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Úvod
Od svojho založenia v roku 2003 prešla iniciatíva centrope dlhú cestu. Tam, kde sa kedysi
nachádzala hranica medzi EÚ a vonkajšími štátmi, uzavreté trhy práce a stratené obchodné
príležitosti, preplnené cesty a pasové kontroly, teraz leží spoločný hospodársky priestor
s rovnakými príležitosťami pre všetkých, neobmedzenou mobilitou pracovných síl, bez zmätku
v národných menách, s novými diaľnicami a hustou sieťou služieb verejnej hromadnej
dopravy. V každodennom živote považujú obyvatelia tohto regiónu jednoduchý prístup ku
kultúre, oddychu a nakupovaniu za hranicami za samozrejmosť. Politici a verejní predstavitelia
z partnerských regiónov a miest centrope sa pravidelne stretávajú, aby diskutovali
a rozhodovali o konkrétnych aktivitách, ktoré pomôžu ešte viac prehĺbiť mnohostrannú
spoluprácu tohto štvoruholníka.
Stratégia centrope 2013+ je výsledkom tejto spolupráce, celoročného procesu prípravy
a konzultácií, ktoré sa uskutočnili v kontexte projektu centrope capacity s podporou
Európskej únie. Hlavná hodnota stratégie spočíva v spoločnom pochopení zastrešujúcich
dlhodobých cieľov našej spolupráce stelesnených v jednotlivých častiach stratégie – za čo
centrope bojuje a čo chce dosiahnuť v nadchádzajúcich rokoch.
Stratégiou zdôrazňujeme náš záväzok širokej spolupráce, ktorá siaha od výskumu a inovácií
cez rozvoj ľudského kapitálu a územnú integráciu až po oblasť kultúry a turizmu. Vo všetkých
oblastiach sme sa zhodli na súbore spoločných cieľov a podporujeme škálu návrhov ako
konkretizovať tieto ambície v podobe projektov alebo iniciatív.
Viac než čokoľvek iného, stratégia podčiarkuje víziu nášho spoločného regiónu, ktorá
centrope inšpirovala už od jej samého začiatku – víziu spolupráce, ktorá je prínosom pre
našich obyvateľov aj pre celý svet. Pre obyvateľov centrope prínosom v podobe väčšej
prosperity, udržateľnosti a pohodlia; pre Európu a za jej hranicami zas pozitívom v podobe
integrovaného vysoko rozvinutého a dynamického regiónu, ktorý je bránou k srdcu kontinentu.
Sme presvedčení, že v tejto ambícii sa oplatí pokračovať a prehlbovať ju.
Prezidenti, predsedovia a primátori partnerských krajov a miest centrope
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Vízia centrope – spoločný región, ktorý je…
… kľúčovým propagátorom spolupráce a integrácie medzi štyrmi krajinami, fórum regiónov
a miest, ktoré nesú zodpovednosť za vyvážený rozvoj bez ohľadu na hranice a stavajú mosty
medzi našimi občanmi.
… zdrojom ďalšieho rastu, zamestnanosti a prosperity prostredníctvom ozajstného
spoločného cezhraničného trhu, kľúčom odomykajúcim potenciál vedomostnej ekonomiky
a príležitosťou na spoločné zvládnutie zásadných spoločenských zmien.
… laboratóriom budúcej Európy na križovatke štyroch členských štátov Európskej únie,
modelom pre Európu, ktorá si dôveruje a spoločne rastie, a priekopníkom hlbšej spolupráce
v povodí Dunaja.
... uzlom strednej Európy spájajúcim povodie stredného Dunaja s hospodárskymi a
populačnými centrami kontinentu a zbližujúcim Európu ako pohotový a efektívny koridor.
… ústredným prístupovým bodom sveta k strednej Európe, z ktorého sú ľahko prístupné trhy,
ľudia a destinácie a kde je k dispozícii bohatstvo zručností a medzikultúrnych poznatkov
o širšom regióne.
… medzinárodným a osvieteným regiónom s vysokou kvalitou života, kde sú vítaní ľudia
z celého sveta a kde nachádzajú príležitosti na uplatnenie, život, štúdium, prácu, priestor pre
invenciu a objavovanie.
… miestom stretnutí ľudí, spoločností a organizácií, ale aj trhom pre nápady a inovácie dobre
pripraveným na organizovanie medzinárodných kongresov, veľtrhov, rokovaní a iných
významných podujatí.
… mozaikou kultúr a jazykov, kde je spoločné dedičstvo základom pulzujúceho vzájomne sa
obohacujúceho kultúrneho života, ktorý spája svetové renomé s životaschopnou súčasnou
umeleckou produkciou.
… skladbou rozmanitých prírodných oblastí, kde sa prírodné bohatstvo transformuje na zdroj
udržateľného rozvoja a rastu založeného na zelených technológiách a bezuhlíkových formách
energie.
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Stratégia znalostného regiónu 2013+
(zodpovednosť za obsah: kancelária centrope Rakúsko)

