RRA Južný región
Svätého Štefana 79, Štúrovo

Správa o činnosti
Regionálnej rozvojovej agentúry
Južný región
za rok 2005

Tel.
036-752 3051

Fax:
036-752 3051

E-mail:
attila.toth@rra-juznyregion.sk

Internet:
rra-juznyregion.sk

1

RRA Južný región
Svätého Štefana 79, Štúrovo

1. ÚVOD
Regionálna rozvojová agentúra Južný región (ďalej „RRA Južný región“) bola
založená a zapísaná do registra záujmových združení právnických osôb Krajského úradu
v Nitre dňa 15. apríla 2004.
RRA Južný región bola zaradený do „Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr“ 18.júla 2005. Jej zakladateľmi sú: 2 združenia obcí (Združenie obcí – Južný región,
Dvory a okolie - združenie obcí), dve neziskové organizácie (Nadácia Budúcnosť 2000,
Kultúrne združenie Štúrovo a okolie), súkromné firmy (Vadaš s.r.o., STREKOV 1075 s.r.o.)
a mesto Štúrovo. Kancelária RRA začala plniť svoje zámery a bola plne funkčná od 1.
augusta 2005. Od tej doby plníme zámery Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky ako aj zámery nášho regiónu, podpora trvalo udržateľného rozvoja
Južného regiónu. RRA Južný región blízko spolupracuje s euroregiónom Ister Granum, ktorý
bol založení s cieľom podporiť hospodársku, sociálnu a kultúrnu spoluprácu medzi obcami
Slovenskej a Maďarskej republiky.
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2.

PROJEKTY

1.

MVRR SR

Projektové zámery a projekty
- Stála výstava ľudových krojov na bábikách – projektová dokumentácia
- Kultúrno-historická infraštruktúra v obci Obid - príprava budúcej stavby
2.

Národnostný program MR – („Nemzeti alapprogram“)

Projektové zámery a projekty
- Rekonštrukcia Rímsko-katolíckeho farského úradu v Brutoch
3.

MPSVaR SR

Projektové zámery a projekty
- Vylepši si šancu zamestnať sa na trhu práce
- Podpora vytvárania pracovného miesta pre Regionálnu rozvojovú agentúru Južný
región
- Rozšírenie odborných kompetencií žiakov a zvýšenie informačno-komunikačnej
pripravenosti učiteľov
4.

Program „Rodná zem“

Projektové zámery a projekty
- Žiadosť o podporu na kúpu kopírovacieho stroja a nových postielok pre deti do
materskej školy v Mužli
- Rozvoj odborného programu – krok za krokom
- Komunikácia v bezhraničnej Európe
- Zníženie tepelných strát v budove základnej školy
- Modernizácia detského ihriska v obci Rúbaň
- Bezpečný a zdravý pohyb pre naše deti
- Kultúrne prostredie a bezpečné podmienky pre deti
5.

Enviromentálny fond

Projektové zámery a projekty
- Odchytové móla – CES Constant Effort Site
- Kúpa otvorených kontajnerov na sanáciu divokých skládok odpadov
- Odstránenie divokých skládok na pozemku miestneho urbárskeho spolku
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3.

Implementácia projektov
- Zlepšenie energetickej efektívnosti v oblasti školskej a kultúrnej infraštruktúry v
obci Rúbaň
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4.

REKLAMA
- Naša organizácia sa stala členom integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr, preto sme venovali dostatočnú pozornosť aj na reklame a reklamným
činnostiam.

- Začiatkom augusta sme publikovali viaceré články v regionálnej a celoslovenskej
tlači o agentúre a o našich činnostiach, hlavne o možnosti bezplatného prístupu na
internet pre občanov. 26. augusta sme mali slávnostné otvorenie agentúry a z tejto
príležitosti sme organizovali aj konferenciu s názvom „Dunaj nás nerozdeľuje ale
spojí“.
Prominentným hosťom konferencie bol minister výstavby a regionálneho rozvoja SR
pán Ing. László Gyurovszky.
Prednášateľmi konferencie boli:
- Ing. Peter Udvardi, riaditeľ odboru manažmentu regionálneho rozvoja MVRR SR
informoval o prebiehajúcich a plánovaných grantoch EÚ,
-

Ing. Iván Farkas, poslanec NR SR – názov jeho prezentácie bol: „Dunaj nás
nerozdeľuje ale spojí“,

-

Ing. Béla Mészáros, prednosta obvodného úradu v Štúrove prezentoval význam novo
vzniknutej regionálnej rozvojovej agentúry pre naše okolie

-

Ing. Attila Tóth, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región prezentoval
ciele, poslanie a plánované projekty RRA Južný región.

