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Pozadie 

 

 Záverečná konferencia bola jednou z hlavných aktivít projektového balíka č. 2 

(Publicita a komunikácia) v rámci projektu RegioCoop SK-AT. Záverečné podujatie 

bolo slávnostným ukončením projektu, počas ktorého boli slávnostne zhrnuté výstupy 

projektu. Účastníkom boli odprezentované výsledky projektu, najmä výstupy 

z tematických sietí a vyhotovené dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci projektového 

balíka č. 5. Toto podujatie bolo využité na propagáciu a komunikáciu pre širšiu 

verejnosť.  

 

Program 
 

➢ 10:00 Privítanie  

- Partneri projektu RegioCoop SK-AT 

➢ Videopríhovory politických reprezentantov 

- Mag.a Astrid Eisenkopf | Burgenland 

- Jozef Viskupič | Trnavský samosprávny kraj 

- Alžbeta Ožvaldová |  Bratislavský samosprávny kraj 

- Martin Eichtinger | Dolné Rakúsko 

➢ Predstavenie aktivít a výstupov projektu 

- Projektové balíky 

- Projektové nápady 

- Záverečná dokumentácia 

➢ Nadchádzajúce programové obdobie 2021- 2027 

➢ Diskusia 

 

 

 

 
 
 



 

 

Videopríhovory politických reprezentantov 
 

V úvode podujatia boli účastníkom prehraté štyri videopríhovory politických 

reprezentantov z jednotlivých regiónov. Vedúceho partnera za spolkovú krajinu 

Burgenland reprezentovala Mag. a Astrid Eisenkopf, hlavného cezhraničného partnera 

Trnavský samosprávny kraj reprezentoval predseda TTSK pán Jozef Viskupič, 

projektového partnera Bratislavský samosprávny kraj reprezentovala 

podpredsedníčka kraja pani Alžbeta Ožvaldová  a projektového partnera NÖ.Regional 

zastupoval krajinský radca vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Martin Eichtinger.  

Politickí reprezentanti hovorili o úspešnej cezhraničnej spolupráci medzi štyrmi 

regiónmi, ktoré zastupujú partnerstvo projektu RegioCoop SK-AT. Cezhraničná 

spolupráca má jedinečnú pridanú hodnotu v rámci rozvoja regiónov, prehĺbení 

partnerstiev, zlepšení kvality života a zvýšenia atraktívnosti kraja.  

Ďalej spomínali úspešné cezhraničné projekty, ktoré boli v rámci Interreg V-A 

SK-AT podané ako napríklad cyklolávka VysoMarch, vybudovanie ekocentra v 

Čunove, vybudovanie kultúrno-spoločenského centra v kaštieli v Modre, projekt Clean 

Mobility či biologická regulácia komárov.  

V závere jednotliví politickí reprezentanti vyzdvihli projekt RegioCoop SK-AT, 

ktorého primárnym cieľom bolo cezhraničnú spoluprácu cielene rozvíjať. Tento cieľ bol 

napĺňaný prostredníctvom podpory budovania kooperácií medzi subjektami, 

napomáhaním rozpracovania a kreovania projektových zámerov, vytipovaním 

strategických tém pre nové programové obdobie a podpory kreovania partnerstiev.  
    

           
 

         



 

 

 

Predstavenie aktivít a výstupov projektov 
 

Druhá časť záverečnej konferencie projektu RegioCoop SK-AT mala za cieľ 

predstaviť účastníkom hlavné výstupy a aktivity, ktoré sa v rámci implementácie 

projektu úspešne podarili. V rámci toho bodu podjatia každý projektový partner 

odprezentoval svoje aktivity, ktoré mal na starosti.  

 V rámci projektového balíku 3 „Definovanie strategických tém v SK-AT 

prihraničí“ boli odprezentované 3 workshopy, ktoré sa venovali témam malé projekty, 

prírodné a kultúrne dedičstvo a vzdelávanie, ďaľšie vzdelávanie, veda, inovácie a 

klimaticky neutrálna mobilita. Ďalej sa konali 3 tzv. Border walks alebo inými slovami 

tematicky sprevádzané prechádzky v prihraničí, ktoré sa venovali témam historické 

záhrady, geoparky a úspešné cezhraničné projekty v Dolnom Rakúsku. Taktiež sa 

konali 4 okrúhle stoly na tému zdravie, geoparky, šľachtické rody a  možnosti pre 

cezhraničnú spoluprácu medzi obcami.  

Ďalším projektovým balíkom bol pracovný balík 4 „Tematické siete“. V rámci 

tohot balíka sa konalo 6 podujatí, tzv. tematických stretnutí na viaceré témy, ako 

napríklad: klimaticky neutrálna mobilita, energie a hospodárstvo, inštitucionálna 

spolupráca, vzdelávanie či prírodné a kultúrne dedičstvo. V závere tohto pracovného 

balíka boli odprezentované postrehy z tematických stretnutí ako napríklad fakt, že aj 

po viac ako 20 rokoch cezhraničnej spolupráce sa podpora sieťovania ukazuje ako 

dôležitá, že je aj naďalej široké spektrum (nových) tém pre spoluprácu a že Program 

VI-A SK-AT 2021-2027 poskytne priestor pre realizáciu perspektívnych tém 

spolupráce.  

