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1 Pozadie  

Dotazníkový prieskum sa zrealizoval z poverenia NÖ.Regional GmbH v rámci projektu RegioCoop v 

septembri 2021. Cieľom bolo zistiť, či a nakoľko sú perspektívni nositelia projektov ochotní 

implementovať malé projekty v rámci programu Interreg SK-AT 2021-2027. Výsledky online-dotazníka 

sú podkladom pre diskusiu pri príležitosti bilaterálneho workshopu „Malé projekty“, ktorý sa bude 

konať dňa 21.9.2021 v rakúskom Hainburgu.  

Prieskum formou online-dotazníka v nemčine a v slovenčine sa uskutočnil v dňoch 6.9.2021 až 

14.9.2021. Celkovo bolo dodaných 67 kompletne vyplnených dotazníkov.  

Kompletný dotazník (v nemčine) nájdete v prílohe.  

„V rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014 – 2020 je projekt 

spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a tiež z prostriedkov Trnavského 

samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Dolného Rakúska, Burgenlandska a 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.“ 

 

2 Výsledky  

Táto správa obsahuje podrobné vyhodnotenie online-dotazníka, ktorý kompletne vyplnilo celkovo 67 

respondentov - 49 z Rakúska a 18 zo Slovenska. Treba prihliadnuť na fakt, že na niektoré otázky 

bolo možné odpovedať uvedením viacerých možností naraz, preto sa celková suma možností 

uvedených v odpovediach nezhoduje s počtom respondentov.  
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2.1 Účastníci dotazníka  

Otázka č. 1: Sídlo organizácie  

 

* V odpovedi bolo možné zvoliť si naraz viacero možností  

 

 

2.2 Záujem o cezhraničnú spoluprácu formou malých projektov  

Otázka č. 2: Mali by ste záujem o takúto cezhraničnú projektovú spoluprácu?   
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Otázka č.3: Pokiaľ by ste plánovali cezhraničné opatrenia zamerané na budovanie vzájomnej dôvery resp. 

stretávanie sa občanov, v akej oblasti by to bolo?  
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Iné: 

 Digitalizovaná obec  

 Spolupráca v oblastiach Citizen Science, Reallabore a pod. 

 

 Siete žien  

 Gender mainstreaming 

 Spoločná práca s mládežou 

 Komunitná práca 

 Národnostné menšiny  

 

 Cezhraničné dopravné organizácie  

 Cezhraničná doprava  

 Klimaticky neutrálna mobilita  

 

 Regulácia komárov 

 

 zatiaľ sa žiaľ nesmieme zapájať z dôvodu nútenej správy do žiadnych projektov  

 

2.3 Plánované malé projekty  

Otázka č. 4: Plánujete pre nadchádzajúce programové obdobie malé projekty s doplnkovými 

infraštrukturálnymi / investičnými opatreniami?  
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Otázka č. 5: Pod ktorý z troch uvedených programových cieľov by ste zaradili Váš projektový nápad?  

 

 

 

Otázka č. 6: V akej finančnej výške by sa Vaše zariadenie vedelo spolupodieľať na cezhraničnom malom 

projekte?  
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Otázka č. 7: Koľko malých projektov plánujete zrealizovať? 

zatiaľ bez konkrétneho údaja 

 

Otázka č.8: Máte už cezhraničného partnera 

resp. partnerov pre svoj plánovaný projektový 

nápad?  

 

Áno 

 Nie  

 

 

 

 

 

Otázka č.8: Máte už cezhraničného partnera resp. partnerov pre svoj plánovaný projektový nápad?  
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DOTAZNÍK 

 

Vážené dámy a páni, 

potešujúcou správou je, že implementácia „malých projektov“ so zjednodušenými podmienkami bude v nad-

chádzajúcom období podpory 2021-2027 pevnou súčasťou všetkých programov Interreg. Vďaka tomu program 

Interreg Slovensko-Rakúsko umožní miestnym iniciatívam, obciam, školám a iným zariadeniam implementovať 

malé projekty vo vymedzenom projektovom rozsahu a časovom rámci. Opatrenia na vybudovanie vzájomnej 

dôvery medzi slovenskými a rakúskymi zariadeniami sa dajú zintenzívniť predovšetkým cez malé cezhraničné 

aktivity, čo tiež prispieva k posilneniu autentických susedských vzťahov. 

V rámci aktuálnej prípravy programu prebieha diskusia o konkrétnom formáte a typoch malých projektov. Na 

vytvorenie čo najlepšie uspôsobenej ponuky v rámci programu Interreg Slovensko-Rakúsko by sme vás 

chceli vyzvať k aktívnej spoluúčasti na tomto procese. 

