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Vážené dámy a páni,  
vážení partneri programu Interreg SK-AT, 
 
projekt RegioCoop SK-AT v programe Interreg priebežne prichádza s ponukou podporných 
opatrení pre cezhraničné aktivity v slovensko-rakúskom hraničnom regióne.  
 
Potešujúcou správou je, že implementácia „malých projektov“ so zjednodušenými 
podmienkami bude v nadchádzajúcom 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.  

V mene našej spoločnosti NÖ.Regional.GmbH ako aj v mene našich projektových 
partnerov, ktorými sú Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB), Trnavský 
samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj a mestá Viedeň a Bratislava, by sme 
vás radi chceli pozvať na uvedené podujatie:  

 
Workshop 

Malé projekty v programe Interreg Slovensko - Rakúsko 2021+ 
21. september 2021 

V čase od 10:00 do 14:00 hod. 
Miesto podujatia: Kulturfabrik, 

Fabriksplatz 1A, 2410 Hainburg a.d. Donau 
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 Program 

 

 Privítanie a prezentácia projektu RegioCoop SK-AT 

 Predstavenie výsledkov prieskumu o slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráci 

 Pracovná správa o predbežnom stave v príprave programu Interreg SK-AT 2021-
2027 

 Východiská pre „malé projekty“ resp. pre „fond malých projektov“ v programe 
Interreg 

 Navrhované témy a implementačné návrhy z hľadiska potenciálnych nositeľov 
projektov  

 Zhrnutie a ďalšie kroky  

 Neformálna výmena a burza partnerov v programe Interreg  
 
 

Moderátor: DR DI Hannes Schaffer, mecca consulting  

Tlmočenie je zabezpečené.   

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

S pozdravom 
Váš projektový tím RegioCoop SK-AT  

V prípade otázok sú Vám k dispozícii:  
 
Ing. Alena Hosch, NÖ.Regional.GmbH 
alena.hosch@noeregional.at 
 
Mag. Dietmar Baurecht, Regionalmanagement Burgenland GmbH 
dietmar.baurecht@rmb.at 
 
Ing. Elena Horanová, Trnavský samosprávny kraj 
horanova.elena@trnava-vuc.sk 
 
 
 
 

mailto:horanova.elena@trnava-vuc.sk
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Diskusia v pracovných skupinách – Príroda 
a životné prostredie 
 

V čom má zmysel spolupracovať na cezhraničnej úrovni? 

 Podpora malých iniciatív, obcí a združení  

 Spájanie podporovaných organizácií v rámci územia  

 Odbremenenie nositeľov projektov vďaka prevzatiu administratívy pre malé projekty  

 Aktivity zamerané na posilnenie vzájomnej dôvery, spoznávanie sa, budovanie 

partnerstiev  

 Konkrétne návrhy: regulácia komárov zabezpečená vďaka práci dobrovoľníkov, 

ekovýchova, lepšie sieťovanie medzi ekoncentrami v povodí Moravy.  

 

V akých ťažiskách? 
 Ekoturistické projekty a iniciatívy  

 Ekovýchova  

 Citizen Science 

 Spoločné iniciatívy pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti klimatických 
zmien, ochrany životného prostredia a prírody  

 Príprava akčných programov s ťažiskovým priestorom a/resp. témami  
 

Ako pristupovať k prípadným projektom? 

 Príprava akčného plánu pre konkrétne územie: týmto sa umožní implementácia 

projektov aj pre menšie združenia a iniciatívy  
 Sieťovanie ekocentier v regióne riek Morava/Dyje (napr. Devínska Nová Ves, 

Marchegg, Hohenau) 
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 Fond malých projektov by mohol prísť s podporou pre menšie organizácie so 

záujmom o cezhraničnú spoluprácu, ktoré však nedisponujú prostriedkami pre 

administráciu projektu  

 

Navrhovaná dĺžka trvania, rozsah a prípadné infraštruktúrne 

opatrenia pre cezhraničné aktivity 
 Žiadaný finančný rozsah: do 200.000 eur 

 Maximálny počet partnerov: 2-3 

 Žiadaná je doba trvania projektu do 24 mesiacov  

 Možné infraštruktúrne opatrenia: napr. značenie, odpočívadlá, pozorovateľne pre 
sledovanie zvierat, výsadba a pod.. 

