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„Možnosti spolupráce medzi aktérmi 
hospodárskeho a regionálneho rozvoja 

v rámci regiónu“
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Regionálne rozvojové agentúry v SR 

RRA: neziskové, nezávislé organizácie, ktoré si plnia 
úlohu nástroja podpory regionálneho rozvoja
Poslaním RRA je podpora sociálno-ekonomického 
rozvoja v súlade s Národným rozvojovým plánom SR, 
a Plánom rozvoja samosprávneho kraja
Integrovaná sieť RRA – 23 agentúr
Trnasvký kraj: 4 agentúry
Nitrianský kraj: 4 agentúry
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Regionálna rozvojová agentúra Galanta

RRA Galanta bola založená za účelom 
podpory komplexného rozvoja regiónu
rok založenia 2001
zakladatelia: mestá Galanta,  Sereď, 
Sládkovičovo + obce Mostová, Veľké 
Úľany, Vozokany
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Regionálna rozvojová agentúra Galanta

Aktivity:
Tvorba a implementácia vlastných rozvojových projektov s 
dôrazom na európsku integráciu
Informačná činnosť
Poradenstvo pre samosprávy, mimovládne organizácie a 
iné inštitúcie pri vypracovaní projektov a žiadostí o grant
Propagácia regiónu doma i v zahraničí
Podpora rozvoja cestovného ruchu 
Podpora rozvoja malého a stredného podnikania 
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Regionálna rozvojová agentúra Galanta

Podpora rozvoja malého a stredného podnikania:
Poradenstvo a konzultácie pre MSP
Pomoc pri získavaní finančných prostriedkov z domácich i 
zahraničných zdrojov 
Vypracovávanie  projektov a podnikateľských zámerov pre 
podnikateľské subjekty pre účasť v podporných 
programoch 
Tvorba podnikateľských zámerov k žiadosti o bankový 
úver, mikropôžičku 
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Výsledky RRA Galanta 2001-2004

Relevantné projekty:
1. Technologický inkubátor INTEG – 48 000 000 Sk

2. „DIANE Slovensko“ – 860.000 Sk

3. „Program rozvoja cestovného ruchu“ – 260.000 Sk

4. „ Urbanistická štúdia - PP Sládkovičovo“ – 150.000 Sk

5. „Vitajte v regióne...“ – 150.000 Sk

6. „Jednotný programovací dokument EPT“ – 840.000 Sk

7. „Susedstvo vytvára priateľstvá“ – partner – 471.800 Sk



„The Team“



Možnosti spolupráce aktérov 
hospodárskeho a regionálneho rozvoja

Oblasti možnej spolupráce:
- spoločné predkladanie projektov
- tvorba regionálnych rozvojových stratégií
- spolupráca pri získávaní zahraničných investorov
- Dohody o zamestnávaní – Foglalkoztatási 

Paktumok
- regionálny cestovný ruch 
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• vznik regionálnych partnerstiev
väčšia šanca na úspech 
vznik synergického efektu (4+4=5) 
príležitosť pre menšie organizácie
riešenie miestnych problémov
využitie vnútorných zdrojov  

• partnerstvá typu PPP (public private partnership)
rozšírené možnosti financovania (príklad z Maďarska INNONET)

• príklad z Írska – „local action teams“ – miestné akčné 
skupiny 

Spoločné predkladanie projektov
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Tvorba regionálnych rozvojových stratégií

• zahrnutie socialno-ekonomických partnerov – princíp 
partnerstva - „viac hláv – viac rozumu“ 

• identifikácia špecifických oblastí a problémov
• tvorba alternatívnych riešení na základe konsenzu
• eliminácia „riešení od zeleného stola“  
• spolupráca partnerov – prijateľná stratégia
• kooperácia pri plánovaní aj pri implementácií
• spracovanie rozvojových stratégií – podora EÚ 
• PHSR – predpoklad získania podpory EÚ 
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Spolupráca pri získavaní zahraničných investorov

• vzájomná výmena infomácií
• spoločný regionálny marketing – „corporate identity“ –

príklad z Oberlausitz, Nemecko   
• príklad medzinárodného sieťovania – DIANE: CENTROPE
• spoločný servis pre investorov – oslovenie, after care servis
• tvroba databáz
• spolupráca pri tvorbe subdodávateľských sietí -

CLUSTERS
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Dohody o zamestnávaní 
príklad z regiónu Szombathely – „Foglakozatási Paktumok“

vzor pre efektívne fungovanie spolupráce na základe princípu partnerstva.
Spolupracujúce subjekty:

• regionálna rozvojová agentúra WPRDA
• multinacionálne podniky (napr. Flextronics, Philips)
• relevantné malé a stredné podniky
• vzdelávacie inštitúcie (školy, školiace strediská, inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania)
• existujúce zamestnávateľské zväzy a združenia (Vas Megyei Munkaadók 

és Gyáriparosok Szövetsége)

• úrady práce (Munkaügyi Központok)
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Regionálna rozvojová agentúra Galanta

www.rraga.sk, rra_ga@stonline.sk 

Tel.: 780 1661, Fax: 780 1662

Adresa: Mierové nám 941/1, Galanta

(budova Mestského úradu v Galante, 4 posch., č. 34. a 35.)



Ďakujem za pozornosť.
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