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 2010
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Textová správa činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry Juţný región obsahuje všetky
dôleţité 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
kaţdodenný chod a moţnosť rozvíjania sa agentúry.
Z týchto činností pre náš región sú najdôleţitejšie:
-

vypracované projekty,

-

organizované konferencie a vzdelávacie aktivity a

-

stála moţnosť konzultácie.

PROJEKTY
1. Program Szülőföld Alap, Maďarská republika
Projekty pre tretí sektor
-Rozvíjajúce sa regióny
- Počítačové školenie pre dôchodcov v Juţnom regióne
-Dom sluţieb – rozšírenie sluţieb kancelárie
-Rozvojové programy pre pedagógov
- Vzdelávacie programy inštitútu
-„Naše dedičstvo“ III. Regionálne kultúrne podujatie
- Svadobný program Csemadoku Sikenička
- „SVADBA“ folklórny festival v Kameníne
- Vianoce našich praotcov v Kameníne
- Oslavuj a tancuj s nami – desať rokov folklórneho súboru
- Príprava programu „Tradičnej svadby“
- Rekonštrukcia vodného mlyna v Sikeničke, ktorý je vyhlásený za kultúrnu pamiatku
Projekty pre verejný sektor
-Ovocná cesta – štúdia uskutočniteľnosti
- Rekonštrukcia kostola v Sikeničke

2. Program nadácia Orange
Projekty pre tretí sektor
- Seniori vo svete informatiky
- Vytvorenie oddychovej zóny v obci Zalaba
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Projekty pre fyzické osoby
- Viacúčelové ihrisko Kamenný Most

3. Regionálny operačný program
Projekty pre verejnú správu
-Poznajte región Štúrova

4. Program nadácia DEXIA banky Slovensko
Projekty pre tretí sektor
-Seniori a svet informatiky
-„Naše dedičstvo – naša budúcnosť“
Projekty pre verejnú správu
-IX. Medzinárodný folklórny festival
-Výstavba besiedky v prírode

5. Program nadácia SPP
Projekty pre tretí sektoro
-Dielňa a kuchyňa starých rodičov
- III. Obidský vinný festival – spolu za tradíciami
- Folklórne pásmo od Kataríny do Troch kráľov
-„Rezbárske sympózium Kamenný Mosta“
- Spájajú nás tradície – oţivenie remeselníckej činnosti v obci Salka
- Kúltúrno-výchovná činnosť Tvorivej dielne v roku 2011 v obci Svodín
Projekty pre verejnú správu
-Keď kultúra spája ľudí
-„Újhajtás“ detská folklórna skupina
- Keľtýšsky festival

6. International Visegrad Fund
Projekty pre súkromný sektor
-Obnov si svoj vinohrad! – nové zelené technológie na minimalizáciu pouţívania
chemických látok vo vinohradoch
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7. Program Nitrianskeho samosprávneho kraja
Projekty pre verejný sektor
-Mládeţnícky deň v Sikeničke
-Športový deň v obci Sikenička
-Deň obce Sikenička