 

 

Diskusia v pracovných skupinách  - Kultúra a 
turizmus 

 

V čom má zmysel spolupracovať na cezhraničnej úrovni? 

 
 Podporiť uvedomenie si spoločných kultúrno-historických koreňov a jazykové 

povedomie  

 Podporiť uvedomenie si identity  

 Podujatia zamerané na stretávanie sa ľudí (tzv. podujatia typu people-to-people)  

 Kultúra ako interdisciplinárna oblasť (veda, turizmus, vzdelávanie, digitalizácia, 
ochrana klímy)  

 Sprostredkovanie miestnej histórie a kultúrneho dedičstva – dať do povedomie veci, 
ktoré nás spájajú  

 Náučný chodník 

 Výmena medzi inštitúciami  
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 Sieťovanie regionálnych múzeí a zbierok  

 Podrobnejšie rozvíjanie tém z väčších projektov v programe Interreg (Prenos 
obsahov na úroveň obcí a regiónov > premietnutie do praxe!) 

 Výmenný program pre pracovníkov z oblasti turizmu/dobrovoľníkov vedúcich 
múzeá a pod. z partnerského cezhraničného regiónu (výmena skúseností)  

 

V akých ťažiskách? 
 

 Výmena medzi školami a cezhraničným regiónom  

 Oživenie miestnej kultúry a využívanie regionálnych a nadregionálnych cyklotrás  

 Spoločné aktivity menších (kultúrnych) združení, divadiel, skautov, v rámci obnovy 
obcí a miest, historikov, v oblasti tanca a spevu  

 Projekty výstav a výmena zbierok  

 Výmena programov a logistiky  

 Miestne osobnosti a fenomény (napr. Haydn – spolupráca medzi inštitúciami) 

 

Ako pristupovať k prípadným projektom? 
 

 Cezhraničná úprava cyklochodníkov na miestnej úrovni/zlepšenie cezhraničných 
cyklotrás (značenie)   

 Festivaly kultúry/podujatia s tematickým zameraním: UNESCO, bunkre, dedičstvo 
židovskej kultúry, digitalizácia kultúry (výmena/ďalšie vzdelávanie), svedkovia 
udalostí 20. storočia, národnostné menšiny/viacjazyčnosť  

 Vínna turistika > festival 

 Raketová základňa na Devínskej Kobyle  

 Vodné cesty (infraštruktúra) 

 Rakúsko-Uhorsko (kultúrne dedičstvo, Prešporok ako hlavné mesto Uhroska, Dunaj 
ako spojnica, tradičné stravovanie) 

 Umelci počas leta organizujú v prázdnych školských priestoroch workshopy (letné 
akadémie) (napr. v Salzburgu)  

 Letné tvorivé dielne v Malackách > výmena umelcov  

 Artists in Residence - rezidenčný program pre umelcov (1 mesiac) + záverečná 
výstava diel  

 Európska židovská kultúra Europäische Jüdische Kultur (AT-SK) 
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Navrhovaná dĺžka trvania, rozsah a prípadné infraštruktúrne 

opatrenia pre cezhraničné aktivity 

 
 Projekty by mali trvať 1 až 2 roky, mali by v nich spolupracovať 2 – 3 partneri (veda, 

spracovanie kultúrneho dedičstva, prezentácia pre verejnosť: online, publikácie a 
podujatia)  

 Od min. 10.000 do max. 50.000 eur na úrovni partnera  

 Prípadná infraštruktúra: značenie, menšie stavebné opatrenia (údržba), 
zastrešenie, tabule (ujednotenie divého porastu),  

 Financie pre výstavy menšieho formátu  

 Údržba miestneho kultúrneho dedičstva / drobných artefaktov kultúrneho dedičstva 
(pamätníky)  

 

 

Diskusia v pracovných skupinách – Siete 

 

V čom má zmysel spolupracovať na cezhraničnej úrovni? 