 Rámci projektového balíka 5 „Analýza právnych systémov a modely budúcej 

spolupráce“ boli vytvorené viaceré zaujímavé dokumenty a konali sa zaujímvé 

podujatia. Išlo napríklad o prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zmapovať 

každodennú skúsenosť s druhou stranou hranice, výhody/nevýhody blízkej 

vzdialneosti k hraniciam, názory na doterajšiu spoluprácu či prekážky spolupráce. 

Tento prieskum bol robený reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, ktorí 

predstavovali obyvateľov slovensko-rakúskeho pohraničia do 30 km od hraníc. Ďalej 

to bol dokument Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou 

a Rakúskom, ktorej cieľom bolo prispieť k prekonávaniu prekážok pri tvorbe 

cezhraničných projektov, ktoré vyplývajú z odlišného právneho nastavenia systéma 

oboch krajín. V rámci výstupého dokumentu bolo analyzovaných a porovnaných 8 

zákonov ako stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej 

kontrole, atď. Súčasťou tohto výstupu bol aj dokument Manuál pre pcohopenia 

vzájomných odličností, ktorý mal poskytnúť žiadateľom odprúčania, resp. návod ako 

postupovať pri príprave cezhraničných projektov. Poslednou aktivitou v rámci tohto 



 

 

pracovného balíka bola organizácia dvoch interkulturálnych tréningov. Tieto podujatia 

mali za cieľ zblížiť rakúskych a slovenským žiadatateľov a to prostredníctvom 

medzikultúrneho workshopu, v rámci ktorého sa majú naučiť spoznať charakteristiky 

jednotlivej kultúry, pochopiť kultúrne odlišnosti, ako sa vyhnúť nedorozumeniam mdz 

kultúrami, komunikačný štýl v danej krajine, či ako predchádzať neúmyselnému 

konfliktu.  

V poslednej časti tohto bodu programu boli odprezentované ďalšie výstupy 

projektu ako napríklad prezentácia projektových zámerov, ktoré sa kreujú v rámci 

územia pre budúce programové obdobie a záverečná dokumentácia projektu. 

 

       

       

 



 

 

Nadchádzajúce programové obdobie 2021-2027 

Prezentácia nadchádzajúcho programového obdobia bola záverečným bodom 

podujatia. V rámci tohto bodu podujatia viedol prezentáciu Harald Ladich ako 

regionálny koordinátor zastupujúci spolkovú krajinu Burgenland.  

V úvode odprezentoval prvé známe základné parametre a aktuálny stav 

programovania nového programového obodbia Interreg SK-AT 2021- 2027. Hovoril o  

Programovom dokumente, ktorý bol na začiatku decembra schválený Európskou 

komisiou, o prvej príležitosti na predkladanie projektov v 1. až 2. štvrťroku 2023, 

o nezmenej programovej oblasti a o znížnej miere spolufinancovania, ktorá bude 

v novom programovom období predstavovať 80 % ERDF. Ďalej odporezentoval tzv. 

prioritné osi, alebo inými slovami oblasti podpory v novom programovom období, 

inovatívnejšie pohraničie, zelenšie pohraničie, sociálnejšie pohraničie a spolupráca 

medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia.  

  V závere pán Ladich odprezentoval novinky ohľadom pripravovaného Fondu 

malých projektov. Išlo najmä o finančný objem Fondu, ktorý sa odhaduje na 3,2 mil€ / 

€ 4 Mil., trvanie jedného malého projektu 12 mesiacov, celkové náklady projektu 

pravdepodobne max. 50 000 € / 25 000 € na partnera a výška spolu financovania 80% 

ERDF. Začiatok Fondu a očakáva pravdepodobne na leto/jeseň 2023.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na partnerov projektu:  

 

Bettina Erdt 

Wirtschaftsagentur Burgenland G.m.b.h. 

bettina.erdt@wirtschaftsagentur-burgenland.at 

0043 5 9010 24 

 

 

Ing. Elena Horanová 

Trnavský samosprávny kraj 

horanova.elena@trnava-vuc.sk 

033 5559 622 

 

 

Mgr. Zuzana Krajčíková 

Bratislavský samosprávny kraj 

zuzana.krajcikova@region-bsk.sk 

+421 2 4826 4849 

 

 

Ing. Alena Hosch 

NÖ.Regional.GmbH 

alena.hosch@noregional.at 

0043 676 88 591 303 

 

 

 

 

Dátum: December 2022     Vypracovala: Mgr.Zuzana Krajčíková 