Podávanie informácií a iné aktivity
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, moţnostiach získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výnose MVRR SR – dotácia na vypracovanie
územno-plánovacej dokumentácie obcí a miest.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb,
sociálnej ochrany a sociálnej kurately – intervencie do existujúcich zariadení.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve ROP-2.1a-2009/2 Infraštruktúra sociálnych
sluţieb.
-Podpísali sme partnerskú zmluvu s Interregio Fórum Egyesulet Budapest, na spoluprácu
v projekte s názvom „Fentartható urbanisztikai tapasztalatcsere“.
-Zaslali sme email občianskemu zdruţeniu Ľudské srdce v Štúrove, o výzve ROP-2.1a-2009/2
Infraštruktúra sociálnych sluţieb.
-Podpísali sme partnerskú zmluvu s Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidos ôs
Sportegyesulet, na spoluprácu v projekte s názvom „Tájékoztatás az EU soros magyar
elnokségérol“.
-Stredným školám v Štúrove a vo Svodíne sme zaslali email o výzve ROP 1.1/2010/0.1
Infraštruktúra vzdelávania.
-Podpísali sme partnerskú zmluvu s Vadkacsa – Leányfalusi Gyermek Viziflotta Kozhasznú
Egyesulet, na projekte s názvom „A Duna, mint társadalmi eroforrás“.
-Zaslali sme email termálnemu kúpalisku Vadaš s.r.o. v Štúrove o výzve DOP –SIA2009/1.2.1/02 Podpora a adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských zdruţení
a regiónov.
-90 samosprávam sme rozposlali email s výzvami Ekofond, Nadácia SPP a Nadácia Orange.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve OPŢP-PO4-10-1 Odpadové hospodárstvo (4.1
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie
odpadov).
-Firme ICOPAL a.s. v Štúrove sme zaslali email s informáciami o výzve KaHR-111 SP-1001
s povinnými prílohami.
-Podpísali sme partnerskú zmluvu s Interregio Fórum Egyesulet Budapest, na spoluprácu
v projekte s názvom „A határmenti egyuttmukodések és EGTC propagációja“.
-Firme EPTECH s.r.o. sme zaslali email o výzve KaHR 111SSP-1001.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve ROP 3.2b Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu – neinvestičné aktivity.
-Pre TV Štúrovo sme zaslali email o výzve ROP-3.2 b Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu – neinvestičné aktivity.
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-Zaslali sme email mestu Štúrovo a organizácii EGTC IG s informáciami o moţnostiach
prezentácie euroregiónov.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve KaHR-2.2 Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenie pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
-Mestu Štúrovo sme zaslali email o výzve ROP 3.2 b – Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu – neinvestičné aktivity.
-Pani Sarolta Jeneiová a Irena Hrachoviczká, projektové manaţérky RRA JR, prezentovali
agentúru na Burze neziskových organizácií v meste Szob /HU/. Burzy sa zúčastnilo 40
organizácií.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzvach ROP-4.1 a 4.2.
-Ing. Attila Tóth, riaditeľ RRA JR, sa zúčastnil pracovného stretnutia, ktoré organizoval
ÚNSK v Topoľčanoch. Stretnutia sa zúčastnilo 8 osôb. Témami stretnutia boli: vyhodnotenie
RRA za rok 2009, webstránka rozvojového potenciálu ÚNSK, ďalšia spolupráca.
-Obci Zalaba sme zaslali email o PRV 2007-2013 so zameraním na modernizáciu výroby
ţivočíšnych produktov.
-Pani Sarolta Jeneiová, projektová manaţérka RRA JR sa zúčastnila na školení
v Plašťovciach, kde prednášala o projektovom manaţmente. Školenia sa zúčastnilo 52 osôb.
-Zaslali sme email mestu Štúrovo a termálnemu kúpalisku Vadaš s.r.o o moţnostiach
zapojenia do projektu cez program Central Europe – zameraný na ţivotné prostredie.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve DOP2010-SIP005 Podpora tvorby nových
pracovných miest vrátane podpora vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch
a samozamestnania.
-Irena Hrachoviczká, projektová manaţérka RRA JR, sa zúčastnila pracovného stretnutie rady
Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa. Stretnutie sa
konalo v kancelárii LPSI v Nových Zámkoch. Stretnutia sa zúčastnili partneri lokálneho
partnerstva.
-Pani Sarolta Jeneiová, projektová manaţérka RRA JR prednášala na Univerzite Corvinus
v Budapesti. Prednášky sa zúčastnilo 48 poslucháčov a jej témou boli moţnosti lepšieho
vyuţitia finančných zdrojov na cezhraničnú spoluprácu.
-Ing. Attila Tóth, riaditeľ RRA JR, sa zúčastnil konferencie s názvom „Rozvoj regiónov
Slovenska v kontexte politiky súdrţnosti EÚ II.“, ktorá sa konala v hotely Dixon v Banskej
Bystrici. Konferenciu organizovalo MVRR SR.
-Zaslali sme email mestskému úradu Štúrovo s informáciami o rozvojovom potenciáli
samosprávneho kraja.
-Nastúpila u nás na absolventskú prax slečna Beáta Mátyásová.
-Termálnemu kúpalisku Vadaš s.r.o v Štúrove sme zaslali email o výzve DOP 2010-SIP005
Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpora vytvárania nových pracovných
miest v nových podnikoch a samozamestnania.
-Spoluorganizovali sme s organizáciou Ekoku, Prvú regionálnu konferenciu neziskových
organizácií v euroregióne Ister-Granum, ktorá sa konala v Konferenčnom centre Svätého
Adalberta v Ostrihome. Hlavnou témou konferencie bola otázka či sú vôbec potrebné
neziskové organizácie v období krízy.
-RRA Juţný región spoluorganizovala valné zhromaţdenie EZÚS IG, ktoré sa konalo
v Ostrihome. Členovia zoskupenia vyhodnotili rok 2009 a zvolili nového riaditeľa.
-Ing. Attila Tóth, riaditeľ RRA JR, sa zúčastnil workshopu, ktorý sa konal v budove Polikliny
v Štúrove. Témou workshopu boli moţnosti rozvoja polikliniky a nemocnice v Ostrihome.
-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve OPŢP-PO 2-10-1 Preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami.
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-90 samosprávam sme rozposlali email o výzve AP/2010 Akčný plán predchádzania všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie
na obdobie 2009-2011“.
-Pani Sarolta Jeneiová a Irena Hrachoviczká, projektové manaţérky RRA JR, sa zúčastnili
školenia, ktoré sa konalo na mestskom úrade v Štúrove. Školenie organizovalo Lokálne
partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa a témou bolo komunitné
plánovanie.
-Spoluorganizovali sme Odbornú konferenciu s organizáciou Inter Regio, ktorá sa konala
v budove kultúrneho domu v Štúrove. Témy konferencie: spolupráca obecných samospráv,
EZÚS, regionálne partnerstvá.
-Samosprávam v okrese Nové Zámky sme rozposlali email s informáciami o usmernení
MPZRR SR.
-Zúčastnili sme sa workshopu, ktorý sa konal v rámci slávnostného zahájenia činnosti OZ
Klubu priateľov zdravotne postihnutých – chránenej dielne. Podujatie sa konalo v budove
kultúrneho domu obce Kamenica nad Hronom.
-Ing. Attila Tóth, riaditeľ RRA JR, sa zúčastnil školenia RRA zaradených do IS RRA, ktoré
sa konalo v Rajeckých Tepliciach.
-Ing. Attila Tóth, riaditeľ RRA JR a Irena Hrachoviczká, projektová manaţérka RRA JR sa
zúčastnili konferencie s názvom „Nové trendy v rozvoji vidieka Nitrianskeho kraja“, ktorú
organizoval Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnym pracoviskom Národnej
siete rozvoja vidieka pre Nitriansky kraj. Konferencia sa konala v Kaštieli Mojmírovce.

