
Protokol  

Sieťové stretnutie na tému „Inštitucionálna spolupráca“ uskutočnené v rámci 

projektu RegioCoop SK-AT dňa 11.4.2022 v Marcheggu, spojené s exkurziou 

 

Pozadie: 

Projektoví partneri NÖ.Regional.GmbH, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, Trnavský samosprávny kraj 

a Bratislavský samosprávny kraj spolu s mestami Viedeň a Bratislava ako strategickými partnermi zorgani-

zovali v rámci projektu RegioCoop SK-AT v kooperačnom programe Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

sieťové stretnutie na tému „Inštitucionálnej spolupráce“. 

Účastníci získali prehľad o možnostiach podpory pre projekty na tému „Inštitucionálnej spolupráce“ v 

nadchádzajúcom programe Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko. Tiež im bola predstavená príručka legisla-

tívnych rozdielov medzi Slovenskom a Rakúskom zhotovená v rámci projektu RegioCoop. Ako nástroj pomoci 

je určená pre žiadateľov v nadchádzajúcom období podpory.     

Podujatia sa zúčastnilo viac než 60 účastníkov. Bolo simultánne tlmočené. Prebehla živá výmena skúseností 

a poznatkov a intenzívna diskusia. To, že podujatie sa mohlo uskutočniť v prezenčnej forme, sa stretlo s 

pozitívnym ohlasom.  

Pri poobedňajšej exkurzii „Border Walk“ mali účastníci možnosť pokochať sa prírodou pri rieke Morave, 

pozrieť si most nad riekou vybudovaný v rámci projektu Interreg „VYSOMARCH“, navštíviť Dolnorakúsku 

výstavu na zámku Marchegg a výstavu „Schau, die Au!“ v zariadení March-Thaya-Zentrum v obci Hohe-

nau an der March. Na záver účastníci navštívili pozorovateľňu vtáctva v Hohenau a získali informácie 

o projekte Interreg „3E Morava“.  

 

Prezentácie spolu so zoznamom účastníkov sú doložené v prílohe. 

 

 

 



Program: 

Registrácia účastníkov  9.00 – 9.30 

• Úvod  

• Uvítanie účastníkov, Alena Hosch a starosta mesta Marchegg Gernot Haupt,   

• Stav a výsledky v projekte RegioCoop SK-AT, tím RegioCoop SK-AT  

• Tematický vstup pre sieť „Inštitucionálna spolupráca“, Hannes Schaffer (mecca consulting)  

• Analýza a príručka legislatívnych rozdielov medzi Slovenskom a Rakúskom, Illiťová Zuzana (Brati-

slavský samosprávny kraj)  

• Prehľad: program Interreg VI-A Slovensko- Rakúsko a možnosti podpory, Francois Edouard Pailleron 

(Úrad dolnorakúskej vlády)  

• Zhrnutie a najbližšie kroky, Hannes Schaffer (mecca consulting) 

Obed 11.30 – 12.30  

Border Walk 12.30 – 17.00  

• Spoznávanie prírody pozdĺž Moravy, Birgit Meisel (Storchenhaus/Bocianí dom Marchegg)  

• Prehliadka mosta v Marcheggu, projekt Interreg „VYSOMARCH“  

• Návšteva Dolnorakúskej výstavy na zámku Marchegg 

• Návšteva výstavy „Schau, die Au!“ v stredisku March-Thaya-Zentrum v Hohenau 

an der March 

• Cesta k pozorovateľni vtáctva, Franziska Denner (Verein Auring)  

• Projekt Interreg „3E Morava“, Sylvia Hysek (NÖ.Regional) 

 

Príručka pre cezhraničnú spoluprácu  

 

 

Príručka prináša stručný prehľad o legislatívnych rozdieloch medzi Rakúskom a Slovenskom. V rozčlenení 

do 8 kapitol sa venuje najzávažnejším rozdielnostiam v právnom systéme oboch krajín, ktoré je treba 

zohľadniť pri cezhraničných projektoch: počnúc od stavebného zákona, cez finančnú kontrolu až po zákon 

o životnom prostredí.  



