
Protokol  

Okrúhly stôl na tému „Možnosti pre cezhraničnú spoluprácu obcí“ v rámci projektu 

"RegioCoop SK-AT" sa konal dňa 6.12.2022 v Hainburgu / Rakúsko 

  

Pozadie: 

Partneri projektu RegioCoop SK-AT, ktorý sa realizuje v rámci kooperačného programu Interreg V-A 

Slovensko – Rakúsko - NÖ.Regional.GmbH, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, Trnavský samosprávny 

kraj, Bratislavský samosprávny kraj – spolu so svojimi strategickými partnermi - mestami Viedeň a 

Bratislava -  zorganizovali okrúhly stôl na tému „Možnosti pre cezhraničnú spoluprácu obcí“. 

Popri prehľade o možnostiach podpory pre cezhraničnú spoluprácu obcí v programoch INTERREG SK_AT 

2021-2027 a CERV mali účastníci, prerozdelení do troch menších skupín, tiež príležitosť predebatovať 

perspektívne témy budúcej spolupráce.  

Podujatia sa zúčastnilo viac než 40 účastníkov, ktorí aktívne vzájomne komunikovali a viedli intenzívne 

diskusie. Bolo zabezpečené tlmočenie, simultánne ako aj konzekutívne. V prílohe sú doložené 

prezentácie a zoznam účastníkov podujatia.  

 

  



Program: 

Príchod a registrácia  

Uvítanie – Christine Schneider – NÖ Regional.GmbH 

Predstavenie účastníkov – Hannes Schaffer, mecca 

Možnosti podpory pre cezhraničnú spoluprácu obcí  

Interreg SK-AT 2021-2027 a malé projekty – Romana Sadravetz - NÖ Regional GmbH 

Partnerstvá miest a siete miest v rámci programu EÚ  Občania, rovnosť, práva a 

hodnoty (CERV) - Mag. Ernst Holzinger, / Úrad spolkového kancelára 

Služby poskytované obciam: Odkiaľ získajú obce podporu pre svoje nápady? – Romana 

Sadravetz - NÖ Regional GmbH 

Workshopy s konkrétnejším zameraním (komunikácia o témach pre možnú budúcu spoluprácu; predstavenie 

konkrétnych nápadov, hľadanie partnera / partnerov  

Čo by som chcel riešiť na cezhraničnej úrovni  

Mám už nejaký konkrétny nápad pre projekt? 

Akú podporu preň potrebujem?  

Zhrnutie a záver 

Neformálny obed a sieťovanie 

Moderátor: DI Dr. Hannes Schaffer 

 

Interreg SK-AT 2021-2027 a malé projekty  

Uvedený graf znázorňuje štruktúru budúceho programu Interreg.  

  

 

V prílohe je doložené znázornenie alokácie prostriedkov pre nadchádzajúci program  

PO1 – Výskum a inovácie  7,9 mil EUR 

PO2 – Klimatická zmena 6,6 mil EUR, biodiverzita 10,6 mil.EUR 



PO4 - Vzdelávanie 5,8 mil. EUR, Zdravie 4,1 mil. EUR, Kultúra a turizmus 12,7 mil. EUR (4 AT, 8,7 SK) 

ISO 1 – Právna a administratívna spolupráca - 4,5 mil. EUR, People2People – Fond malých projektov 3,2 mil. 

EUR 

  

 

Informácie ohľadne plánovaného fondu malých projektov v programe INTERREG 

 

 

 

 



CERV – Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty (2021 – 2027)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



Diskusie v pracovných skupinách 

Skupina 1: Moderátorka Julia Kornfeld - Wirtschaftsagentur Burgenland 

 

 

 

Podpora: 

 Kompetentní partneri 

 Konkrétne príklady 

 Podpora nápadov 



 

Témy: 

 mládež 

 vinohradníctvo 

 životné prostredie 

 infraštruktúra 

 turizmus 

 seniori 

 združenia 

 digitalizácia 

 demokracia 

 kultúra 

 

Projektové nápady: 

 Huncokárska škola 

 Rozšírenie siete cyklotrás 

 Vychádzky v obciach  

 Turistické chodníky na poľnohospodárskych plochách  

 Dunajská lodná plavba 

 Výsadba stromov/odstránenie pevného zastavania plôch  

 Krajinné výstavy  

 

 

 

 

 

 



 

Skupina 2: Moderátorky Zuzana Illiťová – Bratislavský samosprávny kraj, Elena Horanova – Trnavský 
samosprávny kraj  

 

 

Témy: 

 oblasť požiarnej ochrany - Požiarny zbor Gänserndorf 

 vodácka infraštruktúra  

 kultúra, zelené pohraničie 

 šport, kultúta, cyklo folklór 

 vzdelávanie 

 

Projektové nápady: 

 spoločný okruh-cezhraničná cyklotrasa plus infraštruktúra 

 hliadky požiarnej ochrany na rieke Morava 



Otázky 

 platforma partierstiev  

 malá investícia-výška vo finančnom vyjadrení 

 forma spolupráce, obec – kraj 

 Je stanovený počet partnerov? 

 

Skupina 3: Moderátorky Romana Sadravetz a Alena Hosch - NÖ.Regional. GmbH 

 

 



 

Témy: 

 Mládež, priestor pre rôzne témy, (Velké Uľany)  

 Vinohradníctvo a vinárstvo, tradície, folklór (za 7 rokov počet obyvateľov obce  
vzrástol z 1 300 na 2 700) (Biely Kostol) 

 Mladí ľudia, šport, (Biely Kostol) 

 

Dopyt po partnerovi: 

 Veľké Úľany (5000 obyvateľov), záujem o malé cezhraničné projekty. 
Partnerstvo už je nadviazané s Poľskom, Maďarskom a Českom 

 Biely Kostol (2700 obyvateľov) 

 Petronell Carnuntum (1266 obyvateľov) 

 Čierny Brod (1600 obyvateľov) 

 



 

 

 Obec narodného parku (Petronell-Carnuntum) 

 Rímske dedičstvo - vizualizácia pustatiny (Petronell-Carnuntum) 

 Cesta legionára (Petronell-Carnuntum) 

 Nakladanie s komunálnym odpadom (najmä pre obce SK, záujem o prenos know-

how) 

 Tip: Vytvorenie platformy pre partnerstvá obcí, zoradené podľa témy/veľkosti 

obce 

 Výmena študentov/žiakov 

 Kultúra/šport 


