
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:  Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní 

a rozvoji podunajského priestoru – Donauregionen + 

   

Operačný program: Operačný program Juhovýchodná Európa 

 

Prioritná os: Prioritná os 4 Rozvoj medzinárodných synergií pre udrţateľný rast oblastí  

Oblasť pôsobnosti 4.2 Podporiť vyrovnaný vzor atraktívnych a dostupných vývinových oblastí  

 

Partneri projektu: Vedúci partner projektu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Slovenskej 

republiky 

 Partneri projektu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Inštitút priestorového plánovania, Slovensko, 

Bratislavský samosprávny kraj, 

Trnavský samosprávny kraj,  

Nitriansky samosprávny kraj,  

Peštianska ţupa, Maďarsko, 

Rozvojová Agentúra Peštianskej Ţupy, Maďarsko, 

Vedecké zdruţenie pre priestorový rozvoj, Maďarsko, 

Národné zdruţenie miest a obcí Bulharska, Bulharsko, 

INCD URBANPROIECT, Rumunsko, 

Ţupa Caras-Severin, Rumunsko, 

Agentúra pre priestorové plánovanie Srbska, Srbsko, 

Provinčný sekretariát pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu – Správna rada 

autonómnej provincie Vojvodina, Srbsko, 

Inštitút pre priestorové plánovanie ţupy Osijek-Baranja, Chorvátsko, 

Ţupa Vukovar-Srijem, Chorvátsko, 

Zdruţenie pre turistický rozvoj Moldavska, Moldavsko, 

Národná polytechnická univerzita Odesa, Ukrajina, 

Úrad pre zahraničné ekonomické aktivity a Európskej  integrácie, Ukrajina, 

Regionálna rozvojová agentúra Odesa, Ukrajina. 
 

Trvanie projektu: 36 mesiacov, začiatok realizácie: 06.2009, koniec realizácie: 05.2012 

Rozpočet projektu:  

Celkový rozpočet projektu: 2 082 800,00 EUR 

Rozpočet projektu pre TTSK: 50 000,00 EUR 

15% vlastné zdroje TTSK: 7 500 EUR 

85% zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 42 500 EUR 

 

 



Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie: 

Projekt spadá do oblastí strategických dokumentov, priestorového plánovania, geografických informačných 

systémov a rozvoja spolupráce medzi regiónmi. 

Projekt Donauregionen+ predstavuje pokus o integráciu existujúcich relevantných európskych, národných, 

regionálnych a kľúčových miestnych stratégií za účelom podpory Dunajských regiónov, miest a prístavov, ktoré 

sú v zlej ekonomickej situácii, ale majú potenciál pre trvalo udrţateľný rozvoj ako centrá alebo prístavy na 

Dunaji. Na dosiahnutie tohto chce projekt zlepšiť komunikáciu medzi plánovačmi v Dunajskom regióne, 

špecificky v oblastiach  Prírodné podmienky,  Sídelné štruktúry a ľudské zdroje, Doprava a technická 

infraštruktúra a Ekonomika, ďalším rozvojom Meta-informačného systému, projektovej web stránky a 

geografického informačného systému, ktoré boli vyvinuté v rámci prvej fázy projektu Donauregionen. 

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny: 

Základným cieľom tejto fázy konceptu ARGE DONAULÄNDER je popis potenciálu strednej a dolnej časti 

Dunaja a jeho dôleţitosti pre Európu ako dôleţitého rozvojového koridoru. Špecifický cieľ predstavuje 

vypracovanie spoločnej rozvojovej stratégie (D+stratégie), pri zohľadnení scenárov ESDP (PHSR) pre túto časť 

Európy. Toto vyţaduje spoluprácu plánovačov zapojených krajín podľa ARGE. Špecifický cieľ projektu bude 

dosiahnutý kombináciou 1. aktivít prístupu zdola - nahor zaloţených na identifikácii a hodnotení existujúcich 

stratégií a 2. aktivít prístupu zhora - nadol spojených s identifikáciou a hodnotením príslušných stratégií 

územného plánovania a regionálnych politík, dokumentov a systémov európskeho a národného významu.         

 

Hlavné aktivity a výstupy projektu  

 Projektová metodológia vrátane spoločnej terminológie a porovnateľnej analýzy plánovacích metód v zapojených 

krajinách.  

 Workshopy, stretnutia – správy z workshopov budú dostupné pre všetkých záujemcov na internete. 

 Konferencie – stredná a záverečná konferencia budú podporené krátkymi projektovými správami – dostupné 

na internete a v tlačenej forme pre účastníkov konferencie.  

 Donaudaten Katalog – metainformačný systém zahrňujúci metadáta plánovacích dokumentov a príslušné 

zdroje dát + interaktívna web stránka pre zber relevantných údajov – trvácnosť minimálne do konca projektu, 

ďalšia aktualizácia bude zabezpečená ARGE (prvá verzia systému funguje od roku 2002 – dostupná cez 

www.donauregionen.sk - activities – donaudatencatalogue). 

 Donauregionen GIS – trvácnosť minimálne do konca projektu, ďalšie aktualizovanie zabezpečí ARGE. 

 Kompletizácia analýz pre Ukrajinu, Moldavsko a Chorvátsko a aktualizácia disparít – ďalšie aktualizovanie 

zabezpečí ARGE. 

 Sektorové stratégie pre posilnenie funkčných regiónov v regióne ARGE DONAU ako nositeľov rastu 

a konkurencieschopnosti - ďalšie aktualizovanie zabezpečí ARGE. 

 Stratégie dunajských regiónov a stratégie subregiónov ARGE.  

 Súhrnná stratégia - ďalšie aktualizovanie zabezpečí ARGE. 

 10.Publicita (projektová web stránka, materiály, dokumenty) – ďalšie rozširovanie zabezpečí ARGE. 

 

Aktuálna situácia v realizácii projektu: 

Projekt sa nachádza vo fáze finalizácie výstupov projektu, ktorých prezentácia sa plánuje uskutočniť v máji 2012 

na záverečnej medzinárodnej konferencii v Bratislave.    

 

Projektový manažér: Roman Tašký, 033/5559 617, tasky.roman@trnava-vuc.sk  

 

Ďalšie informácie o projekte:  
http://www.donauregionen.net/index.html  
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