Tento krátky dotazník sa realizuje v rámci projektu RegioCoop SK-AT v kooperačnom programe Interreg V-A 

Slovensko-Rakúsko. 

 

Vybranú možnosť označte ☒  

 

1. Názov a sídlo Vašej organizácie: 

 

Názov: ......................... 

Adresa: ................................. 

Miesto: ......................................... 

PSČ: .......................... 

Samosprávny kraj, resp. región: ................ 

Štát: ....................................... 

Meno a priezvisko: ......... 

Telefónne číslo: .................................. 

E-mailová adresa: .......................... 

 

Úvod: 

Ako „malé projekty“ sú zo strany Európskej komisie vnímané projekty s celkovou výškou nákladov do 200.000 

€. Predpokladom pre získanie podpory pre malé projekty v nadchádzajúcich programoch Interreg je spolupráca 

medzi minimálne dvomi partnermi z dvoch krajín, ktorá musí spĺňať štyri kritériá: spoločné plánovanie, spo-

ločnú implementáciu, spoločné financovanie a spoločný personál.   
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2) Malé projekty v rámci tzv. fondu malých projektov doposiaľ vo viacerých programoch Interreg slúžili pre-

dovšetkým na podporu opatrení na budovanie vzájomnej dôvery a pre stretávanie sa občanov dvoch su-

sedných krajín v rámci akcií „people-to-people“ (t.z. bez investičných opatrení).    O takomto prístupe sa 

diskutuje aj v spojitosti s budúcim programom Interreg SK-AT.  

Mali by ste záujem o takúto cezhraničnú projektovú spoluprácu?  

☐ Áno 

☐ Nie   (v tom prípade prejdite k otázke č.4) 

 

3) Pokiaľ by ste plánovali cezhraničné opatrenia zamerané na budovanie vzájomnej dôvery resp. stretávanie sa 

občanov, v akej oblasti by to bolo?  

Môžete uviesť aj viac možností   

☐ Spolupráca medzi obcami  

☐ Kultúra a kultúrne dedičstvo 

☐ Turizmus 

☐ Vzdelávanie, resp. ďalšie vzdelávanie / spolupráca medzi školami a škôlkami 

☐ Životné prostredie a ochrana prírodných zdrojov 

☐ Bezpečnosť a ochrana pred katastrofami 

☐ Šport 

☐ Zdravie a sociálne veci  

☐ Iné ………… 

 

4) Malé projekty by v budúcnosti mohli zahŕňať aj doplnkové infraštrukturálne / investičné opatrenia za 

predpokladu, ak by tieto slúžili pre naplnenie cieľa projektu. Plánujete pre nadchádzajúce programové obdo-

bie malé projekty s doplnkovými infraštrukturálnymi / investičnými opatreniami?  

☐ Áno 

☐ Nie   (v tom prípade prejdite k otázke č.7)  

 

5) Pod ktorý programový cieľ by ste zaradili Váš projektový nápad?  

Môžete uviesť aj viac možností   

☐ Konkurencieschopný a inteligentný hraničný región: budovanie a rozšírenie výskumno-inovačných ka-

pacít  

☐ Zelenší hraničný región: adaptácia na klimatické zmeny a ochrana prírody a biodiverzity   

☐ Sociálne orientovaný hraničný región: vzdelávanie resp. ďalšie vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, 

kultúra a trvalo udržateľný turizmus  

 

6) V akej finančnej výške by sa Vaše zariadenie vedelo spolupodieľať na cezhraničnom malom projekte? 
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☐ menej než  10.000 € 

☐ 10.000 – 15.000 € 

☐ 15.000 – 25.000 € 

☐ 25.000 – 50.000 € 

☐ 50.000 – 75.000 € 

☐ nad  75.000 € 

 

7) V rámci workshopu k téme malých projektov, ktorý sa bude konať dňa 21.09.21, sa uskutoční aj burza part-

nerov, pri ktorej budete mať možnosť nájsť si vhodných partnerov pre Váš projektový nápad.   

Hľadáte projektového partnera? 

☐ Áno 

☐ Nie 

 

Srdečne Vám ďakujeme za to, že ste si našli čas a odpovedali na tento krátky dotazník ohľadne malých projektov. 

 

UPOZORNENIE:  Výstupy z tohto dotazníka budú použité pre účely workshopu k téme malých projektov, ktorý 

sa v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021+ uskutoční dňa 21. septembra 2021 (utorok) v čase od 

10.00 hod. v Rakúsku. Miesto podujatia: Kulturfabrik, Fabriksplatz 1A, 2410 Hainburg a.d. Donau. 

Na workshop sa môžete ihneď prihlásiť tu: registrácia Link: https://www.rmb.at/events/regiocoop/21092021-1000-1400/ 

 

 

https://www.rmb.at/events/regiocoop/21092021-1000-1400/