1

Stav roku 2012
Dobrý, ale nie dostatočne dobrý na udržanie kroku
Mnohé vedecké a inovačné lokality v regióne centrope dosahujú skutočne dobré výsledky, ak
ich meriame z hľadiska vedeckého výstupu a jeho dopadu. Toto platí napriek tomu, že majú
tendenciu byť v čiastočne periférnej pozícii v rámci celkového európskeho vedeckého
systému, a zvyčajne vyhľadávajú partnerov na spoluprácu práve vo vedeckom systéme
západoeurópskych krajín popredných v oblasti vedy, pričom menej vyhľadávajú partnerov
medzi sebou. V mnohých kľúčových odvetviach však existujú vedecké „ostrovy excelentnosti“
a vysoko inovatívne podniky; niektoré inštitúcie a vedecké skupiny dosahujú úroveň svetovej
triedy. Veda, technológia a inovovanie je podstatou mnohých regionálnych stratégií vedúcich
k značným investíciám do nových vedeckých infraštruktúr, ľudského kapitálu a inštitúcií
prenosu poznatkov. V regióne centrope sa nachádza 25 verejných univerzít a sú tu sídla
dvoch národných akadémií, vďaka čomu región dosahuje mimoriadnu hustotu vedeckých
inštitúcií a inštitúcií vyššieho vzdelávania. Podiely študentov a osôb zamestnaných vo vede
a výskume, v odvetviach moderných technológií a vo vedomostne náročných odvetviach sú
vyššie ako priemer EÚ.
Avšak zdroje, na základe ktorých sa dosahujú súčasné úspechy, nie sú vždy udržateľné:
Štrukturálne problémy. Štrukturálne slabé stránky sa týkajú malej veľkosti mnohých
podnikov, v dôsledku čoho inovatívne podniky nie vždy nachádzajú prístup k investičnému
kapitálu a majú nedostatok zdrojov, aby mohli rásť a dostať sa na nové trhy. Vedecké
inštitúcie nedosahujú kritickú veľkosť potrebnú na to, aby boli medzinárodne viditeľné
a konkurencieschopné. Okrem toho, mnohé technologicky orientované firmy v regióne sú
dcérskymi spoločnosťami veľkých medzinárodných hráčov a vyznačujú sa iba veľmi
obmedzenou dôležitosťou. Ak región nie je regiónom technologických sídiel, často to
znamená, že je mimo špičky inovácií a vývoja, závisí od vonkajších investičných rozhodnutí
alebo je odsunutý do špecifického postavenia. Dlhodobý záväzok medzinárodných spoločností
voči niektorým lokalitám sa často jednoducho rozplynie. Cezhraničné prepojenie vedeckých
a inovačných systémov je slabé, čo zabraňuje potenciálnemu zoskupeniu a vzniku
inovatívnych nápadov prostredníctvom budovania sietí a zdieľania príslušných informácií.
Medzinárodná viditeľnosť regiónu ako vedeckej lokality je všeobecne nízka; aj keď povesť
Viedne – najväčšieho a najuznávanejšieho univerzitného mesta regiónu centrope – spočíva
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skôr na úspechoch konkrétnych vedeckých oblastí, a nie na fakte, že by Viedeň bola
medzinárodným lídrom vo vede a inováciách.
Tlak na prispôsobovanie sa znalostnej ekonomike. Tlak na rozvoj silných vedeckých
a inovačných systémov je na vzostupe vo všetkých partnerských regiónoch. Krajiny, ktoré
patria medzi krajiny s vysokými príjmami (súčasnými alebo predpokladanými), musia
udržiavať svoju konkurencieschopnosť a predchádzať znižovaniu prosperity a zamestnanosti,
a preto budujú znalostnú ekonomiku, ktorej pridaná hodnota pramení z ľudského kapitálu,
kreativity a moderných technológií. Vzhľadom na túto skutočnosť je alarmujúce, že región
centrope čelí riziku, že sa stane regiónom odlivu mozgov a bude sa musieť značne usilovať,
aby si zachoval svoje mozgové kapacity, ktoré produkuje na svojich početných univerzitách,
alebo aby prilákal dostatok mozgov, a tak nahradil ich odliv.
Nedostatok finančných podporných štruktúr. Vedeckí a inovační hráči v regióne centrope
musia zápasiť s významnou nerovnosťou podporných politík a nástrojov v rámci celého
regiónu. Kým niektoré vlády uvoľňujú značné prostriedky, v iných krajinách nie sú formálne
záväzky voči kľúčovej úlohe vedy a technológie podopreté dostatočnými príspevkami ani
podpornými štruktúrami. Na úrovni nižšej, ako je celoštátna úroveň, sa kapacity partnerských
regiónov, ktoré pomáhajú rozvoju výskumu a inovácií vlastným pričinením, líšia dokonca ešte
viac. Vzhľadom na často obmedzené celoštátne a regionálne prostriedky sú cezhraničné
snahy dokonca ešte viac odkázané na možnosti financovania, ktoré ponúkajú vedecké
a regionálne politiky EÚ. Naopak, súkromný sektor sa na investíciách do vedy a výskumu
podieľa pomerne malým dielom. Preto neustála verejná podpora v rozličných formách je
absolútne nevyhnutná pre budúci rast endogénnych a konkurenčných kapacít. Na dosiahnutie
hlbšej nadregionálnej výskumnej a inovačnej integrácie však chýba verejná štruktúra
financovania, ktorá by bola schopná pretransformovať akýkoľvek konkrétny program regiónu
centrope na špecializované cezhraničné hlavné projekty.
Regionálne vedecké a inovačné stratégie sú prinajmenšom rozštrieštené. Vedecké
a inovačné stratégie na regionálnej úrovni majú veľmi rozdielny význam pre partnerov
centrope. Kým v prípade niektorých partnerov viedli vlastné zdroje a inštitúcie spolu
s príslušne formulovanými procesmi stratégie ku kompletným politikám vedy, technológie a
inovácií (české a rakúske partnerské regióny), ostatní partneri uskutočňujú stratégie inovačne
orientovaných lokalít na omnoho slabšom inštitucionálnom a finančnom základe (slovenské
a maďarské partnerské regióny). Koordinácia alebo využívanie vedecko-výskumných zdrojov
susediacich regiónov nie je významnejším cieľom ani jednej regionálnej inovačnej stratégie.
Rovnako chýba trvalé fórum partnerov regiónu centrope a strán zúčastnených na
vedeckých, technologických a inovačných stratégiách, na ktorom by sa analyzovali, preberali
a formulovali rozvojové ciele z perspektívy celého regiónu centrope. Dôsledkom je, že
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stratégie umiestňovania výskumu a inovácií často sledujú podobné ciele súbežne a bez
vzájomných konzultácií. Simultánne investície a rozvoj môže dokonca vyvolať konkurenčné
zoskupenia, kde by činnosti na základe spolupráce viedli k lepším výsledkom pre región ako
celok.
Prípadné čakanie na odomknutie
Napriek všetkým týmto obmedzeniam má región centrope skvelé rámcové podmienky na to,
aby sa zaradil medzi popredné európske znalostné regióny, kde nové technológie a inovácie
sú dôsledkom inteligentného spojenia vedy, hospodárstva a politiky. Región centrope je
predovšetkým dobre umiestnený a môže využívať svoj významný priemyselný sektor
a súvisiaci ľudský kapitál – do tej miery, že rastie vedecko-výskumná intenzita domácich
firiem, posilňuje sa prenos poznatkov a plne sa využíva potenciál nových priemyselne
orientovaných služieb.
Faktory umiestnenia, ktoré sú v prospech regiónu centrope, budú dokonca tým silnejšie, čím
menej produkcie bude v nadchádzajúcich desaťročiach závisieť od energie z dovezených
fosílnych palív a čím viac bude región centrope schopný generovať svoje bohatstvo
prostredníctvom alternatívnych – a prípadne lacnejších – energetických zdrojov. Podobne, čím
viac odpadu sa účinne recykluje na výrobu priemyselných surovín prostredníctvom
inovatívnych technológií, tým bude výroba regiónu centrope efektívnejšia (dokonca aj
napriek rastúcim pracovným nákladom). A ak k tomu prirátame nízke náklady na dopravu
z regiónu centrope na západoeurópske kľúčové trhy (ktoré budú pravdepodobne aj
v budúcnosti absorbovať podstatný diel exportu regiónu centrope) vďaka jeho centrálnemu
umiestneniu a dobrej prístupnosti, a tiež zlepšený prístup k obchodným prístavom
Jadranského mora a Severného mora a medzikontinentálne železničné prepojenie
s východnou Áziou, vychádza nám, že karty, ktoré má región pre budúcnosť, sú skvelé.
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2.1

