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Plánované úlohy, ktoré boli v roku 2016 splnené:
1. Poradenstvo a poskytovanie informácií
 pravidelné informovanie o novinkách a zmenách v regionálnom rozvoji a výzvach
na podávanie projektov pre všetky subjekty regionálneho rozvoja prostredníctvom
osobných stretnutí a konzultácií, písomnej korešpondencie, telefónu, internetovej
stránky, e-mailu;
 samoštúdium materiálov k podávaniu bezplatných konzultácií a informácií o
výzvach
 aktualizácia a editácia databáz obcí, firiem a organizácií tretieho sektora
 počas roka bolo poskytnutých celkovo 236 rôznych foriem konzultácií pre obce
z okresu

Topoľčany,

Partizánske,

Bánovce

nad

Bebravou

a Nitra,

pre

podnikateľské subjekty z oblasti cestovného ruchu a priemyslu, pre stredné školy,
základné školy, sociálne zariadenia, neziskové organizácie a fyzické osoby
z okresov TO, PE, BN a Nitrianskeho kraja
 poradenstvo bolo poskytované aj študentom a absolventom vysokých škôl
 realizoval sa Deň otvorených dverí RRA Topoľčiansko, kedy sa v priestoroch
agentúry poskytovali odborné prednášky a konzultácie na rôzne témy, ktoré boli
vytypované ako aktuálne pre účastníkov, zároveň sa pre návštevníkov pripravila
ochutnávka regionálnych produktov z územia
 mapovanie a evidencia údajov o území za účelom investičných príležitostí v okrese
2.

Spolupráca, nadväzovanie kontaktov a budovanie partnerstiev

 so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečení regionálneho rozvoja
 s ostatnými členmi ISRRA
 spolupráca s ÚNSK, pracovné stretnutia, prehľad schválených projektov za rok
2015 v NSK, aktualizácia investičných príležitostí v okrese Topoľčany, informácie o
aktuálnom dianí v oblasti regionálneho rozvoja, kompletizácia správ o plnení
PHSR v obciach okresu Topoľčany, správa o plnení priorít Národnej stratégie
regionálneho rozvoja SR za okres Topoľčany
 s predstaviteľmi VÚC a ministerstiev
 so zástupcami subjektov z verejného, podnikateľského a tretieho sektora
 s mestom Topoľčany a jeho inštitúciami
 s organizáciami pôsobiacimi v regionálnom rozvoji
 účasťou

na

konferenciách

a seminároch

s problematikou

EÚ

fondov

a regionálneho rozvoja
 s odborníkmi v rôznych oblastiach ako potenciálnymi spolupracovníkmi na
konkrétnych štúdiách a projektoch

 spolupráca pri tvorbe aktualizácií dokumentov a výziev
 poskytovanie absolventskej praxe a študentskej praxe
 sieťovanie podnikateľskej sféry a vytváranie kontaktov s podnikateľmi, výmena
skúseností
 mentoring mikroregionálnych združení a združení obcí
 vyhľadávanie ďalších regionálnych jedinečností v obciach okresu
 aktualizácia kontaktov a databáz organizácií a združení v okrese Topoľčany
a získavanie kontaktov z iných okresov
3.

Vzdelávanie

 vzdelávanie sa pracovníkov agentúry na seminároch a konferenciách
 organizované školenie pre predstaviteľov samospráv s tematikou regionálneho
rozvoja a o aktuálnych možnostiach čerpania EŠIF
4.
-

Marketing
pravidelná aktualizácia webovej stránky www.rrato.eu, príspevky na webovej

stránke ISRRA
-

informovanie prostredníctvom sociálnej siete Facebook

 publicita v médiách – rozhlas, tlač
 propagácia formou tlačených propagačných materiálov RRA Topoľčiansko
 účasť na školeniach organizovaných treťou osobou
 účasť na výstavách a veľtrhoch s tematikou regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu
 sieťovanie a mentoring prostredníctvom terénnej práce v území
 organizovanie podujatia pre verejnosť s tematikou rozvoja regiónov v oblasti
podpory

turizmu

a regionálnej

gastronómie, podpora miestnych

produktov

(HAMFEST)
5.

Projektová činnosť

 príprava investičných

a neinvestičných projektov

podľa vyhlásených

výziev

klientom agentúry (zo štrukturálnych fondov EU, štátneho rozpočtu, nadácií
a iných fondov)
 externý manažment projektov na základe uzatvorených zmlúv
 podpora rozvojových aktivít v oblasti cestovného ruchu (náučný chodník)
 podpora integrovanej ponuky CR (komplexný balíček služieb CR)
 zapojenie sa do domácich projektov formou partnerstva
6.

Strategické a rozvojové dokumenty

 príprava, aktualizácia a implementácia strategických a programových dokumentov

na úrovni obcí, mikroregiónov, regiónov a kraja, resp. participácia na tejto činnosti
 spracovanie Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre obce
a mesto (8)
 audity zdrojov území pri príprave strategických dokumentov PHSR
 spolupráca na implementácii Stratégie CLLD MAS Žibrica
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