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1.

ÚVOD

Regionálna rozvojová agentúra Južný región v roku 2006 vykonávala informačné
a poradenské činnosti, propagačné, informačné a vzdelávacie aktivity, vypracovávala projekty
a štúdie, a.p.. Nadviazali sme spoluprácu s novými partnerskými organizáciami, udržiavali
sme kontakty so samosprávami, podnikateľmi a predstaviteľmi tretieho sektora. V novom
programovacom období 2007-2013 budeme i naďalej pracovať na rozvoji nášho regiónu.
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2.

PROJEKTY

1.

Program „Rodná zem“ z Maďarskej republiky

Projektové zámery a projekty pre samosprávy
- „Zakúpenie šiat na vystúpenie pre spevácky zbor v Belej“
- „Zabezpečenie fungovania miestnej reštaurácie Pathó Pál vo Svodíne“
- „Podpora plynulého chodu ľudového domu v obci Svodín“
- „Čakanie na školákov“
Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Legenda Svätého Štefana – rekonštrukcia prameňa“
- “Vyhotovenie investičnej mapy regiónu – vypracovanie projektu“
- “Vypracovanie projektov cudzineckého ruchu regiónu Ister Granum“
2.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projektové zámery a projekty pre samosprávy
- „Podpora nákupu neperiodických publikácií pre knižnicu obce Gbelce“
Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Letný tábor pre kultúrnu - umeleckú skupinu v Kameníne“
- „Putovná výstava ľudovo-umeleckých krojov na bábikách z južného Slovenska,
regionálne konferencie s výstavou na dni Emese“
- „Otvorenie profesionálnej knižnice v Gbelciach“
- „Digitálne kolektívne vedomie –kultúrny portál Južného regiónu“
- „Stála výstava ľudovo-umeleckých krojov na bábikách zo Slovenska“

3.

Nitriansky samosprávny kraj

Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Pre naše deti“
- „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj
vidieka“
4.

ERDF / INTERREG IIIA

Projektové zámery a projekty pre samosprávy
- „Zárukou spoločného myslenia je kontinuita partnerských stykov“
- „Spolupráca pre trvalo udržateľný rozvoj“
- „Vytvorenie vzťahov medzi usadlosťami GYARMAT“
- „Spolupráca v záujme prehĺbenia vzájomných priateľských vzťahov“
- „Náš spoločný poklad - Infokiosky v Eurorégióne Ister-Granum“
Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
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- „Vybudovanie siete malých a stredných podnikov na slovensko-maďarskom
pohraničí na báze priemyselných parkov“
- „Dunajský tandem“
- „INNOCENT – vytvorenie innovačno-rozvojového centra v euroregióne IsterGranum“
- „Bez hraníc na dvoch kolesách v Eurorégióne Ister-Granum“
- „Genius loci. Vybudovanie virtuálnej siete knižníc“
- „Cestujúci euroregión“
- „Ochrana prírody bez hraníc“
5.

International Visegrad Fund

Projektové zámery a projekty pre samosprávy
- „Spolupráca medzi štyrmi usadlosťami z Višehradskej štvorky na témy: príroda,
človek a kultúra“
6.

Illyés Közalapítvány Szlovákiai Alkuratóriuma, Maďarská republika

Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Ochrana tradície v obci Búč“
- „Choreografia pre tanečnú skupinu v Kameníne“
- „Organizovanie burze neziskových organizácií v Štúrove“
- „Rekonštrukcia rímsko-katolíckeho farského úradu v obci Bruty“
- „Kultúrne a spoločenské aktivity v Salke“
- „Organizovanie II. Oberačkových slávností v obci Bruty“
- „Vybudovanie múzea pre ľudovo-umelecké kroje na bábikách zo Slovenska“
Projektové zámery a projekty pre podnikateľov
- „Natáčanie dokumentárneho filmu“
7.

Finančný mechanizmus EHP a Norského kráľovstva

Projektové zámery a projekty pre samosprávy
- „Rozšírenie skládky odpadov Bajtava a zmodernizovanie technického parku“
- „Výstavba mládežníckeho centra“
8.