Cieľ na úrovni riadenia:
Spoločný strategický prístup k znalostnému regiónu centrope
Región, v ktorom partneri diskutujú o svojich príslušných regionálnych vedeckých
a inovačných stratégiách a nachádzajú spoločnú reč o prioritách, komplementárnom rozvoji
a koordinovanom priraďovaní prostriedkov, aby dosiahli konkurencieschopné vedecké
a technologické špecializácie.
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centrope môže podporovať vznik spoločného pohľadu na potenciál koherentného
a integrovaného cezhraničného inovačného systému. Nadregionálna orientácia regiónu
centrope povoľuje uvažovanie o celom vedecko-výskumnom potenciáli a posúdenie synergie
medzi regionálnymi podsystémami. Preto multilaterálna a viacúrovňová spolupráca môže
poskytnúť rámec, v kontexte ktorého sa všetky zainteresované strany dohodnú na cieľoch
a prioritách regiónu centrope ako znalostného regiónu: regionálne úrady, regionálne vedeckovýskumne sprostredkovateľské orgány, univerzity, vedecké inštitúcie a vedecky orientované
podniky. Okrem toho je tiež nevyhnutné zapojenie národných ministerstiev a celoštátnych
orgánov financujúcich výskum na inštitucionalizovanej úrovni, aj na úrovni špecifickej pre daný
prípad. Výsledné stratégie by zahrňovali určenie sľubných vedeckých a inovačných oblastí,
v ktorých cezhraničná spolupráca, ktorá môže byť dvojstranná, trojstranná alebo štvorstranná,
má zmysel. Tiež by zdôrazňovali potrebné partnerstvá a uvádzali dôvody primeraného
financovania. V prípade potreby by tieto stratégie tiež iniciovali vznik nových zoskupení.
Časom by takéto fórum mohlo vyhodnotiť vývoj iniciatívy a výsledný rast inovačný kapacít.
2.2

