
 
Príloha č. 3

PLÁN  ČINNOSTI  
REGIONÁLNEJ ROZVOJOVEJ AGENTÚRY SVIDNÍK 

NA  ROK  2014

Regionálna  rozvojová  agentúra  vo  Svidníku  v roku  2014  sústredí  svoju  činnosť  na

rozvoj  územia svojej  pôsobnosti,  ktorými sú okres  Svidník  a okres  Bardejov.  Aktivity  RRA

Svidník  budú  zamerané  na  zabezpečovanie  činností  v zmysle  Zákona  č.  539/2008  Z.  z.

o podpore  regionálneho  rozvoja, na  realizáciu  úloh  regionálnej  rozvojovej  agentúry

stanovených  Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR  v zmluve

o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh RRA Svidník v roku 2014 a na plnenie

ostatných úloh vyplývajúcich z činností agentúry.

Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku bude v roku 2014 plniť nasledovné ciele a úlohy: 

A. Zabezpečovanie  informovanosti,  poradenstva  a poskytovania  informačno-
poradenských  služieb  v  oblasti  regionálneho  rozvoja.  Tento  cieľ  zabezpečíme
prostredníctvom týchto aktivít:

A.1 Poskytovanie informácií alebo poradenstva formou osobného kontaktu

A.2 Poskytovanie informácií elektronickou formou 

A.3 Spracovanie informačnej brožúrky alebo elektronického nosiča.  

A.4 Spracovanie informačného letáku 

A.5 Účasť na informačných, poradenských a odborných akciách iných subjektov

V rámci  plnenia  cieľa  budeme  poskytovať  poradenské  služby  tretím  subjektom  o
možnostiach  využívania  pomoci  zo  štrukturálnych  fondov  EÚ  a iných  zdrojov
financovania  podľa  §  4  Zákona  č.  539/2008  Z.  z.  o podpore  regionálneho  rozvoja.
Informovať budeme o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v
rámci programového obdobia 2007 - 2014 ako aj o novom programovom období 2014 -
2020.  



Informovanosť  a publicitu  zabezpečíme  v súčinnosti  s Centrálnym  koordinačným
orgánom pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na
roky 2007-2014, pre programy Cieľa 3 Európska územná spolupráca  pre os 3 a os 4
v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR.

V prípade  záujmu  budeme  poskytovať  poradenské  služby  o  možnostiach  využívania
pomoci zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol
ministerstiev;  zo  štátnych  účelových  fondov;  z  rozpočtov  vyšších  územných  celkov
a iných zdrojov financovania podľa § 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja.

Informačno-poradenské  služby  budeme  poskytovať  záujemcom  z neziskového,
verejného a súkromného sektora.

Termín: január – december 2014

B. Podpora  rozvojových  aktivít  na  území  pôsobnosti  RRA  Svidník,  ktoré  súvisia  so
zameraním  podpory  regionálneho  rozvoja  podľa  §  3  Zákona  č.  539/2008  Z.  z.
o podpore  regionálneho  rozvoja.  Tento  cieľ  zabezpečíme  prostredníctvom  týchto
aktivít:
B.1 Organizovanie  školenia

