
 

Prešovská rozvojová agentúra (PRERAG) 

 

  

www.prerag.sk     www.isrra.sk              www.isrra.sk 

 

 

 

   

 

 

http://www.prerag.sk/
http://www.isrra.sk/


Úvod 

 

Hlavným poslaním Prešovskej rozvojovej  agentúry  (skratka  PRERAG),  je podpora rozvoja 

lokálnych území v regióne  Prešovského samosprávneho kraja, s cieľom znižovania vnútorných 

disparít  v regióne. Snahou je využívať  technické a ľudské kapacity agentúry na pomoc 

žiadateľom pri uchádzaní sa o finančné zdroje z fondov Európskej únie a to prostredníctvom 

asistencie pri  tvorbe a realizácii projektov formou konzultácií, školení, informačných kampaní a 

odborných seminárov zameraných.  Cieľom je aj správna orientácia žiadateľov na výzvy  a 

vytváranie efektívnych a trvalo udržateľných partnerstiev vo všetkých kategóriách. 

Prešovská rozvojová agentúra , vznikla v roku 2007 z iniciatívy expertov dlhodobo pôsobiacich v 

oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov a 

budovania partnerstiev v regióne. Všetci sú akceptovaní inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom 

samosprávnom kraji, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a 

hodnotením projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov, ale aj v oblasti vzdelávania, 

konzultácií a komunikácie s cieľovými skupinami.  

Členmi agentúry sú samosprávy, mimovládne organizácie ale aj podnikateľské subjekty, z čoho 

vyplýva jej všestrannosť, resp. prepojenosť základných atribútov regionálnej politiky. 

Od roku 2013 je agentúra súčasťou Integrovanej siete RRA na Slovensku, podporovanej  

MDVaRR SR, resp. Úradom vlády SR, v zmysle zákona na podporu regionálneho rozvoja. 

Spolupracuje s inštitúciami a jednotlivcami, jej „spravovanou“ lokalitou je okres Prešov a okres 

Sabinov, ale svoje služby poskytuje aj mimo uvedeného územia. 

 

Ing. Iveta Baranová    a  Mgr. Peter Rázus 

 

 

 

 

 

 

 



Poradenstvo, konzultácie a informácie 

Prešovská rozvojová agentúra poskytuje: 

 základné poradenstvo k možnostiam získavania nenávratných finančných príspevkov    ( 

štátne dotácie, štrukturálne fondy, tuzemské fondy, medzinárodné granty, tuzemské 

granty, a i.) 

 poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a navrhovanie partnerstiev do projektov 

 špecializované poradenské služby a konzultácie  pri spracovávaní projektových zámerov, 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 spracovanie formulárov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane rozpočtov 

a kontroly kompletnosti žiadosti pred odoslaním 

 informácie o aktuálnych možnostiach získavania finančných príspevkov na základe 

individuálnej požiadavky ale aj cez web: prerag.sk 

 odborné služby súvisiace s riadením projektov ( manažment riadenia, manažment 

monitoringu, finančný manažment a zúčtovanie, manažment pre publicitu a i.) 

 odborné služby súvisiace s aktivitami v projektoch ( lektori, experti, poradcovia, 

konzultanti a i.) 

 odborné služby súvisiace so spracovaním strategických dokumentov ( PHSR, ÚPR, 

Komunitné plány sociálnych služieb, Strategické akčné plány, Rozvoj ľudských zdrojov, 

Ekonomické a finančné analýzy a i.) 

 odborné služby súvisiace so spracovaním interných dokumentov ( interné smernice) 

 vzdelávacie aktivity a vzdelávacie kurzy a programy  

 workshopy, konferencie, semináre, výstavy, diskusie, školenia  

Cieľové skupiny 

 Samosprávy ( obce a mestá) 

 Inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy ( školy, sociálne zariadenia a i.) 

 Mimovládne organizácie ( občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, spolky 

a i.) 



 Súkromný podnikateľský sektor ( živnostníci, podnikatelia, farmári a i.) 

 Fyzické osoby, občania ( prednostne zamerané na znevýhodnené skupiny) 

Cieľové územie 

Územie Prešovského samosprávneho kraja, s prioritou okresu Prešov a Sabinov ( NRO) 

 



 

 

 

Spolupráca   pri príprave  dokumentov  a projektov  

Prešovská rozvojová agentúra  a členovia jej expertného tímu   dlhodobo spolupracujú                s 

ostatnými regionálnymi inštitúciami pri tvorbe zásadných regionálnych a lokálnych dokumentov, 

ako sú Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Stratégie zamerané na rôzne oblasti, 

Komunitné plány sociálnych služieb, Audity ľudských zdrojov, Monitoringy, Analýzy a Koncepcie. 



Okrem toho  sa podieľa aj na príprave a spracovaní žiadostí pre žiadateľov, hlavne samosprávy a 

MVO, na získanie nenávratných finančných  prostriedkov z EÚ, resp. štátnych dotácií a ostatných 

fondov.  

