Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Svätého Štefana 79, 943 01 Štúrovo
IČO: 37 857 541

TEXTOVÁ SPRÁVA
o činnosti RRA Južný región (Štúrovo)
za rok 2011
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Textová správa činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región obsahuje všetky
dôležité informácie a dáta, ktoré ovplyvnili prácu agentúry.
V správe sú vymenované všetky plánované, vypracované a implementované projekty
v regióne, vzdelávacie a poradenské činnosti, propagačné a informačné aktivity, plánované
a vypracované regionálne štúdie a konzultácie, s ktorými zamestnanci zabezpečujú
každodenný chod a možnosť rozvíjania sa agentúry.
Z týchto činností pre náš región sú najdôležitejšie:
-

vypracované projekty,

-

organizované konferencie a vzdelávacie aktivity a

-

stála možnosť konzultácie.

KONZULTÁCIE
Časovo najnáročnejšou aktivitou našej agentúry v uplynulom období, bolo zabezpečenie
konzultácií a poskytovanie poradenstva pre verejnosť. Najviac konzultácií prebehlo so
zástupcami samospráv a vedúcimi neziskových organizácií. Konzultácie boli realizované
bezplatne, v prípade možnosti je pokračovanie spolupráce formou vypracovania projektu.
Táto aktivita je časovo náročná preto, že často treba za klientmi cestovať a aj komunikácii
s nimi je nutné venovať určitý čas, aby bola naša spolupráca úspešná.

PROJEKTY
1. IVF Small Grant
Projekty pre tretí sektor
-X. Podunajský folklórny festival
-1. Poľsko-Maďarské kultúrne dni

Projekty pre verejný sektor
-14. Medzinárodný výtvarný tábor

2. Cezhraničná spolupráca HU-SK
Projekty pre tretí sektor
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-3K v regióne Ister-Granum
- Pedagogicko-metodické inovácie podporujúce obsahovú reformu regionálneho školstva
v medzinárodnom kontexte
- Rozvoj agrárnych remeselných produktov a značiek v slovensko-maďarskom pohraničí
- Cezhraničný program vzdelávania a budovania sietí za účelom zlepšenia šancí mladých
podnikateľov
- Mentor 2 Program
-„Kultúrny turizmus v našom regióne“ Regionálna konferencia a brožúrka prezentujúca

hodnoty kultúrneho dedičstva regiónu

Projekty pre verejný sektor
- Rozvoj ľudských a kultúrnych vzťahov na oboch brehoch Dunaja
- Pokus zužitkovanie umelohmotného odpadu s obsahom halogénov

3. Szülőföld Alap (HU)
Projekty pre tretí sektor
-Pamätný dom Jánosa Esterházyho

4. Úrad Vlády SR
Projekty pre tretí sektor
- V stopách našich predkov – 9. Regionálna historická konferencia

5. Nadácia Orange
Projekty pre tretí sektor
- Detské hry a tance z dolného Pohronia
- Príprava programu „Tradičnej svadby“

6. OP Vzdelávanie
Projekty pre verejný sektor
- Premena tradičnej školy na modernú v obci Gbelce

7. Bethlen Gábor Alap (HU)
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Projekty pre tretí sektor
- Tance z Kamenína
- Nová choreografia pre folklórny súbor Vasvirág
- XIII. Dni Emese v Búči
-1. Poľsko-Maďarské kultúrne dni v Štúrove
-7. Tvorivý tábor Zámoly
- Tradičná svadba v Sikeničke
- O regióne pre región
- Po stopách našich predkov – IX. Regionálna historická konferencia
- Štúrovská burza neziskových organizácií
- Dedičstvo nášho národa – spomienková procesia

8. Nadácia SPP
Projekty pre tretí sektor
- IV. Obidský vínny festival – spolu za tradíciami
- Fotoalbum obce Hronovce

9. ÚNSK
Projekty pre tretí sektor
-„Ősszel érik babám a fekete szőlő“, nácvik novej choreografie
- IV. Obidský vínny festival

