
 

 

Stretnutie siete „Prírodné a kultúrne dedičstvo“ (4.5.2021) 

 

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v súlade s plánovanými aktivitami PB3 projektu 

RegioCoop SK-AT dňa 4. mája 2021 online sieťové stretnutie na tému Prírodné a kultúrne 

dedičstvo, za účasti pozvaných aktérov z oprávneného územia slovensko-rakúskej cezhraničnej 

spolupráce.  

Konferenciu otvorila manažérka projektu, programom sprevádzal moderátor podujatia. 

V úvode partneri projektu predstavili projekt RegioCoop SK-AT a jeho tematické siete. 

Následne bola podaná informácia o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý TTSK 

v spolupráci s  partnermi zrealizoval na jeseň 2020 za účelom zmapovania súčasnej situácie 

a stavu na slovensko-rakúskej hranici z pohľadu vývoja ďalšieho smerovania možností 

cezhraničnej spolupráce. Spolu bolo oslovených 1381 subjektov, 302 z nich sa zúčastnilo 

prieskumu. Spracovanie Analýzy vychádzajúcej zo štatistických údajov a zistení TTSK zadal 

a finančne zabezpečil NÖ.Regional.GmbH.  

Ďalším bodom programu bolo oboznámenie so stavom v príprave programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Rakúsko 2021- 2027, časovým harmonogram prípravy, navrhovanými 

politickými a špecifickými cieľmi. V súčasnosti prebieha diskusia o možnej zmene 

programového územia, ako aj diskusia o vytvorení priestoru pre realizáciu menších projektov. 

Aktérom pôsobiacim v prihraničnom regióne je daná možnosť vyjadriť sa k tematickému 

zameraniu podpory a relevantnosti tém pre spoluprácu v online prieskume.  

Tematický vstup pre sieť „Prírodné a kultúrne dedičstvo“ bol zameraný na   posilnenie úlohy 

kultúry a udržateľného turizmu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení, sociálnych 

inováciách a zlepšenie ochrany prírody, biodiverzity a znižovaní všetkých foriem znečistenia. 

K prezentovanej problematike sa rozprúdila živá diskusia účastníkov, vyjadrovali sa k možným 

témam, myšlienkam, či projektovým zámerom, korešpondujúcim s témou prírodného 

a kultúrneho dedičstva.  Najväčší záujem bol prejavený o cezhraničnú spoluprácu v oblasti 

zelenej infraštruktúry, rozvoja archeoparkov, geoparku, zachovania pôvodných odrôd 

ovocných stromov, tematických ciest šľachtických rodov, tematických ciest kultúrno-

historických, rozvoja cykloturizmu v prihraničnom regióne a rozvoja vodných športov na rieke 

Morave.  

Cieľom sieťového stretnutia bolo poskytnúť aktérom prehľad o možných slovensko-rakúskych 

cezhraničných aktivitách a podporiť ich pri budovaní kooperácií a tvorbe projektových 

zámerov, či vytváraní partnerstiev. Partneri projektu RegioCoop SK-AT zorganizujú 

v nasledujúcom období okrúhle stoly a workshopy, ktoré budú jednou z možností poskytnutia 

pomoci pri kreovaní a rozpracovaní projektových zámerov, i hľadaní vhodného partnerstva pre 

projekty budúceho programového obdobia. 

 