Medzi účastníkmi boli: starostovia euroregiónu Ister-Granum, vedúci neziskových
organizácií v regióne, miestni podnikatelia.
Na konferenciu boli pozvaní aj predstavitelia rôznych médií: Pátria Rádió – vysielanie
slovenského rozhlasu v maďarskej reči, Új Szó – celoslovenský denník, miestna káblová
televízia a iné. Riaditeľ a predseda agentúry im poskytli interview o cieľoch, činnostiach
a budúcich aktivitách agentúry.
- Koncom augusta robil rozhovor s riaditeľom agentúry novinár z miestnej
tlače Štúrovo a okolie. Tento článok bol už dlhší a riaditeľ agentúry mal
priestor hovoriť hlbšie o vytýčených cieľoch a o plánovaných aktivitách.
Rozhovor sa delil na dve časti, druhá časť bola zverejnená koncom
septembra.
- Dňa 19. septembra sme sa zúčastnili na konferencii v Maďarsku s názvom
„@Magyar pont”. Stretnutie organizácii s podobným zameraním a cieľmi
ako naša agentúra. Výmena skúseností a propagácia našej agentúry medzi
zúčastnenými. Prednášateľmi boli: Kovács Kálmán – minister informatiky
MR, Béla Bugár – predseda MKP, Károly Tóth – riaditeľ inštitútu FÓRUM
v Šamoríne a ďalší významný hostia.
- 20. a 21 septembra spolu s ďalšími predstaviteľmi euroregiónu aj naša
agentúra sa prezentovala v Bruseli v Európskom parlamente. Euroregión
Ister-Granum mal možnosť predstaviť sa pred poslancami EÚ. Prezentoval
sa celý región, ciele euroregiónu a plánované rozvojové projekty.
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- 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 tomto období sme preposlali viac e-mailov s propagačným (reklamným)
cieľom:
14.10.2005 – Program obnovy dediny pre 47 obcí,
21.10.2005 – Environmentálny fond pre 47 obcí,
21.10.2005 – SOP LZ priorita 3. pre 47 obcí,
31.10.2005 – program „Materská zem“ z Maďarskej republiky pre 47
obcí.
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5.

ORGANIZÁCIA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

- „Štrukturálne fondy, možnosti ich využitia“
V rámci vzdelávacej činnosti sa podávali základné informácie o štrukturálnych
fondoch, o príprave projektov, podmienkach podávania projektov, atď.
Na prednáške sa zúčastnili hlavne predstavitelia okolitých obcí, neziskových
organizácií a podnikatelia.

Tel.
036-752 3051

Fax:
036-752 3051

E-mail:
attila.toth@rra-juznyregion.sk

Internet:
rra-juznyregion.sk

7

RRA Južný región
Svätého Štefana 79, Štúrovo

6.