 

Perspektívy a budúce rámcové podmienky v programe Interreg SK-AT 2021 - 2027 

Téma „legal and administrative cooperation“ bude v nadchádzajúcom programe Interreg SK-AT jedným zo 

samostatných ťažiskových bodov. Bude dotovaná v celkovej výške 7,7 mil. eur. Štruktúra budúceho pro-

gramu Interreg je zobrazená v doleuvedenom grafe.  

 

 

Presná definícia špecifického cieľa znie: “enhance efficient public administration by promoting legal and 

administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in 

particular, with a view to resolving legal and other obstacles in border regions”. V rámci nej sú v programe 

konkrétnejšie opísané tieto tri opatrenia:  

Opatrenie 1: Know-how a výmena údajov na skvalitnenie vývoja stratégií pre prihraničný región  

Indikatívne opatrenia:  

• Výmena skúseností s cieľom zdieľať riešenia a zvýšiť ich účinok   

• Štúdie na porozumenie prekážok v cezhraničnej spolupráci, procesy a zber expertných poznatkov  

• Zber údajov a harmonizácia s cieľom vybudovať solídnu údajovú základňu  

• Vývoj stratégií (napr. doprava a mobilita, bývanie, trh práce, demografické zmeny, rozvoj ob-

chodu, RTI, záchranné služby, vzdelávanie v oblasti zdravia, regionálny rozvoj)   

Opatrenie 2: Spoločné pilotné opatrenia zamerané na odstránenie prekážok v cezhraničnej spolupráci In-

dikatívne opatrenia:  

• Spoločné aktivity a výmena know-how medzi verejnými aktérmi z relevantných oblastí, napr. v 

oblasti bývania, mobility, ochrany životného prostredia či turizmu a pod.  

              



Opatrenie 3:  Posilnenie inštitucionálnej spôsobilosti verejných orgánov / organizácií  

Indikatívne opatrenia: 

• Spoločné opatrenia na podporu rozvoja zručností vo verejnej správe  

• Tréningy, spoločné prieskumy, jazykový tréning a výmena pracovníkov  

 

Ďalšou možnosťou, ako realizovať menšie projekty v oblasti vzdelávania, by bolo využiť prípadný fond 

malých projektov, ktorý by mohla spravovať spoločnosť NÖ.Regional.GmbH.  

 

Ďalšou možnosťou, ako realizovať menšie projekty v oblasti vzdelávania, by bolo využiť prípadný fond 

malých projektov, ktorý by mohla spravovať spoločnosť NÖ.Regional.GmbH.  

 

(Tabuľka) 

NÖ Regional preukázala záujem o prípadné spravovanie fondu malých projektov pre ISO 1 (aktivity 

typu people-to-people): 

Pre FMP ISO 1 navrhla NÖ Regional tieto rámcové podmienky: 

Finančný balík FMP:   3,2 mil. eur z EFRR/celkovo: 4 mil. eur 

Účinok na územie FMP:   celé programové územie INTERREG SKAT 2021-2027 

Max. možná dĺžka trvania MP:  12 mesiacov na implementáciu + 1-2 mesiace na zúčtovanie 

Max. možná výška rozpočtu MP:  50 000 eur – celkové náklady na projekt s tým, že max. prí-

pustná výška rozpočtu na jednotlivého projektového partnera by bola 25 000 eur 

Max. možná výška dotácie z EFRR pre MP:40 000 eur z EFRR s tým, že max. prípustná výška dotácie 

z EFRR na jednotlivého projektového partnera by bola 20 000 eur (počíta sa s viacerými menšími projek-

tmi s dotáciou z EFRR vo výške menej než 40 000 eur) 

Predpokladaná doba realizácie FMP:  01/2023 – 12/2029 

 

Pozitívne ohlasy na podujatie  

Ďakujem veľmi za organizáciu včerajšieho sieťového stretnutia. Bolo to naozaj úžasné podujatie 

so zaujímavým programom ☺ 



... bol to krásny deň  

- a gratulujem k perfektnej organizácii! 

 

Najbližšie termíny  

27.04.2022 workshop, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH  

12.05.2022 sieťové stretnutie k témam „príroda a kultúra“, TTSK  

01.06.2022 sieťové stretnutie k témam „klimaticky neutrálna mobilita, energie, hospodár-

stvo, veda a vzdelávanie“, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

 

Fotodokumentácia z podujatia 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