B.4 Prednáška / lektorská činnosť

B.5 Tvorba odbornej alebo propagačnej brožúry alebo elektronického nosiča

B.6 Účasť na akciách za účelom propagácie

B.8 Poskytnutie rozhovoru pre printové médiá

B.9 Poskytnutie rozhovoru v rozhlase

B.10 Poskytnutie rozhovoru v TV

B.14 Spracovanie propagačného letáku

B.18 Účasť na zahraničnej výstave - ako spoluvystavovateľ

B.19 Spracovanie  podnikateľského zámeru

B.22 Spracovanie odborných posudkov a stanovísk

B.24 Administratívna podpora realizácie projektov 

Regionálna  rozvojová  agentúra  Svidník  sa  v  rámci  napĺňania  tohto  cieľa  zameria  na
podporu rozvojových aktivít v okresoch Svidník a Bardejov, ktoré patria do územia jej
pôsobnosti. Agentúra bude realizovať školiace aktivity zamerané na možnosti využívania
pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania podľa § 4 Zákona č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, na témy z oblasti regionálneho rozvoja
a oblasti súvisiace s regionálnym rozvojom. 
Spracovanie a výroba odbornej alebo propagačnej brožúrky, propagačného letáku alebo
elektronického  nosiča  bude  vychádzať  z konkrétneho  dopytu  a  prispeje  ku  zvýšeniu
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informovanosti ako aj ku zlepšeniu propagácie regiónu. Zástupcovia RRA Svidník sa budú
zúčastňovať akcií  organizovaných inými subjektmi alebo RRA, či už na Slovensku alebo v
zahraničí  za  účelom   propagácie  výsledkov  RRA,  prezentácie  úspešne  realizovaných
projektov  a aktivít,  ako  aj  pripravovaných,  resp.  prebiehajúcich  aktivít,  za  účelom
prezentácie potenciálu a možností regiónu. Za účelom propagácie RRA, ISRRA a regiónu
budeme poskytovať  rozhovory pre printové médiá,  rozhlas a TV na Slovensku ako aj
v zahraničí.  V prípade možností sa aktívne zúčastníme zahraničných výstav a podujatí
s cieľom prezentovať RRA, ISRRA a región.
Nadväzujúc  na  predchádzajúce  roky  so  zameraním  na  súkromný  sektor  budeme
pokračovať  vo  vypracovávaní  podnikateľských  zámerov  pre  potreby  ich  doloženia
k žiadostiam  o poskytnutie  príspevku  na  vytvorenie  nového  pracovného  miesta  na
samozamestnanie a podnikateľských  zámerov  pre  potreby  ich  doloženia  k žiadostiam
o poskytnutie  príspevku  na  zriadenie  chránenej  dielne  alebo  chráneného  pracoviska
podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Aktívne  sa  zúčastnime  spracovávania  odborných  posudkov  a  stanovísk  v  oblasti
regionálneho  rozvoja,  alebo  v  súvisiacich  oblastiach.  V prípade  potreby  budeme
vykonávať poradenskú činnosť pre tretí sektor pri vykonávaní  manažmentu projektov a
projektového  účtovníctva,  pri  spracovávaní  žiadostí  o  platbu,  spracovávaní
monitorovacích správ a podobne. 

Termín: január – december 2014

C. Podieľanie  sa  na   vypracovaní   a aktualizácii  strategických  a  programových
dokumentov. Tento cieľ zabezpečíme prostredníctvom aktivity:

C.5 Aktualizácia PHSR 

Regionálna  rozvojová  agentúra  Svidník  bude  poskytovať  konzultačnú  a poradenskú
činnosti pri aktualizácii PHSR mesta Svidník a mesta Giraltovce.
V prípade  prizvania  zo  strany  Prešovského samosprávneho  kraja  budeme poskytovať
konzultačnú  a poradenskú  činnosť  pri  aktualizácii  strategických  a programových
dokumentov na úrovni NUTS 3.

Termín: január – december 2014

D. Zabezpečovanie informačnej databázy o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej
pôsobnosti. Tento cieľ zabezpečíme prostredníctvom aktivity:

D.2 Priebežná aktualizácia existujúcich databáz

Regionálna  rozvojová  agentúra  Svidník  bude  priebežne  aktualizovať  informačnú
databázu  o možnostiach  rozvoja  regiónu  na  území  svojej  pôsobnosti,  t.j.  zabezpečí
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aktualizáciu informačnej databázy - Okres Svidník a aktualizáciu informačnej databázy –
Okres Bardejov.

Termín: január – december 2014

E. Organizovanie  prezentačných  podujatí  a  odborných  seminárov  zameraných  na
problematiku  rozvoja  regiónov.  Tento  cieľ  zabezpečíme  prostredníctvom  týchto
aktivít:

E.6 Účasť na odborných konferenciách/workshopoch/seminároch

E.7 Účasť na odborných konferenciách/workshopoch/seminároch ako prednášajúci

Zástupcovia  RRA  Svidník  sa  zúčastnia  odborných  konferencií  alebo  workshopov
organizovaných  inými  domácimi  alebo  zahraničnými  subjektmi  za  účelom  získania
nových  odborných  informácií  potrebných  k realizácii  aktivít  zameraných  na  podporu
regionálneho rozvoja. 

Termín: január – december 2014

F. Spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja. Tento
cieľ zabezpečíme prostredníctvom týchto aktivít:

F.6 Účasť na realizácii projektov ako partner bez vlastného rozpočtu 

F.8 Účasť na aktivitách organizovaných inými subjektmi

F.9 Účasť na aktivitách organizovaných zahraničnými partnermi

Spolupráca  so  sociálno-ekonomickými  partnermi  v oblasti  regionálneho  rozvoja  bude
v roku 2014 pozostávať z účasti na realizácii projektov kde RRA Svidník bude partner bez
vlastného rozpočtu, z účasti na rôznych podujatiach vrátane kultúrno - spoločenských na
území SR a v zahraničí za účelom rozvíjania spolupráce,  nadväzovania kontaktov. 
Spolupráca  pri  prepájaní  podnikateľských  subjektov  pôsobiacich  v slovensko-poľskom
pohraničí s možnosťou ich vzájomnej spolupráce a vytvorením nových pracovných miest.