Cieľ nástroja:
Strategický fond pre znalostný región
Región, v ktorom cezhraničná výskumná a inovačná spolupráca môže autonómne použiť
prostriedky na iniciovanie, udržiavanie a posilňovanie kľúčových projektov zameraných na
spoločný znalostný región prostredníctvom jednoúčelového finančného nástroja.
V rámci spolupráce v regióne centrope by bolo možné vyvinúť strategický finančný nástroj,
ktorý by umožnil financovanie hlavných iniciatív zameraných na dosiahnutie spoločného
znalostného regiónu. Na základe určenia niektorých vedeckých tém alebo činností spolupráce
ako podstatných pre rozvoj regiónu centrope by bolo možné uverejniť špeciálne zamerané
výzvy, pričom by sa finančné zdroje čerpali z takéhoto nástroja. Tieto pravidelné výzvy by
vyzývali vedeckých a inovačných činiteľov, aby vyjasnili svoje návrhy na medziregionálne
projekty a pobádali by ich, aby sa zapojili do nových partnerstiev. Poskytli by silné motivácie
na vypracovanie a rozvoj inovatívnych návrhov, čím by podporili “vlastníctvo regiónu centrop”
medzi vedcami, mladými výskumníkmi a podnikateľmi. Príprava a samotné formulovanie
výziev by malo mobilizačný účinok, keďže zainteresované strany by diskutovali
a prostredníctvom dialógu by sa snažili dohodnúť na najnaliehavejších a najsľubnejších
témach spolupráce.
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2.3

Hlavný cieľ:
Znalostná lokalita s globálnou viditeľnosťou
Región, v ktorom sa vedecko-výskumné silné stránky koordinovane spájajú a presadzujú, aby
sa tak vytvorila stabilná znalostná lokalita s globálnou viditeľnosťou a významom ako motor
inteligentného ekonomického rastu poháňaného inováciami a orientovaného na technológie.
Viac ako čokoľvek iné môže región centrope pomôcť pri dosiahnutí veľkosti potrebnej pre
znalostný región, ktorý by bol na rovnakej úrovni ako jeho „rovesníci“ v severnej/západnej
Európe, Severnej Amerike alebo Ázii. Spájanie silných stránok vo výskume a vývoji a ich
spoločné podporovanie môže byť kľúčom ku globálnej viditeľnosti a významu. Koordinované
investície do drahých, špecializovaných výskumných infraštruktúr a spoločné používanie
(využívanie malých vzdialeností) by so sebou prinášalo optimalizované prideľovanie vzácnych
verejných zdrojov. Úzka spolupráca medzi vedcami sprostredkovaná sieťovými platformami,
neformálnymi výmenami a databázami a „hlboké poznatky“, ktoré sú výsledkom
cezhraničného vysokoškolského vzdelávania, by vniesli nové myšlienky a znížili prekážky na
spustenie experimentálneho výskumu. Nadregionálna integrácia v oblasti vedy a inovácií tak
môže podnietiť účinky zoskupovania a technologické inovácie, ktoré sú prirodzene
zakorenené v regióne, pričom by sa súčasne budoval, priťahoval a udržiaval ľudský kapitál.
Nadregionálna integrácia môže prispieť k pevnému znalostnému regiónu, ktorý spočíva na
vlastných generických prednostiach a je schopný dosiahnuť vedúce alebo koordinačné
postavenia v medzinárodnom výskumnom systéme. Vzhľadom na silný prvok technologického
prenosu môže spolupráca v kontexte regiónu centrope uľahčiť prechod k znalostnej
ekonomike, ktorá zabezpečí vyššiu konkurencieschopnosť partnerských regiónov.
Z dlhodobejšieho hľadiska sa región môže stať jadrom a ťažiskom širšej vedeckej oblasti
stredného Podunajska, ktorá by zahrňovala ďalšie dôležité vedecké lokality na prahu
dnešného regiónu centrope.