REKLAMA
-Riaditeľ agentúry, pán Ing. Attila Tóth, poskytol rozhovor Štúrovskej televízii o aktuálnych
činnostiach RRA JR.
-Riaditeľ agentúry, pán Ing. Attila Tóth, poskytol rozhovor pre denník Új Szó o agentúre
a prvej regionálnej konferencii neziskových organizácií.
-Riaditeľ agentúry, pán Ing. Attila Tóth, poskytol rozhovor pre Noviny DOBRA
o štrukturálnych fondoch a moţnostiach získania NFP.
-Vydali sme spisový obal na propagáciu RRA JR.

ZÁVER – VYHODNOTENIE
Finančná kríza sa značne dotkla aj miestnych samospráv, ktoré nemajú financie ani na
platenie vlastných beţných výdavkov a nie to ešte na hradenie spolufinancovania
v projektoch. To značne ovplyvnilo aj činnosť našej agentúry. Spolupracovali sme na
vypracovaní menšieho mnoţstva projektov a ja záujem o odborné poradenstvo bol menší ako
po iné roky.
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Nakoľko neziskové organizácie sa nachádzajú ešte v horšej situácii neţ sú miestne
samosprávy, tak im doporučujeme grantové moţnosti s niţšou náročnosťou s ohľadom na
prípravu a vypracovanie projektov, u ktorých je samozrejme aj výška NFP niţšia.
Ďalšou veľkou nevýhodou nášho regiónu je, ţe je tu veľmi málo takých súkromných
podnikateľov, ktorí by mali šancu úspešne sa uchádzať o granty zo štrukturálnych fondov.
V budúcnosti sa budeme snaţiť čo najviac vyuţiť miestne zdroje a zmapovať všetky
moţnosti. Budeme klásť veľký dôraz na vyuţívanie CBC programov, nakoľko náš región sa
nachádza v prihraničnej oblasti. V tomto roku zatvorili aj najväčšieho zamestnávateľa regiónu
(Smurfit Kappa) a preto chceme zmapovať vnútorné a vonkajšie zdroje rozvoja a iniciovať
ich systematické vyuţívanie aktívnou účasťou v procese vytvárania podmienok pre
investovanie v našom regióne.
V Štúrove, dňa 07.01.2011
Vypracoval: Irena Hrachoviczká, projektová manaţérka
Schválil: Ing. Attila Tóth, riaditeľ agentúry
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