10. Enviromentálny fond
Projekty pre verejný sektor
- Realizácia sadovníckych úprav okolia oddychového centra obce Bruty

11.Zelené Oázy 2012
Projekty pre verejný sektor
-„Oddych v lone prírody“

Projekty pre tretí sektor
- Zeleň pre všetkých
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INÉ AKTIVITY
-RRA Južný región zaslala informačný e-mail starostom (Združenie obcí južný región, IsterGranum EZÚS, okres N. Zámky) o harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o NFP
z fondov EÚ prostredníctvom OPZP pre rok 2011.
-RRA Južný región sa zúčastnila workshopu k projektu „Spoznajte región Štúrovo“ , ktorý sa
uskutočnil na mestskom úrade v Štúrove. Riaditeľ agentúry prednášal o aktuálnych výzvach
pre mesto a mestské podniky.
-RRA Južný región zaslala informačný email starostom (Združenie obcí južný región, IsterGranum EZÚS, okres N. Zámky) o výzve Úradu vlády SR – kultúra národnostných menšín.
-RRA Južný región sa zúčastnila Informačného dňa Programu Cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorá sa konal v Kongresovom centre
SPU v Nitre. Informačný deň organizovala Národná rozvojová agentúra Maďarska, Spoločný
technický sekretariát programu a Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Témou podujatia
bolo predstaviť podmienky 3. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 3007-2013.
-RRA Južný región spoluorganizovala valné zhromaždenie EZÚS IG, ktoré sa konalo
v Ostrihome.
-RRA Južný región sa zúčastnila Informačného seminára pre slovenských konečných
prijímateľov k schváleným projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorý sa konal v Hotely Bôrik v Bratislave.
Informačný seminár organizoval Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým
sekretariátom. Témami seminára boli: prezentácia aktuálnych informácií k programu,
prezentácia Implementačnej príručky, verejné obstarávanie v rámci projektov.
-RRA Južný región sa zúčastnila Informačného seminára k zverejnenej výzve na predkladanie
žiadostí z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2011, ktorý sa konal v Nových
Zámkoch. Podujatie organizovala Sekcia národnostných menšín Úradu Vlády SR. Účelom
seminára bolo informovať potenciálnych žiadateľov o výzve na predkladanie žiadostí
z dotačného programu ÚV SR Kultúra národnostných menšín 2011, ako aj o metodike
k povinnej elektronickej registrácii žiadostí.
-RRA Južný región spoluorganizovala valné zhromaždenie EZÚS IG, ktoré sa konalo
v Ostrihome.
-RRA Južný región rozposlala informačný email starostom (Združenie obcí južný región,
Ister-Granum EZÚS, okres N. Zámky) o výzve na zapojenie obce do projektu prevencie pred
povodňami a revitalizácie krajiny.
-RRA Južný región organizovala workshop pre partnerov projektu „Lot to share, still more to
learn“ z Poľska, z Talianska a zo Slovenska, ktorý sa konal v Štúrove.
-RRA Južný región rozposlala informačný email starostom (Združenie obcí južný región,
Ister-Granum EZÚS, okres N. Zámky) o novej výzve Nadácie Orange. (22.3.2011)
-RRA Južný región spoluorganizovala zahajovaciu konferenciu projektu Green Future –
Štúdia využiteľnosti zavádzania nástrojov a technológií OZE pri zabezpečení energetických
potrieb verejných inštitúcií. Konferencia sa konala v Komárne v Konferenčnom centre
univerzity J. Selyeho.
-RRA Južný región spoluorganizovala Odbornú konferenciu o cestovnom ruchu, ktorá sa
konala v konferenčnej miestnosti Hotela Thermal v Štúrove. Témou konferencie bolo hlavne
prestavenie turistických zaujímavostí oblasti Štúrova a okolia, ako aj prezentovanie poznatkov
a skúseností rôznych odborníkov tejto témy zo Slovenska.
-RRA Južný región spoluorganizovala valné zhromaždenie EZÚS IG, ktoré sa konalo
v Ostrihome
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-RRA Južný región poskytla informácie o novej výzve Bethlen Gábor Alap (HU) 20
neziskovým organizáciám v regióne prostredníctvom e-mailu.
-RRA Južný región rozposlala informačný email starostom (Združenie obcí južný región,
Ister-Granum EZÚS, okres N. Zámky) o časovom harmonograme výziev 2011 v rámci OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
-RRA Južný región rozposlala informačný email starostom (Združenie obcí južný región,
Ister-Granum EZÚS, okres N. Zámky) o Programe Európa pre občanov 2007-2013.
-RRA Južný región rozposlala informačný email starostom (Združenie obcí južný región,
Ister-Granum EZÚS, okres N. Zámky)o novej výzve na predkladanie žiadostí o NFP
v prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.
-RRA Južný región sa zúčastnila školenia s názvom „Implementácia štrukturálnych fondov
v programovom období 2007-2013 pre zástupcov RRA I.“, ktoré sa konalo v Hotely Hrádok
v Jelšave. Školenie organizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Témami školenia boli: implementácia NSRR a OP – skúsenosti a prax v PO 2007-2013
v oblasti projektov predkladaných v Regionálnom operačnom programe, skúsenosti a prax
v PO 2007-2013 v oblasti projektov predkladaných v programoch cezhraničnej spolupráce,
skúsenosti a prax v PO 2007-2013 v oblasti projektov predkladaných v programoch
Európskeho sociálneho fondu, politika súdržnosti po roku 2013, úspešné projekty z oblasti
cestovného ruchu.
-RRA Južný región zaslala informačný e-mail starostom (Združenie obcí južný región, IsterGranum EZÚS, okr. N. Zámky) – informačný email, podávanie informácie o novej výzve na
predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK
4.výzva
-RRA Južný región sa zúčastnila zasadnutia pracovnej skupiny pre medzinárodnú
a cezhraničnú spoluprácu, ktorá sa konala v zasadačke Úradu Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Hlavnou témou bola aktualizácia Programu rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2008-2015.
-RRA Južný región sa zúčastnila 2. ročníka medzinárodného workshopu zameraného na tému
„Partnerstvá v oblasti pomoci sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva nášho
regiónu“. Workshop organizovalo Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové
Zámky – Komárno – Šaľa, o.z. a konal sa v hoteli Korzo v Nových Zámkoch. Cieľom
workshopu bolo vytvorenie priestoru pre výmenu informácií, skúseností a poznatkov
v oblastiach : zhodnotenia súčasnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov v našom
regióne, popisu významu medzisektorových lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie a ich
prínosu, priblíženie činnosti kľúčových partnerstiev v oblasti podpory nástrojov sociálnej
inklúzie, predstavenie realizovaných aktivít, príkladov dobrej praxe.
-RRA Južný región zaslala informačný e-mail starostom (Združenie obcí južný región, IsterGranum EZÚS, okr. N. Zámky) – informačný email, pozvánka na konferenciu "PHSR na
miestnej úrovni".
-RRA Južný región sa zúčastnila konferencie s názvom „Programy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na miestnej úrovni“, ktorá sa konala v hoteli Prestige v Trnave.
Organizátorom konferencie bola Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, spoločne
s Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr pod záštitou Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Témami konferencie boli: program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obcí západného Slovenska, PHSR s pohľadu podnikateľov, národná
stratégia regionálneho rozvoja SR, cestovný ruch a destinačný manažment, územný rozvoj
a iné.
-RRA Južný región sa zúčastnila informačného dňa Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorý sa konal v Poľovníckom
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kaštieli v Palárikove. Informačný deň organizovala Národná rozvojová agentúra Maďarska
ako Riadiaci orgán programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu
a Nitriansky samosprávny kraj. Cieľom podujatia bolo predstaviť podmienky 4. Výzvy na
predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007-2013.
-RRA Južný región sa zúčastnila zasadnutia pracovnej skupiny pre cestovný ruch, ktoré sa
konalo v zasadačke Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným bodom zasadnutia
bolo odsúhlasenie a prerokovanie jednotlivých aktivít v rámci opatrenia špecifického cieľa
podpory cestovného ruchu.
-RRA Južný región s Úradom NSK spoluorganizovala workshop s názvom „Programy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni“, ktorý sa konal na
Mestskom úrade v Štúrove.
-RRA Južný región spoluorganizovala valné zhromaždenie EZÚS IG, ktoré sa konalo
v Ostrihome.
-RRA Južný región sa zúčastnila pracovného stretnutia zameraného na uplatňovanie
a implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu (Zákon č. 91/2010 Z. z. v znení zákona
č. 386/2011) do praxe. Stretnutie sa konalo v budove Obvodného úradu v Nitre
a organizovalo ho Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci
s Nitrianskym samosprávnym krajom.