3
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3.1

Proces prognózovania inovácií:
Spoločné témy s významný vedľajším účinkom na úrovni spravovania
Proces nadregionálneho prognózovania inovácií by mohol naštartovať štruktúrovanú
spoluprácu hráčov v oblasti vedy, technológie a inovácií v regióne centrope: regionálne
úrady, regionálne vedecko-výskumné sprostredkovateľské orgány, univerzity, výskumné
inštitúty, ministerstvá a tiež celoštátne orgány financujúce výskum. Počas dvoj- až trojročného
obdobia by proces prognózovania identifikoval cezhraničné oblasti silných stránok a poskytol
by inštitucionálnu oporu pre cieľovo orientovanú interakciu medzi účastníkmi. Zaoberal by sa
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nielen existujúcimi vedeckými sektormi nadregionálneho významu a spoločnými výhodami, ale
tiež najmä interdisciplinárnymi témami, ktoré sú potenciálnymi motormi budúceho
ekonomického rastu, ako napríklad materiálová efektívnosť, energetická účinnosť, inteligentné
siete alebo inteligentné mestá. Pri tomto by sa proces menej zameral na individuálne sektory
alebo konkrétne veľkosti alebo inštitúcie, ale viac na prierezový význam týchto tém pre
špecializovanú znalostnú ekonomiku. Proces by navyše okrem svojho zásadného výstupu
budoval tiež štruktúry efektívneho riadenia výskumu, technológie a inovácií pre región
centrope. Na záver procesu prognózovania by sa tieto štruktúry (napr. stála skupina všetkých
podporných agentúr na národnej a regionálnej úrovni, konferencia univerzít regiónu centrope
atď.) mohli premeniť na trvalé štruktúry s cieľom realizácie a ďalšieho rozvoja stratégie.
Prognózovanie pre celý región centrope zoberie do úvahy Regionálne inovačné stratégie
(RIS), ktoré partnerské regióny vypracujú v programovacom období EÚ na obdobie rokov
2014 - 2020, najmä s ohľadom na cieľ „inteligentnej špecializácie“ a schopnosť využívať
finančné zdroje EÚ. V ideálnom prípade nebude prognóza regiónu centrope iba doplnkom
k snahám RIS partnerských regiónov, ale vytvorí tiež cezhraničné synergie vďaka tomu, že
bude pevnou časťou rozličných vývojových procesov RIS (prepojených napr. prostredníctvom
partnerskej výmeny v rámci regiónu centrope alebo krížových konzultácií relevantných
hráčov).
3.2

Na ceste k strategickému finančnému nástroju:
Verejno-súkromný fond a podpora EÚ
K strategickému finančnému nástroju pre cezhraničný znalostný región vedú mnohé cesty
a v ideálnom prípade je možné po nich postupovať súčasne. V prvom rade, verejní a súkromní
hráči, ktorí prevzali záväzok venovať sa vedeckému a inovačnému programu regiónu
centrope, by mohli zriadiť nový nadregionálny fond s potrebnými zdrojmi a organizačnou
kapacitou na ich spravovanie. Medzi sponzorov by patrili partneri regiónu centrope,
celoštátne vládne agentúry alebo ministerstvá a tiež podniky – od veľkých nadnárodných
spoločností až po domáce malé a stredné podniky – s určitými prostriedkami už investovanými
v regióne. Čo je však zásadné, tento fond by predstavoval stálu štruktúru s pevným finančným
základom, ktorá by zabezpečovala prepotrebnú kontinuitu a nevyhnutné prepojenie so
súkromným sektorom.
Po druhé, dostupné financie EÚ by sa mohli nasmerovať na splnenie cieľu strategického
financovania. Na základe rámca štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2014 - 2020 by
nadnárodný program STREDNÁ EURÓPA mohol financovať špecializovaný miniprogram.
V rámci takéhoto miniprogramu vypracujú verejné úrady spoločný rámec, podľa ktorého sa ich
spolupráca bude realizovať prostredníctvom viacerých podprojektov a výziev na predkladanie
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návrhov, výrazne flexibilných, ale súčasne presne zameraných a cieľovo orientovaných.
Bilaterálne programy ETC, bez ohľadu na limity týkajúce sa multilaterálnych činností, je
možné tiež využiť na cielené iniciatívy centrope – napríklad rakúsko-český program by mohol
podporovať činnosti spolupráce vychádzajúce z vedeckej lokality Brno. Navyše, nový rámcový
program EÚ pre vedu a inovácie “Horizont 2020” ponúkne podporu pre stratégie inteligentných
regionálnych špecializácií. Operatívnym nositeľom všetkých týchto činností financovaných zo
zdrojov EÚ by mohol byť nadregionálny fond uvedený vyššie, spolu s dotáciami EÚ,
fungujúcimi ako faktické doplnkové financovanie. Finančný nástroj regiónu centrope by sa
pripravil a „naprogramoval“ súčasne s predpokladaným Vedecko-inovačným fondom
dunajského regiónu (Danube Region Research and Innovation Fund (DRRIF)), čím by sa
deklarovali možnosti tvorby synergie a zdôraznila jedinečnosť fondu regiónu centrope pri
zameraní sa na bezprostrednú cezhraničnú oblasť a zapojení súkromného sektora a tiež
regionálnych agentúr ako prispievateľov.
3.3

