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ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA má už viac ako 20 ročnú tradíciu vo vytváraní 

partnerstiev a spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja na 

medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni a vytváraní a udržiavaní partnerstiev medzi 

verejnou správou, hospodárskymi a sociálnymi subjektmi pre aktívnu účasť na tvorbe a realizácii 

rozvoja okresu. Prostredníctvom svojej výkonnej zložky Regionálnej rozvojovej agentúry poskytuje 

informačno-poradenské služby v  oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti poskytovania prostriedkov 

z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja.   

   V oblasti plánovania rozvoja regiónu, vrátane zberu údajov zabezpečuje: 

1. Vypracovanie informačnej databázy funkčných hospodárskych celkov na úrovni okresov Prievidza 

a Partizánske s  potenciálom pre hospodársky rast, zamestnanosť, rast hrubej pridanej hodnoty, 

príjmov a celkovej životnej úrovne obyvateľov. 

2. Zabezpečenie zberu údajov na tvorbu možných rozvojových zámerov  (tvorba programového, 

projektového zásobníka investičných zámerov miest a obcí ). 

 3. Vypracovanie miestnej dátovej základne – zber zadefinovaných ukazovateľov, ich pravidelnú 

aktualizáciu a analýzu, s cieľom poznania hospodárskeho, sociálneho profilu daného okresu.   

     V oblasti  organizácie podujatí pre širokú verejnosť zabezpečuje organizovanie, alebo 

spoluorganizovanie vzdelávacích, prezentačných a iných podujatí (školenie, semináre, konferencie, 

workshopy, prednášky, odborné konferencie, diskusie, prezentácie a i.) v oblasti regionálneho 

rozvoja pre širokú verejnosť (miestna samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, tretí sektor..) 

     V oblasti partnerstiev  pripravuje a realizuje  projekty na podporu regionálneho rozvoja v 

spolupráci s partnermi. 

    Na základe úloh z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2014 sa očakáva 

tvorba partnerstva v nastávajúcom programovom období  2014-2020, preto Vám ako 

najvýznamnejším subjektom pôsobiacim v regióne horná Nitra  ponúkame spoluprácu  v rámci 

pripravovanej iniciatívy „Tvorba partnerstva na  hornej Nitre 2014-2020.“   

Uvedená iniciatíva  bude smerovať na : 

a) Podporu rozvojových aktivít, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 

3 zákona č.539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja, (viď prílohu ) 

b) vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti 

regionálneho rozvoja na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,  

c) vytváranie a udržiavanie partnerstiev medzi verejnou správou, hospodárskymi a sociálnymi 

subjektmi v okrese pre aktívnu účasť na tvorbe a realizácii rozvoja obce, resp. okresu,  

d) príprava a realizácia projektov na podporu regionálneho rozvoja v spolupráci s partnermi.  
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  My, signatári memoranda svojim podpisom deklarujeme  podporu uvedenej  iniciatíve .   

 Zároveň súhlasíme  s tým, že uvedieme logo ZRRHN s odkazom na našej webovej stránke. 

 

 

 

 

 V ................................................ 

                                                                                                        ...........................................                                                                        

Dňa ................................................                                                     Meno a priezvisko 

                                                                                                                   Podpis  a pečiatka 
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                                                               Príloha 

 

PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA  

§ 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja: 

(1)        Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je  

a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho 

rozvoja a územného rozvoja  regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,  

b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch 

pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,  

c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo 

udržateľného rozvoja. 

(2)        Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na 

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, 

materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov, 

b) rozvoj vedy, výskumu a  vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na 

podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík  regiónu,   

c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,  

d) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, 

optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené 

pracovné miesta, 

e) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania 

prípravy detí a mladých dospelých na trh práce, 

f) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu 

rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,  

g) realizáciu verejných  prác4) podporujúcich rozvoj regiónu,  

h) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, 

i) zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,  

j) rozvoj cestovného ruchu, 

                                                           
4)

 § 2 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.. 
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k) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme 

trvalo udržateľného rozvoja regiónu, 

l) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, 

m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka5), rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života 

na vidieku,  

n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na 

obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej 

infraštruktúry regiónu,  

o) ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych 

zdrojov energie, 

p) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb  v regióne,  

q) udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie6),  

r) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,   

s) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania sa 

obyvateľstva, 

t) rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a 

tolerancie v regiónoch a sídlach,  

u) rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,  

v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, 

w) ďalšie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva.  

 

 

                                                           
5)

 Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve 
a rozvoji vidieka.   

6)
 § 13 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 