-RRA Južný región zaslala informačný e-mail starostom (Združenie obcí južný región, IsterGranum EZÚS, okr. N. Zámky) – informačný email, podávanie informácie o pracovnom
stretnutí zameranom na upl. a implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu.
-RRA Južný región sa zúčastnila valného zhromaždenia Združenia obcí Dvory a okolie, ktoré
sa konalo v Gbelciach. Riaditeľ agentúry prednášal prítomným o programe Leader.
-RRA Južný región s Kisalfoldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Komárom-Esztergom
Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, spoluorganizovala odbornú konferenciu
projektu „Green Future“, ktorá sa konala v hoteli Árpád v Tatabányi (HU). Hlavnými témami
konferencie boli: predstavenie štúdie o použití obnoviteľných zdrojov energie vo verejných
budovách na Slovensku, predstavenie štúdie o energetickej účinnosti vývoja energetických
možností vo verejných budovách, skúsenosti s prevádzkovania systémov alternatívnych výrob
energie na vysokej škole Edutus.
-RRA Južný región sa zúčastnila pracovného stretnutia s pracovníkmi ÚNSK v Nitre.
Hlavnou témou stretnutia bol program Leader.
-RRA Južný región sa zúčastnila pracovného stretnutia k téme „Rozvoj cykloturistiky
v Nitrianskom samosprávnom kraji“, ktoré sa uskutočnilo v Kaštieli Mojmírovce. Stretnutie
organizoval Nitriansky samosprávny kraj a Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre – Katedra geografie a regionálneho rozvoja. Témami stretnutia boli:
cyklotrasy v kontexte Zákona o podpore cestovného ruchu, podpora cykloturistiky v kraji
Vysočina, prezentácia štúdie rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji,
budovanie cyklotrás na Slovensku, súčasný stav budovania cyklotrás v Nitrianskom
samosprávnom kraji.
-RRA Južný región sa zúčastnila na stretnutí organizovanom pre delegáciu s Euroregiónu
Tatry, ktorá sa konala v Ostrihome. Stretnutie organizovala kancelária EZÚS Ister-Granum.
RRA Južný región poskytla informácie o agentúre a jej činnosti.
-RRA Južný región sa zúčastnila školenia s názvom „Vyhodnotenie národnej stratégie
regionálneho rozvoja Slovenska, v nadväznosti na strategické a programové dokumenty
vyšších územných celkov a obcí“, ktorá sa konala v hoteli Remata v Ráztočne. Školenie
organizovala Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr v súčinnosti so sekciou
Koordinácie fondov EÚ MDVRR SR. Témami školenia boli: problematika Programov
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hospodársko-sociálneho rozvoja, nedostatky pri vypracovaní žiadosti o platbu v podpornej
dokumentácie v rámci ROP, príprava vládnych dokumentov, portál IS RRA a iné.
-RRA Južný región s Kisalfoldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Komárom-Esztergom
Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, spoluorganizovala záverečnú
konferenciu projektu „Green Future“, ktorá sa konala v konferenčnom centre univerzity J.
Selyeho v Komárne. Hlavnými témami konferencie boli: predstavenie a hodnotenie projektu,
zhrnutie možností využitia obnoviteľných zdrojov energií v aspekte energetického
hospodárenia verejných budov, využitie OZE zemskej kôry, vody a vzduchu na bezemisné
úsporné vykurovanie a chladenie, Green Future - komunikačné nástroje projektu, akými
spôsobmi môže samospráva podporovať využitie obnoviteľných zdrojov energie – prezentácia
„best practices“.
-- RRA Južný región poskytla rozhovor o projekte Green Future, ktorý bol vydaný
v celoštátnom denníku Új Szó dňa 26.10.2011.

ZÁVER – VYHODNOTENIE
Finančná situácia miestnych samospráv sa ani v tomto roku nezlepšila. Väčšina samospráv
má existenčné problémy a aj keď by sa im zišli nejaké nenávratné finančné prostriedky
nepodávajú si projekty, nakoľko nedokážu vyfinancovať vlastné zdroje. Napriek tomu i
naďalej ich informujeme o všetkých výzvach a poskytujeme im bezplatné poradenstvo.
Neziskové organizácie sú tiež v neľahkej situácii. Napriek tomu s nami nepretržite
spolupracujú a snažia sa využiť každú možnosť. Prevažnú väčšinu našej projektovej činnosti
tvoria práve projekty vypracované pre neziskové organizácie.
Podnikateľský sektor vôbec nevyužíva grantové možnosti, nakoľko ich odrádza množstvo
príloh k projektom, ktoré sa od nich vyžadujú.

V Štúrove, dňa 04.01.2012

Vypracoval: Irena Hrachoviczká, projektová manažérka
Schválil: Ing. Attila Tóth, riaditeľ agentúry
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