Tematicky založené iniciatívy
Iniciatíva pre vedy o živote
Vedy o živote a najmä biotechnológie boli jasne identifikované ako oblasť s veľmi vysokým
nadregionálnym potenciálom. Pre znalostný región centrope by mohli zohrávať priekopnícku
úlohu v akademickej aj podnikateľskej oblasti. Dôležitým aspektom tejto snahy by bol
vzájomný prístup k infraštruktúre a spoločné využívanie zariadení, so spojeným riadením,
ktoré by sa zaoberalo otázkami práv duševného vlastníctva, regulovaného prístupu a
podobne. Najmä lokality vied o živote vo Viedni, Brne/Južnej Morave, Dolnom Rakúsku
a Bratislave by mohli na základe takejto spolupráce vytvoriť synergický efekt. Tiež sú potrebné
snahy na posilnenie kontaktov, výmeny informácií a harmonizácie, rovnako ako na posilnenie
databáz o dostupných výskumných zariadeniach a vedeckých spôsobilostiach. Mobilita
vedcov – najmä mladých a nastávajúcich – je kľúčovým aspektom, kde je možné dosiahnuť
veľa s pomerne nízkymi nákladmi. Činnosti môžu byť rôznorodé: od iniciovania letných škôl
ako prvého kroku na podporu neskoršieho zavedenia spoločných hodností a absolventských
programov. Špeciálne zamerané riadenie by presadzovalo spoluprácu na všetkých úrovniach
– od mobilizovania hráčov až po uverejňovanie príslušných výziev a koordinovanie náboru
vedeckých projektov. Online platforma a podujatia, na ktorých by sa stretávali spoločnosti
pôsobiace v oblasti vied o živote, finančné inštitúcie a výskumné inštitúcie, by mohli ešte viac
využiť obrovský potenciál tohto odvetvia v regióne. Podobné aktivity prebiehajú v Medicon
Valley (Kodaň, Malmö) a v BioValley (Bazilej, Freiburg, oblasť Mulhouse). Činnosti v tomto
odvetví by mohli stimulované zdrojmi EÚ.
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Iniciatíva energetického zoskupenia: Podporovanie obnoviteľných zdrojov
a energetická samostatnosť
Už dnes je široký rozsah možností produkcie energie spolu so sektorom rôzneho inovatívneho
energetického výskumu a podnikateľským sektorom dôležitou prednosťou regiónu centrope.
Celý región zaznamenal výrazný rast investícií v energetickom sektore a prílev spoločností
s vysokým technologickým štandardom. V dôsledku toho sa zvýšil dopyt po výskume a vývoji,
zvýšili sa požiadavky na kvalifikáciu a technickú spôsobilosť pracovníkov a tiež zosilnela
potreba implementovania najnovších inovácií energetického odvetvia. Na základe sietí, ktoré
boli doteraz vytvorené, zostanú cezhraničné strategické partnerstvá, šírenie know-how
a informácií, technologický transfer a progresívne vzdelávanie rozhodujúce na udržanie
účinkov kritického množstva a významných zoskupení. V multilaterálnom partnerstve sa
iniciatíva energetického klastra regiónu centrope zameriava na obnoviteľné zdroje a zníženie
energetickej závislosti ako na oporné body spolupráce v nadchádzajúcich rokoch.
Iniciatíva inteligentnej mobility: Automobily a súčiastky pre vek obnoviteľných energií
Budúcnosť konkurencieschopného automobilového priemyslu v regióne centrope, ktorý je už
teraz veľký a dobre rozvinutý, bude závisieť od jeho schopnosti prispôsobiť sa dvom hlavným
trendom: po prvé, realita rastúcich pracovných nákladov musí byť sprevádzaná silnejšou
výskumnou zložkou a vyššou produktivitou. Po druhé, posun k alternatívnym hnacím
technológiám bude vyžadovať nové zručnosti zamestnancov a investície do výrobných
zariadení. Toto znamená pre región centrope obrovskú príležitosť, pretože pred regiónom
stojí možnosť, aby sa premenil na konkurencieschopný región v oblasti dopravy po ére
uhľovodíkových palív a v oblasti inteligentnej mobility: región, v ktorom nové hnacie
technológie sa nielen vyvíjajú, ale tiež aplikujú v každodennej praxi; región, kde priemyselné
a vedecké inštitúcie vstupujú do partnerstva spolupráce, ktoré pridáva hodnotu výrobe
v regióne centrope; kde verejné úrady podporujú novú palivovú infraštruktúru a riadenie
dopravy na základe využívania informačných technológií; kde transfer technológií
a dodávateľské reťazce fungujú na cezhraničnom základe, a kde sa špecialisti a inžinieri
ovládajúci viacero jazykov vzdelávajú a pripravujú pre integrovaný pracovný trh
v automobilovom sektore. Aby sa táto príležitosť skutočne využila, sa automobilový klaster
regiónu centrope sústredí na technológie e-mobility, na dizajn efektívny z hľadiska nákladov
a na inovatívne zariadenia, rozšírenie modelu automobilovej akadémie, zavedenie
doplnkového študijného plánu (e-mobilita) a spoločných študijných programov v kombinácii
s neustálymi marketingovými činnosťami.
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3.4

