
 

                                                                                                            

    Protokol 

zo stretnutia siete „Prírodné a kultúrne dedičstvo“ 

              dňa 12.5.2022 

   projekt RegioCoop SK-AT  

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 

Organizátorom v poradí druhého stretnutia siete „Prírodné a kultúrne dedičstvo“ bol 

Trnavský samosprávny kraj, za podpory všetkých partnerov projektu. Cieľom stretnutia bolo 

poskytnúť aktérom informácie o stave nového Programu Interreg VI-A, informácie 

o spracovanej Analýze legislatívnych rozdielov medzi Slovenskom a Rakúskom, ako aj prehľad 

o perspektívnych cezhraničných aktivitách a podporiť ich v budovaní spolupráce.  

 

Po otvorení a úvodných slovách partneri projektu v dialógu s moderátorom podujatia 

predstavili projekt RegioCoop SK-AT, jeho aktivity, ciele, doterajšiu prácu a ponúkli možnosť 

participáciu na pripravovaných podujatiach v nadchádzajúcom období.  

 

Nasledoval tematický vstup pre sieť „Prírodné a kultúrne dedičstvo. P. Obuch poukázal 

na silné väzby medzi slovenským a rakúskym pohraničným regiónom vychádzajúce zo spoločnej 

histórie, kultúry a prírodných podmienok. Predmetná téma je dlhodobo podporovaná zo zdrojov 

EÚ v rámci programov cezhraničnej spolupráce. Cieľom stretnutia bolo prispieť k príprave 

kvalitných projektov/projektových zámerov, ktoré bude možné predložiť v prvých výzvach.  

 

Hlavný blok bol venovaný priamej podpore sieťovania aktérov v oblasti „Prírodné 

a kultúrne dedičstvo. Prevažnú väčšinu účastníkov tvorili zástupcovia miestnej a regionálnej 

samosprávy, resp. nimi riadených organizácií, menej bol zastúpení mimovládny sektor. Účastníci 

predstavili konkrétne témy, ktoré plánujú rozvíjať v rámci cezhraničnej spolupráce: 

• obnova a rozvoj historických parkov, pôvodných drevín, 

• cezhraničný geopark, 

• vybudovanie a prevádzkovanie eko centra/info centra,  

• spolupráca v oblasti kúpeľníctva, historické kúpeľné tradície, napr. s väzbou na židovskú 

kultúru, 

• téma huncokárov, oprava pôvodnej huncokárskej školy,  

• spolupráca s oblasti adaptácie na zmenu klímy,  

• spoločná história a architektúra, 

• spolupráca múzeí (kláštorné dejiny) a hvezdární,  

• zachovanie starých ovocných odrôd a stromov, 



 
• národné parky a chránené územia, 

• šľachtické rody, historické budovy,  

• inštitucionálna spolupráca, 

• rozvoj cestovného ruchu. 
 

V tejto fáze sa organizácie venujú rozpracovaniu projektového zámeru a identifikácii 

vhodných cezhraničných partnerov. Zástupcovia projektu RegioCoop priamo počas stretnutia 

ponúkli niekoľko návrhov na rakúskych partnerov. Účastníci by mali v prípade potreby 

kontaktovať projekt RegioCoop, ktorý po vyplnení formulára dokáže osloviť relevantných 

partnerov pre konkrétnu tému. Dôležitým aspektom pri príprave projektov/projektových 

zámerov je, aby zohľadňovali požiadavku „cezhraničnosti“, t. j, aktívneho zapojenia aktérov 

a prínosov pre cezhraničný región. Organizácie, ktoré vytvárajú nové partnerstvá majú možnosť 

začať s implementáciou menšieho projektu a následne sa rozhodnúť pre väčší projekt. Pri 

príprave projektov je potrebné zohľadniť časový aspekt, keďže budovanie nového partnerstva 

a špecifikácia projektových aktivít si vyžaduje dostatočný čas.  
 

P. Gál predstavil analýzu a príručku legislatívnych rozdielov medzi Slovenskom a 

Rakúskom, ktorá bola spracovaná v rámci projektu RegioCoop. Analýza a  príručka majú za cieľ 

poukázať na rozdielnu legislatívu a jej implikácie pre proces prípravy a implementácie 

cezhraničných projektov. Dokumenty, ktoré sú dostupné pre verejnosť popri porovnaní 

legislatívy poskytujú aj praktické skúsenosti žiadateľov a prijímateľov z programového obdobia 

2014-2020.  

 

Hlavným nástrojom podpory cezhraničnej spolupráce bude Program Interreg VI-A 

Slovenská republika- Rakúsko 2021 – 2027. P. Obuch oboznámil účastníkov s aktuálnym stavom 

prípravy programu, vrátane verejných konzultácií a procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. Podobne ako v predchádzajúcich programových obdobiach, bude oblasť prírodného 

a kultúrneho dedičstva (a cestovného ruchu) oprávnená na podporu programu. Zástupcovia 

regiónov vyjadrili presvedčenie, že prvé výzvy budú vyhlásené v závere roka 2022. Odporučili 

konzultovať projektové zámery so zástupcami regiónov (kontaktnými miestami), ktorí im 

poskytnú aktuálne informácie o podmienkach získania podpory z programu cezhraničnej 

spolupráce. Programové územie bolo mierne zredukované na rakúskej strane (v reakcii na 

požiadavku EK) a zámerom je v budúcnosti umožniť podporu menších aktivít prostredníctvom 

fondu malých projektov.  

 

 

 

V Trnave dňa 18.5.2022 

Zapísali: E. Horanová, M. Obuch 


