
BUDOVANIE PARTNERSTIEV  
 
 

Regionálne rozvojové agentúry Regionálne rozvojové agentúry Regionálne rozvojové agentúry Regionálne rozvojové agentúry ––––    RRARRARRARRA    za svoje pôsobenie v rámci ISRRA  zohrali 
dôležitú úlohu v oblasti regionálneho rozvoja na celom území Slovenskej republiky. 
Dokázali svoju opodstatnenosť v období predvstupovej pomoci EÚ a doterajšie 
výsledky ukazujú ich význam aj v oblasti čerpania štrukturálnej pomoci. Stali sa 
neoddeliteľnou súčasťou systému regionálnej politiky v našom štáte. 
 
        László Gyurovszky 
      Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR 
 
 
Regionálne rozvojové agentúry (RRA) majú významnú úlohu v oblasti budovania 
partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Sú regionálnymi informačnými centrami prvého 
kontaktu pre štrukturálne fondy Európskej únie. Plnia úlohu nástrojov Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoj SR na podporu rozvoja a predovšetkým zaostávajúcich regiónov. 
 Sú to neziskové organizácie, samostatné záujmové združenia právnických osôb, 
ktoré aktivizujú ekonomický a sociálny rozvoj inštitucionálnym spojením verejnej správy, 
súkromného sektora a tretieho sektora. V súčinnosti so všetkými rozhodujúcimi aktérmi 
v oblasti regionálneho rozvoja, hlavne so samosprávnymi krajmi a miestnou samosprávou sa 
podieľajú na získavaní prostriedkov pre ich rozvoj. Pripravujú a implementujú projekty pre 
svojich členov, ale aj ostatných záujemcov. Ich úspešnosť a výsledky závisia od ich 
zakladateľov, členov združení ako aj odborného potenciálu, ktorý je v jednotlivých 
agentúrach. 
 
  
 
Integrovaná sie ť regionálnych rozvojových agentúr – ISRRA   
vznikla roku 2000 spojením jednotlivých  agentúr do súčinného celku. Cieľom takto 
vytvorenej siete bolo dosiahnuť možnosť efektívnej spoluúčasti na tvorbe koncepcíí 
a stratégií regionálneho rozvoja, na programovaní, projektovaní a realizácii rozvojových 
aktivít, na tvorbe legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a spoluvytvárať podmienky na 
komplexné riešenie trvaloudržateľného rozvoja regiónov Slovenska spolu s ostatnými 
aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku. 
 

Štefan Repko 
Predseda Rady zástupcov ISRRA 

 
 
V súčasnosti je v ISRRA 32 agentúr. 
 
Rada zástupcov je zložená z 8 predstaviteľov agentúr: 
KRRA v Banskej Bystrici, 
RRA Humenné;  
RRA Ipeľ – Hron,  
RRA v Moldave nad Bodvou,  
RRA - Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra,  
RRA Trnavského kraja; 
Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline  
a naša RRA Záhorie. 
 