MPSVR SR

Projektové zámery pre tretí sektor
- „Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych
príspevkov“
9.

Program OPORA, Nadácia SPP

Projektové zámery pre tretí sektor
- „Ručné ovládanie automobilu – ROA“
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10.

MVRR SR

Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Regionálne aktivity pre spoločný rozvoj“
11.

Fond sociálneho rozvoja, Nové Zámky (ESF)

Projektové zámery a projekty pre samosprávy
- „Hygienická stanica“
12.

Úrad vlády SR

Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Rekonštrukcia veže rímskokatolíckeho kostola“
13.

Nadácia Tatra Banky

Projektové zámery a projekty pre tretí sektor
- „Partnerstvá v regióne“
14.

SOP PS

Projektové zámery a projekty pre podnikateľov
- „Zvýšenie rastového potenciálu firmy MCE Industrietechnik Slovensko, s.r.o.“
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3.

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV
- Projekt „Kultúra pre budúcnosť obce“ pre obec Nová Vieska v rámci OPZI.
- Projekt „Internetizácia regiónu“ pre Združenie obcí – Južný región v rámci OPZI.
- Projekt „Zlepšenie energetickej efektívnosti v oblasti školskej a kultúrnej
infraštruktúry v obci Rúbaň“ pre obec Rúbaň v rámci Grantovej schémy.
- Projekt „Regionálne aktivity pre spoločný rozvoj“ pre Združenie obcí – Južný
región v rámci programu SPERA.
- Projekt „Štúdia uskutočniteľnosti vínnej cesty v euroregióne Ister-Granum“ pre
Združenie obcí – Južný región v rámci programu Rodná zem, z Maďarskej
republiky.
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4.

ORGANIZÁCIA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
- Jednodňové školenie ohľadne Národného projektu XI., kde sa podávali informácie
ohľadne vzdelávania realizovaného zamestnávateľom.
- V septembri sa uskutočnilo dvojdňové školenie pre projektových manažérov
pracujúcich v euroregióne.
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5.

PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY
- Podnikateľský zámer – Rozšírenie činnosti RRA Južný región. Podnikateľský zámer
bol vypracovaný ako súčasť projektovej žiadosti, ktoré sa podávalo na UPSVaR
Nové Zámky, v rámci programu „Podpora vytvárania nových pracovných miest
formou nenávratných paušálnych príspevkov.
- Podnikateľský zámer - Nové pracovné miesto v predajni textilu, L & S Textil Shop p. Adamová – podnikateľka. Podnikateľský zámer bol vypracovaný ako súčasť
projektovej žiadosti, ktoré sa podávalo na UPSVaR Nové Zámky, v rámci programu
„Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych
príspevkov.
- Podnikateľský zámer pre firmu MCE Industrietechnik Slovakia s.r.o. Podnikateľský
zámer bol vypracovaný ako súčasť projektovej žiadosti, ktorá sa podávala na
Ministerstvo hospodárstva SR, v rámci programu SOP PS, Priorita 1 Rast
konkurencie schopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového
potenciálu, Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb.
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6.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Najpriechodnejšou formou a zároveň aj finančne najprístupnejšou formou šírenia informácií
je e-mail. Pravidelne informujeme starostov a zakladateľov o dianí v regionálnom rozvoji,
o aktualitách, možnostiach získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.
V rámci vzdelávacej činnosti, ktorá sa konala v priestoroch RRA sa podávali základné
informácie o programe e-broker, podmienkach využívania a možnostiach uľahčenia práce
farmárov pri vyplňovaní formulárov žiadosti o dotáciu . Rozprávalo sa o možnostiach dotácie
z EÚ a fungovaní systému. Predstavené bolo ako sa má správne vypĺňať formulár žiadosti
o dotáciu. Bol priblížený celý kontrolný systém ako aj výška dotácie podľa rastlinných
skupín. Na seminári sa zúčastnili hlavne predstavitelia okolitých obcí a podnikatelia.
Základné informácie o Operačnom programe Základná infraštruktúra a podmienkach
podávania projektov. Konkrétne sa hovorilo o Opatrení č. 3.3 – Budovanie a rozvoj
inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky. Prednášalo sa o potrebe
strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja, následne o tvorbe PHSR
regiónu. Na seminári sa zúčastnili predstavitelia okolitých obcí.
Konferencia s workshopom na výzvu Interreg: budúca spolupráca s maďarskými
organizáciami na implementácie vzdelávacích projektov. Pozvaní hostia z MR: 80 osôb, +
miestny lídri neziskových organizácií: 40 osôb.
Na mestskom úrade v Štúrove v organizovaní s našou agentúrou bola uskutočnená prednáška
o kompostovaní biologického odpadu, nakoľko od 1.1.2006 nie je možné zneškodňovať
zelený odpad skládkovaním.
RRA-Južný región – preposielanie výziev starostom regiónu
Viediecka organizácia pre komunitné aktivity – „O ľuďoch s ľuďmi“
Nadácia Hidvégi - možnosť absolventskej praxe
Preposlali sme viacej e-mailov:
12.7.2006 – nová výzva Národný projekt XI. (starostom a neziskovým organizáciám),
25.7.2006 – výzva VOKA (starostom a neziskovým organizáciám),
25.7.2006 – nová výzva Nadácie Hídvégi (neziskovým organizáciám zaoberajúcim sa
mladými ľuďmi),
24.8.2006 – nová výzva SOP PS (podnikateľom a starostom),
24.8.2006 – nová výzva SOP LZ (starostom, neziskovým organizáciám a podnikateľom.
Osobné konzultácie tvoria najpodstatnejšiu časť činnosti agentúry. Podávali sme informácie
o štrukturálnych fondov a o aktuálnych výzvach. Pre súkromný a neziskový sektor sme
rozšírili konzultácie aj s ďalšími témami. Konzultujú sa nielen štrukturálne fondy, ale všetky
dostupné zdroje (národné, nadnárodné a zahraničné). Poradenské služby agentúry využilo
veľké množstvo klientov.
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7.

REKLAMA

Odkedy sa naša organizácia stala členom integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr, venuje zvýšenú pozornosť marketingovej a reklamnej činnosti agentúry.
V minulom roku sme sa zúčastnili mnohých konferencií, seminárov a fór, kde sme
propagovali našu agentúru.
Ostatná propagačná činnosť:
- Každý druhý týždeň info v regionálnom rozhlase Kék Duna Rádió o nových
grantoch a výzvach – od 1. mája 2006,
- V mestskom mesačníku Štúrovo a okolie článok o RRA: máj a jún,
- Súkromný dvojtýždenník Pezsgő: článok o nových výzvach
- Spolupracovali sme so Združením obcí – Južný región na vydaní brožúry s názvom
„Turizmus bez Hraníc“
- Článok v denníku ÚjSzó o agentúre
- Článok v trojmesačníku „Civil Hírmondó – Neziskové Noviny“ o našej agentúre:
doterajšie aktivity a úspešné projekty

8.

ZÁVER

Regionálna rozvojová agentúra Južný región pracovala na rozvoji nášho regiónu.
Prehĺbili sme spoluprácu so samosprávami, zástupcami tretieho sektora a podnikateľmi.
Trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj je podmienený súdržnosťou a spoluprácou
na miestnej, mikroregionálnej, regionálnej ako aj na euroregionálnej úrovni. Hlavným cieľom
agentúry je spolupráca so subjektami štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy pri
formulácii cieľov a spôsobu rozvoja regiónov, presadzuje záujmy a potreby regiónu,
podporuje rozvoj podnikateľských aktivít vytvárajúcich nové pracovné miesta, ako aj aktivít
smerujúcich k prilákaniu investícií do regiónu, podporovať propagáciu regiónu a jeho
príležitosti doma i v zahraničí.

V Štúrove, dňa 5. januára 2007

Ing. Attila Tóth
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