PODÁVANIE INFORMÁCIÍ

- Prednáška na Burze neziskových organizácií v Štúrove
RRA Južný región bola spoluorganizátorom II. Burzy neziskových organizácií
medzinárodnou účasťou v Štúrove. Po konferenciách popoludní sa začalo podujatie, kde boli
vystavené všetky informácie, brožúry, fotografie, plagáty a malé ručné práce mimovládnych
organizácií euroregiónu Ister Granum.
- Prezentácia na projektovom tréningu v Komárne
Agentúra bola vyzvaná na uskutočnenie prezentácie o štrukturálnych fondoch
a o implementácií európskych projektov. Hlavným cieľom prezentácie bolo vyjasniť niektoré
pojmy v európskych projektoch a vysvetliť hlavné aktivity a činnosti po schválení projektov
(písanie priebežných a záverečných správ, monitoring a finančné vyúčtovanie).
Na prednáške sa zúčastnili absolventi vzdelávacieho kurzu: predstavitelia samospráv, škôl
a mimovládnych organizácií.
- Prezentácia „Prvé skúsenosti použitia štrukturálnych fondov v krajinách V4“
V rámci medzinárodnej konferencie sa podávali informácie záujemcom o štrukturálnych
fondoch, podmienkach podávania projektov, informačných portáloch, materiáloch
a neposlednom rade o možnostiach v programovacom období 2007-2013. Na konferencií sa
zúčastnili hlavne podnikatelia a predstavitelia neziskových organizácií.
- Osobné konzultácie a osobné stretnutia tvorili najpodstatnejšiu časť činnosti
agentúry. Podávali sme informácie o štrukturálnych fondov a o aktuálnych výzvach. Pre
súkromný a neziskový sektor sme rozšírili konzultácie s ďalšími témami, napr.: založenie
občianskeho združenia, neziskový sektor a jeho legislatíva, smerovanie a financovanie
súkromného sektora, analýza stavu a možnosti rozvoja.
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7.

ROZVOJOVÉ ŠTÚDIE

Rozvojové plány pre Ister Granum euroregión
Naša agentúra spolupracovala pri príprave a písaní rozvojového programu
euroregiónu. Na všetky strategické odbory sú vypracované plány, ktoré boli prezentované
pred valným zhromaždením euroregiónu začiatkom decembra 2005.
Dôležitou úlohou pre agentúru bolo aj dokončenie a posledná revízia rozvojových
plánov odborných komisií euroregónu Ister-Granum. Jednotlivé odbory sú:
1. Priemysel a logistika
2. Zdravotníctvo
3. Školstvo
4. Cestovný ruch
5. Poľnohospodárstvo
6. Kultúra a šport
7. Doprava
8. Ochrana prírody
Cieľom vytvárania rozvojových plánov bolo podporiť už existujúce inštitucionálne kooperačné
štruktúry a vytvoriť odbornú prípravu a koordináciu možných návrhov projektov.
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8.

ZÁVER

Regionálna rozvojová agentúra Južný región pracovala na rozvoji nášho regiónu.
Trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj je podmienený súdržnosťou a spoluprácou
na miestnej, mikroregionálnej, regionálnej ako aj na euroregionálnej úrovni.
Podľa našich analýz a verejných otázok je jasné, že najdôležitejšia zmena nastala
v našom regióne so zakladaním našej agentúry. Od 1. augusta 2005 pracujeme pre náš región
a všetky naše aktivity priamo zlepšili regionálny rozvoj a nepriamo znížil nezamestnanosť
a pasivitu občanov v Štúrovskom regióne.
Podmienkou trvalo udržateľného rozvoja je angažovanosť a aktívna spolupráca
subjektov z rôznych sektorov života, odvaha pri tvorbe inovatívnych nápadov ako aj
systémová podpora všestranných myšlienok. Zakladateľské subjekty RRA Južný región pri jej
založení si stanovili víziu: „zriadiť inštitúciu, ktorá bude pozerať do budúcnosti, robiť analýzy
a včas rozpoznať nové trendy, s čím bude prispievať k všestrannému rozvoju regiónu“.
Regionálna rozvojová agentúra Južný región má byť zameraná na podporu iniciovania,
koordinovania a uskutočňovania strategických aktivít, zameraných na sociálny, hospodársky
a spoločenský rozvoj regiónu, zabezpečiť podporu marketingu a propagáciu regiónu a
prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov“.
Základný cieľ agentúry je spolupráca so subjektami štátnej správy, regionálnej
a miestnej samosprávy pri formulácií cieľov a spôsobu rozvoja regiónov, presadzuje záujmy
a potreby regiónu, podporuje rozvoj podnikateľských aktivít vytvárajúcich nové pracovné
miesta, ako aj aktivít smerujúcich k prilákaniu investícii do regiónu, podporovať propagáciu
regiónu a jeho príležitosti doma i v zahraničí.

V Štúrove, dňa 8. januára 2006
.....................................
Ing. Attila Tóth
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