/Aké ťažiská by sa dali prijať? 
 Siete sú v zásade základom pre akúkoľvek spoluprácu. 

 Siete sú častokrát zamerané na prienikové témy z rôznych oblastí. (napr. ak z 

dôvodu nárastu ponuky v turizme v regióne (turizmus) stúpne riziko úrazov a 

poranení, čo by viedlo k nárastu zásahov záchranárskych zložiek 

(zdravie/ochranné opatrenia), alebo téma pohybu/mobilizácie (zdravotná 

prevencia) v školskej či mimoškolskej oblasti (mládež_spolupráca škôl).   

 Siete sú vnímané ako aktivity posilňujúce vzájomnú dôveru, spoznávanie sa a 

nadväzovanie partnerstiev  

 Konkrétna téma: zdravie – podujatie okrúhleho stola sa v rámci projektu RegioCoop 

bude konať dňa 14.10.2021.  
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Ako sa dopracovať k projektovej myšlienke? 

 Konkrétne projektové nápady častokrát vôbec nie sú známe - zmysluplnou by 

mohla byť tzv. „Fact finding missions“, pri ktorej by partneri vždy z jednej a tej 

istej oblasti navzájom zdieľali svoje poznatky a myšlienky a tak mohli identifikovať 

prípadné možnosti pre cezhraničné projekty  základ pre budúce projekty   

 Burza projektových partnerov – žiadaná by bola nízkoprahová ponuka pri 

hľadaní partnera/partnerov   

 Moderované podujatia okrúhleho stola, ako napr. na tému zdravotníctva, sú 

kladne hodnotené (Fact finding mission a súčasne burza partnerov) 

 

Prekážky  

 Záujem o cezhraničnú spoluprácu majú predovšetkým malé obce resp. menšie 

združenia, ktoré ale nemajú prostriedky pre projektový manažment – žiadaná by 

bola podpora;  poznámka Regionálny koordinátor: v rámci programu sa počíta so 

zjednodušením administratívy pre projekty . 

 

Ako pristupovať k prípadným projektom? 
Prístup k projektom výrazne závisí od pozadia účastníkov v skupine: 
 

 Podpora pohybu / tréningové tábory v školskej i mimoškolskej oblasti  

 Vzdelávacie aktivity a tréningové tábory pre záchranárske zložky (napr. hasičov, 
záchranárov), nácvik zásahov v krízových situáciách  

 Výmena lekárov / zdravotníckeho personálu / opatrovateľov  študijné cesty  

 Odborná školská prax  / výmena učňov  študijné cesty  

 Spolupráca medzi obcami so zameraním na rôzne témy: ako združenia, šport, 
mládež  Cieľová skupina: obyvatelia obcí  
 tu by sa žiadali napr. menšie investície, ako napr. na osvetlenie športoviska, 
vybavenie sídla združenia (poznámka: s týmto nápadom prišla 1 obec – nemožno 
ho teda hodnotiť ako názor väčšej skupiny)  

 Fact finding missions  výmena poznatkov a skúseností o (technických) 
systémoch, národných štandardoch  Dá sa využiť pre mnohé oblasti 
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(vzdelávanie, predchádzanie krízovým situáciám, zdravotníctvo…)  tvorba 
obsahov pre cezhraničné projekty  

 Školské kooperácie (výmena žiakov, vzájomné návštevy, budovanie partnerstiev 
…) 

 

Navrhovaná dĺžka trvania, rozsah a prípadné infraštruktúrne 

opatrenia pre cezhraničné aktivity 
 Doba projektu v trvaní 12 až 15 mesiacov častokrát nie je postačujúca – optimálna 

by bola v trvaní 18 až 24 mesiacov  

 To, akým spôsobom je projekt predbežne financovaný a aké sú kapacity  pre 
projektový manažment, výrazne závisí od štruktúry/rozsahu projektového 
partnerstva  

 Optimálne 2 projektoví partneri, alebo prípadne aj viac, v závislosti od obsahu 
projektu  

 Od min. 10.000 do max. 50.000 eur na úrovni partnera– pri sieťach skôr smerom 
nadol   

 Infraštruktúrne opatrenia v prípade sietí nie sú relevantné  