Zoznámte sa s inováciou. Zoznámte sa s regiónom centrope:
Marketing lokality pre znalostný región
Regióny čelia výzve vzájomnej konkurencie na európskej a dokonca aj celosvetovej úrovni
a súťažia medzi sebou o čo najväčšie podiely investícií a spotrebiteľské trhy. Pre cezhraničný
región, akým je napríklad centrope, je najlepšie, aby využíval svoje rôznorodé črty ako
doplnkové silné stránky spoločného nadnárodného obchodného centra, a tak pokračoval vo
svojom veľkom úspechu rozkvitajúcej lokality priamych zahraničných investícií. Pre podoblasti
regiónu centrope je najmä na globálnych trhoch mimoriadne ťažké sa samostatne presadiť
a zviditeľniť sa: cieľové skupiny niekedy iba s ťažkosťou rozlišujú jednotlivé podoblasti
centrope, ale nepochybne im je známa Stredná Európa. Kým európsky trh pokrýva niekoľko
národných/regionálnych podnikateľských a propagačných agentúr regiónu centrope,
zámorské trhy sú často ignorované v dôsledku nákladových alebo organizačných záležitostí.
Tieto agentúry by však spoločne mohli byť schopné vypracovať základ pravidelnej
reprezentácie a súčasne by mohli ponúknuť širšie spektrum typických znakov celého regiónu
centrope, čím by sa získalo kritické množstvo potrebné na súťaž s vysoko rozvinutými
aglomeráciami. Spoločná propagácia regiónu centrope vo svojej celistvosti ako lokality
s ekonomikou založenou na vedomostiach by sa tak vnímala ako významný príspevok
k prosperujúcemu rastu trhov a ekonomík regiónu centrope.
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Stratégia ľudského kapitálu 2013+
(zodpovednosť za obsah: kancelária centrope Česká republika)

1

Stav roku 2012
Proces integrácie EÚ viedol k vzniku novej socio-ekonomickej mapy Európy. Najmä hraničné
regióny sú v stave neustálej zmeny. Preskupenie činností, príležitostí a hrozieb mení ich
socio-ekonomickú úlohy a význam. Tento rozvoj je do veľkého rozsahu tiež ovplyvnený
hospodárskou krízou.
Hospodárska kríza negatívne ovplyvnila pozitívny rozvoj pracovného trhu a väčšina regiónu
zaznamenala podstatný rast miery nezamestnanosti, keď roku 2008 dokonca dosiahol
rekordne nízke čísla. Priemerná miera nezamestnanosti podľa údajov Eurostat pre región
centrope roku 2010 bola 6,5%, t. j. o 3,1 percentuálnych bodov pod priemerom EÚ-27, ktorý
bol 9,6%, ale tiež o 1,8 percentuálnych bodov nad rekordne nízkou hodnotou z roku 2008
(RDR 2011).
Súčasný vývoj sa do značnej miery odráža v situácii vo všetkých oblastiach ľudského kapitálu
v regióne centrope, ako už naznačujú miery nezamestnanosti. Región by bolo možné
charakterizovať na jednej strane vývojom, ktorý je veľmi podobný pre celý región, a na strane
druhej významnými rozdielmi v niektorých ostatných aspektoch ľudského kapitálu.
Úrady zodpovedné v jednotlivých krajinách za rozvoj rôznych aspektov ľudského kapitálu
v regióne, sú odlišné. Táto heterogénnosť je zdôraznená rozličnými úrovňami právomocí
priznaných týmto úradom, ktoré sú väčšinou pobočkami celoštátnych úradov. Okrem toho,
problémy ľudského kapitálu sa v rôznych regiónoch riešia rôzne a navyše existuje rôznorodosť
strategických konceptov týkajúcich sa ľudského kapitálu. Tiež makroekonomické
ukazovatele sa v jednotlivých regiónoch podstatne líšia, ako napríklad miera
nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje od 3,6% v Dolnom Rakúsku až po 10,1% vo Vas
(Maďarsko), ale aj miera ženskej zamestnanosti alebo sektorová štruktúra nezamestnanosti
(RDR 2011).
Na druhej strane, všetky oblasti regiónu centrope čelia podobnému vývoju v mnohých
oblastiach ľudského kapitálu, ktoré predstavujú významné spoločné problémy z hľadiska
budúcnosti. Podobne ako v iných európskych krajinách, aj tu je jedným z problémov starnutie
obyvateľstva – obyvatelia starší ako 50 rokov predstavujú už jednu pätinu pracovnej sily.
Tento podiel sa čoskoro zvýši na jednu štvrtinu. V rámci regiónu centrope je Viedeň jediným
regiónom, kde sa do roku 2030 očakáva mierny nárast populácie v aktívnom veku.
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Zamestnávatelia z verejného aj súkromného sektora v regióne centrope majú zatiaľ tendenciu
podporovať odchod starších zamestnancov. S klesajúcim počtom mladších osôb vstupujúcich
do pracovnej sily príde snaha udržať a podporovať zamestnanosť týchto starších osôb.
Zamestnávatelia, ktorí čelia konkurencii mladších pracovných síl v ostatných častiach sveta,
budú musieť udržať kapacitu na prácu a produktivitu svojich starších zamestnancov. Pracovná
sila, ktorá je vyvažovaná mladosťou a zrelosťou, sa považuje za najvhodnejšiu pri odpovedi
na rýchlo sa meniace okolnosti súvisiace s globalizáciou. Výzvy vznikajú tiež pre
zamestnancov, ktorí by mali byť ochotní prispôsobiť sa zmene a byť schopní odpovedať na
inovatívne trendy v práci. Starnutie a zmenšovanie sa pracovnej sily EÚ počas najbližších
dvoch desaťročí vyzýva k novému prístupu pri riadení starnutia na pracoviskách, aj
z ekonomického a sociálno-politického hľadiska.
Hraničné oblasti regiónu centrope trpia vysokou štrukturálnou nezamestnanosťou
v dôsledku úrovne sociálno-ekonomického rozvoja a tiež v dôsledku redukcie a straty
zamestnanosti súvisiacej s hranicami. Región navyše čelí migračnému odlivu
vysokokvalifikovaných ľudí s vysokoškolským/vedeckým vzdelaním.
Región centrope je do určitej miery špecifický aj svojou lingvistickou rôznorodosťou. Aj keď
tento cezhraničný región má spoločnú históriu a národné kultúry sa navzájom ovplyvňovali,
neexistuje žiadny spoločný jazyk, čo vytvára mnoho ťažkostí a prekážok pre cezhraničnú
spoluprácu. V niektorých oblastiach je pozoruhodná trvalá snaha učiť a naučiť sa jazyky
susedných krajín (NÖ Sprachenoffensive). Kým maďarské, slovenské a české časti regiónu
centrope sa môžu opierať o relatívne dobre vypracovanú jazykovú didaktiku pre nemčinu ako
jazyk susedov, rakúske časti regiónu centrope stoja pred problémom vyučovania pomerne
malých jazykov – češtiny, slovenčiny a maďarčiny. Učebné pomôcky pre tieto jazyky
zohľadňujú cezhraničnú alebo odbornú komunikáciu iba veľmi nedostatočnou mierou.
Znalosť angličtiny, ktorá sa zvyčajne používa na cezhraničnú komunikáciu, je tiež navyše
často nedostatočná. Preto zlepšenie jazykových schopností je nevyhnutným predpokladom
ďalšej cezhraničnej spolupráce v regióne centrope. Toto je tiež v súlade s cieľom Komisie EÚ
vytvoriť skutočne viacjazykovú európsku spoločnosť, kde miera individuálnej viacjazykovej
schopnosti sústavne rastie, až kým sa nedosiahne stav, keď budú všetci obyvatelia ovládať
aspoň dva ďalšie jazyky okrem svojho materinského.
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2

