
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Trvalo udržateľná spolupráca miest a krajov za účelom 

polycentrického územného rozvoja a konkurencieschopnom 

regióne CENTROPE - CENTROPE CAPACITY 

Operačný program: Program teritoriálnej spolupráce 2007- 2013, Stredná Európa  

Oblasť podpory: 2.4 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky  

Prioritná os: priorita 4 Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov  

Oblasť pomoci: 4.1 Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územnej spolupráce  

Partneri projektu: Vedúci partner projektu: Mesto Viedeň, Rakúsko  

Partneri projektu: Dolné Rakúsko, Rakúsko  

Burgenland, Rakúsko  

Juhomoravský kraj, Česko  

štatutárne mesto Brno, Česko  

Bratislavský kraj, Slovensko 

mesto Bratislava, Slovensko 

Trnavský samosprávny kraj, Slovensko  

mesto Trnava, Slovensko  

mesto Györ, Maďarsko  

mesto Sopron, Maďarsko  

mesto Szombathely, Maďarsko 

Trvanie projektu: 48 mesiacov, začiatok realizácie: 01.01.2009, koniec realizácie: 31.12.2012  

Rozpočet projektu:  

Celkové výdavky projektu: 4 515 462 EUR  

Rozpočet projektu za TTSK: 202 537 EUR  

85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 172 156,45 EUR 

15% finančná účasť TTSK: 30 380,55 EUR  

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie: 

Návrh projektu vychádza z výsledkov iniciatívy CENTROPE, ktorá začala na politickej úrovni v roku 

2003, keď hejtmanov, županov a primátorov 16 regiónov a miest z priestoru, v ktorom sa stretávajú 

Rakúsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko, vyjadrilo spoločnú vôľu vytvoriť integrovaný región 

strednej Európy. Najaktuálnejším medzníkom a stalo politické vyhlásenie z roku 2007, v ktorom sa 

partneri projektu CENTROPE Capacity dohodli na vybudovaní štruktúry nadnárodnej spolupráce. 



Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny: 

Základným cieľom projektu je vytvorenie spoločného inštitucionálneho rámca, ktorý dá pevný základ pre 

trvalú spoluprácu medzi jednotlivými členmi regiónu CENTROPE.  

Projekt prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu CENTROPE a posilňovaniu jeho postavenia v 

rámci európskeho priestoru, čo súvisí s vytvorením značky „CENTROPE“ ako nástroja pre zvýšenie 

povedomia o tomto regióne. Cieľovou skupinou projektu je široká laická a odborná verejnosť celého 

regiónu CENTROPE. 

Hlavné aktivity a výstupy projektu: 
Projekt spočíva vo vytvorení polycentrického nadnárodného manažmentu, ktorý bude slúžiť k iniciovaniu 

spoločných projektov, formulovaniu integrovanej rozvojovej stratégie, akčného plánu a súboru 

inovatívnych nástrojov pre vyváženejší územný rozvoj. Konkrétnym dopadom projektu je zriadenie 

decentralizovaných kancelárii CENTROPE vo všetkých partnerských krajinách a realizácia tzv. pilotných 

projektov (CENTROPE správy o regionálnom rozvoji, CENTROPE - zhodnotenie infraštrukturálnych 

potrieb, Marketingový nástroj CENTROPE - kultúra- cestovný ruch).  

V rámci projektu CENTROPE Capacity budú taktiež uskutočňované stretnutia politickej rady 

CENTROPE alebo odborné fóra v oblasti inovácii, územnej integrácie, ľudského kapitálu, kultúry atd. 

Projekt významne pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu CENTROPE a vytvoriť lepšie 

podmienky pre investície v celom regióne.  

Aktuálna situácia v realizácii projektu:  

Projekt CENTROPE Capacity sa nachádza v závere obdobia svojej realizácie projektu. Počas 

zostávajúceho obdobia je naplánovaných niekoľko workshopov a spustenie pilotných projektov v rámci 

tematických oblastí projektu t.j. cestovný ruch, priestorová integrácia, vzdelanostný región a ľudské 

zdroje. V máji 2012 sa bude v Brne konať 3. politická konferencia CENTROPE. 

Projektový manažér: PaedDr. Marián Cipár, +421 33 555 9 600, marian.cipar@trnava-vuc.sk 

Ďalšie informácie o projekte: www.centrope.com 
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