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Regionálna rozvojová agentúra Torysa je záujmové združenie právnických 
osôb, ktoré vzniklo v roku 2009 a od svojho založenia má v územnej 
pôsobnosti okres Sabinov a Stará Ľubovňa.  
 

  
 
 
 
 
 
 
Prínos agentúry pre región: 
 zachovanie identity, rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne 

dedičstvo regiónu, 
 ochrana prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov, 
 rozvoj vidieka a vidieckeho cestovného ruchu, životného prostredia 

a poľnohospodárstva, 
 cezhraničná a medziregionálna spolupráca v oblasti cyklodopravy  

a cyklotrás s dôrazom na EuroVelo 11. 
 

Dátum zápisu: 16.03.2009 
Právna forma: Združenie právnických osôb 
Územie pôsobnosti: okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa 
IČO: 37885553 
DIČ: 2022789791 
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Poslaním RRA Torysa je koordinácia podpory regionálneho rozvoja 
okresov Stará Ľubovňa a Sabinov, vytváranie partnerstiev, budovanie 
domácich ľudských zdrojov a efektívne využívanie dostupných zdroje na 
zmenšenie regionálnych rozdielov a  vnútorných disparít v regióne. 
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RRA Torysa vykonáva v oblasti podpory regionálneho rozvoja tieto činnosti 
vyplývajúce z § 13 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.: 
 
 zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho 

rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej 
únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja, 
 

 zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účely 
prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a 
rozvojových dokumentov, 

 

 podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s 
podporou regionálneho rozvoja podľa § 3, 

 

 organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a 
vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov, 

  

 vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými 
partnermi v oblasti regionálneho rozvoja, 

 

 uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo 
viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a 
medziregionálnej spolupráce, 

 

 príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu,  

 

 podpora vypracovania a realizácia Akčného plánu rozvoja okresu 
Sabinov, ktorý je zaradený do zoznamu v zmysle zákona č. 336/2015 
Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.  
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Konzultačne hodiny 
 

Pondelok – Piatok  
13:00 - 17:00 

 

Sládkovičova 11, 082 71 Lipany  
Telefón, pevná linka: 051 4573 454 

Fax: 051 4573 454 
Mobil: 0915 977 367, 0905 259 365 

Ing. Daniela Bednárová, riaditeľka RRA Torysa 
 

 
 

RRA Torysa je členom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr 
(IS RRA). Agentúry zaradené v IS RRA sú podporované Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. 
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