč, so zariadeniami pôsobiacimi v treťom sektore.
Počas svojej činnosti sa RRAS podarilo vytvoriť širokú sieť úzkych a priateľských kontaktov na
mnohé rakúske agentúry, organizácie, občianske združenia, ktoré sa bude i naďalej snažiť rozvíjať
a využívať pri spracovávaní spoločných projektových žiadostí, pri sprostredkovaní kontaktov
medzi rakúskou a slovenskou stranou. Osvedčila sa spolupráca predovšetkým s rakúskym
partnerom – oblasťou Weinviertel v Dolnom Rakúsku a regionálnou agentúrou Weinviertel
Management, s ktorou RRAS udržiava veľmi úzke kontakty.
Vzhľadom na geografickú polohu tohto regiónu sa bude činnosť agentúry orientovať i na českú
stranu.
RRAS sa i v tomto roku bude snažiť utužovať vzťahy s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je
jedným zo zakladajúcich členov, a ktorý v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. prebral
kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja.

Mgr. Libuša Orgoníková
riaditeľka RRAS