  

   

   

Vzdelávanie 

Prešovská rozvojová agentúra poskytuje konzultácie, informácie, poradenstvo a realizuje 

vzdelávacie  a informačné semináre na aktuálne  témy súvisiace s výzvami na podporou 

regionálneho rozvoja. Jej prioritou sú ľudské zdroje, ich rozvoj, udržateľnosť na trhu práce, resp. 

ich integrácia do spoločnosti. Sociálna ekonomika, bezbariérový turizmus, rozvoj vidieka  

a kultúra sú nosné témy, ktoré začleňuje do všetkých svojich aktivít ako nevyčerpateľné 



možnosti pre jednotlivca, živnostníkov, malých podnikateľov, ale aj pre samosprávy a MVO.    

  

   

   

Cezhraničná  a medzinárodná spolupráca 

Prešovská rozvojová agentúra rozvíja  cezhraničnú a medzinárodnú  spoluprácu a jej zahraničné 

partnerstvá  pôsobia ako významné zdroje príkladov dobrej praxe. Spolupráca cez kultúrne , 

vzdelávacie a poznávacie  aktivity je najlepším informačným zdrojom pri hľadaní riešení 

v ostatných oblastiach , ktoré ovplyvňujú život komunity na jej území, ako napr. ekonomika, 

hospodárstvo, vzdelávanie, služby, zdravotníctvo, sociálna politika a pod. 



  

   

     

Projekty s  partnermi sú zamerané na znevýhodnené  skupiny občanov ako sú napr. dlhodobo 

nezamestnaní, osoby nad 50 rokov veku, mladí ľudia, Rómovia, osoby so zdravotným 

postihnutím, rodiny s nízkym príjmom, týrané ženy  a ich deti a pod. Taktiež prioritou je aj rozvoj 

cestovného ruchu s podporou vytvárania pracovných miest vo vidieckých oblastiach 

a ekonomický a hospodársky rozvoj na vidieku. 

Kultúra a Kreatívny  priemysel 

Prešovská rozvojová agentúra, resp. jej experti sa venujú aj  projektom, ktoré sa zameriavajú na 

podporu a rozvoj tvorivosti v oblasti intelektuálnych povolaní, moderných IT technológií 

a kultúry. Spoluprácou s partnermi z oblasti profesionálnej i nezávislej kultúry  sa agentúra 

zmeriava na rozvoj kultúrneho turizmu  a kreatívneho priemyslu. Do projektových aktivít zapája  

cieľové skupiny tak, aby aj v tejto oblasti prepájali teoretické vedomosti s praxou a našli tak 



svoje pracovné a životné uplatnenie. Už dlhé roky organizuje ojedinelú medzinárodnú súťaž 

a výstavu  kresleného humoru Kýchanie mozgu, ktorá sa postupne vypracovala medzi významné 

medzinárodné podujatie. Výstavy kresleného humoru sa stávajú aj sociologickou sondou 

zameranou na aktuálne spoločenské témy. V súčasnosti sa  už zúčastňujú tejto výstavy a súťaže 

umelci z krajín celého sveta.   

  

 

Kýchanie mozgu 

  

 Výstavy kresleného humoru a práce zamerané na spoločensky aktuálne témy ako Korupcia, Byrokracia, 

Násilie a Diskriminácia a i. sa stali súčasťou diskusií, workshopov a vzdelávacích aktivít, realizovaných 

Prešovskou rozvojovou agentúrou hlavne na stredných a vysokých školách po celom Slovensku. Týchto 

preventívnych aktivít sa pravidelne zúčastňujú odborníci z domova aj zo zahraničia, za aktívnej účasti aj 

zamestnancov Úradu vlády SR.       

Členovia Prešovskej rozvojovej agentúry 



IBEKO s.r.o. Prešov 

OZ IOK Homo, homini 

Slovensko - Japonská spoločnosť pre spoluprácu a priateľstvo 

Obec Doľany 

IBEEX s.r.o. 

ABSOLVÓ s.r.o. 

MATEKO s.r.o. 

Obec Medzany 

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš  

Inštitút pre cezhraničnú spoluprácu 

QUASAR, o.z. 

Spolupracujúce inštitúcie  

Mesto Prešov 

Mesto Sabinov 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Regionálne rozvojové agentúry, členovia Integrovanej siete RRA 

MyMamy, o.z. 

Nadácia Alexandra Eckherta 

OZ Barlička 

Pro Felicitate 

PIRR 

RVC Prešov 

ZOOM Prešov 

Privatpress, s.r.o. 



Cezhraniční partneri ( Poľsko, Malta, Ukrajina, Nórsko, Rumunsko, Maďarsko, Česko a i.) 

 

 

 

 

Kontakty a informácie 

Prešovská rozvojová agentúra 

Hlavná 111, 080 01 Prešov 

Email: info@prerag.sk 

Mobil: 0905 666 211, 0911 619 482                                                                  

mailto:info@prerag.sk