Termín: január – december 2014

G. Vytváranie partnerstiev na medzinárodnej,  národnej,  regionálnej  a miestnej úrovni.
Tento cieľ zabezpečíme prostredníctvom týchto aktivít:

G.4 Účasť v partnerstvách na regionálnej úrovni

G.6 Účasť v partnerstvách na medzinárodnej úrovni

RRA Svidník bude aktívne pôsobiť pri vytváraní partnerstiev na regionálnej úrovní ako aj
na medzinárodnej  úrovni.  V roku 2014 sa činnosť RRA Svidník sústredí  na vytváranie
partnerstiev  na rozvíjanie  spolupráce  so  zahraničnými  partnermi  predovšetkým  so
subjektmi  neziskového,  verejného  a súkromného  sektora  pôsobiacimi  na  území
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Karpatského Euroregiónu. Propagáciu týchto aktivít zabezpečíme informovaním o tejto
činnosti na spoločnom portáli IS RRA a na webovej stránke RRA Svidník.

Termín: január – december 2014

I. Príprava  a  realizácia  projektov  na  podporu  regionálneho  rozvoja.  Tento  cieľ
zabezpečíme prostredníctvom aktivity:

I.2 Spracovanie projektov

Spolupráca  pri  vypracovaní  projektu  „Výmena  slovenských  skúseností  s  Ukrajinou  v
prihraničných  regiónoch“,  Nórsky  finančný  mechanizmus,  RRA  Svidník  –  partner
projektu.

Termín: január 2014

Vypracovanie  projektu „Koncerty  Spojme srdcia  pre zdravie 2015“,  Dotačný program
Ministerstva kultúry SR.

Termín: december 2014

Regionálna  rozvojová  agentúra  Svidník  bude  v roku  2014  ako  cezhraničný  partner
spolurealizovať nasledovné projekty:

Realizácia  projektov v  rámci  Programu cezhraničnej  spolupráce  Poľsko – Slovenská
republika 2007 - 2014, Fond Mikroprojektov, RRA Svidník ako cezhraničný partner zo
Slovenska:

Projekt  „Lesnou trasou EUROGALICIE,  Na  leśnym  szlaku  EUROGALICJI“, Združenie
Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA, Trzebownisko, Poľsko.

Projekt  „Polsko-Słowackie  Centrum  Obsługi  Przedsiebiorców,  Poľsko  –  Slovenské
centrum  obsluhy  podnikateľov“,  Przemyska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  s.a.,
Przemyśl, Poľsko.

Projekt  „System  monitoringu  Konwencji  Karpackiej,  Monitorovací  systém  Karpatskej
Konvencie“, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,
Rzeszów, Poľsko.

Projekt  „Rozwój  produktów  i  marek  regionalnych  na  obszarze  polsko-słowackiego
pogranicza,  Rozvoj  regionálnych  produktov a značiek  v poľsko-slovenskom pohraničí“,
Powiat Jasielski, Poľsko.

Projekt  „Smaki  pogranicza”  Polsko-Słowacka  wymiana  doświadczeń  w  dziedzinie
turystyki kulinarno-krajoznawczej, Powiat Krośnieński, Poľsko.

Projekt  ,,Aglomeracja  2020  -  wizje  rozwoju  Polskich  i  Slowackich  obszarów
funkcjonalnycb  po  2014  roku",  Stowarzyszenie  Samorzqdówych  Terytorialnych
,,Aglomeracja Rzeszowska", Rzeszów, Poľsko
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Projekt  „Nowoczesne  narzędzia  wsparcia  rozwoju  turystyki  dla  małych  destynacji
turystycznych  w  Polsce  (Pogórze  Dynowskie)  i  na  Słowacji  (okres  Svidnik)“,  Gminą
Dubiecko, Poľsko.

Realizácia  projektu  “Local  Development  Network  of  the  Carpathian  Euroregion  –
Opportunities  for  Ukraine”  v  rámci  Programu  International  Visegrad  Fund,
Stowarzyszenie  Euroregion  Karpacki  Polska,  RRA  Svidník  ako  cezhraničný  partner  zo
Slovenska.

Termín: január – december 2014

Plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s ministerstvom

RRA Svidník bude v roku 2014 plniť aj ostatné úlohy vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí
finančného  príspevku  na  realizáciu  úloh  RRA  Svidník  na  rok  2014  uzatvorenej
s Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR.  RRA  Svidník  v roku  2014
zabezpečí adresu elektronickej pošty a webovú stránku RRA Svidník.

Regionálna   rozvojová   agentúra   vo   Svidníku   bude   pri  plnení  stanovených  úloh
postupovať v súlade so schváleným  rozpočtom Regionálnej rozvojovej agentúry Svidník  na 
rok 2014. 

Vo Svidníku dňa  29.01.2014

Ing. Miron Mikita
riaditeľ RRA
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