Ciele 2013+
Vzhľadom na vyššie uvedené nedostatky a výzvy identifikované pre región centrope, určené
sú nasledujúce ciele:
•
•

•

2.1

Jednoduchá pracovná mobilita – odpovedať na nezamestnanosť, uspokojiť dopyt po
určitých profesiách a prekonať zostávajúce prekážky spoločného pracovného trhu
Vzdelávanie na zabezpečenie konkurencieschopnosti – odpovedať na problém starnúcej
populácie a nezamestnanosti a prekonať prekážky spôsobené neexistenciou spoločného
jazyka a tiež nízkou úrovňou anglických jazykových schopností
Strategický rámec rozvoja ľudského kapitálu – zohľadniť heterogénnosť regionálnych
stratégií ľudského kapitálu regiónu centrope a podporiť budúci rozvoj ľudského kapitálu
tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť regiónu

Jednoduchá pracovná mobilita
Jednoduchá pracovná mobilita je nevyhnutným predpokladom pre konkurencieschopný
región. Po prvé, umožňuje zamestnávateľom (zamestnancom) vyhľadávať zamestnancov
(prácu) aj za hranicami, a preto do určitej miery vyplňuje medzeru medzi ponukou a dopytom
v cezhraničných regiónoch. Po druhé, cezhraničný región, ktorý ponúka jednoduchú
cezhraničnú pracovnú mobilitu, predstavuje pridanú hodnotu pre zamestnávateľov aj
zamestnancov.
Dokonca, aj keď je zavedená cezhraničná pracovná mobilita, často rôzne administratívne
prekážky a systémové rozdiely štátnych administratív spôsobujú problémy v mnohých
oblastiach. Prekážky jednotného pracovného trhu zahrňujú rozdiely pracovných profilov,
odlišnosti medzi národnými politikami zamestnanosti, rôzne právne systémy, jazykové
odlišnosti a rozdiely v systémoch sociálneho a zdravotného poistenia. Toto vyžaduje riešenia
na národnej aj cezhraničnej úrovni. Po druhé, stále pretrvávajú rozdiely vo vzdelávaní
a školských osnovách. Spolupráca je okrem toho komplikovaná aj kultúrnymi a jazykovými
prekážkami a nedostatkom zručností, ktoré by mohli výrazne prispieť k výmene a spolupráci.
Cieľom preto je zabezpečiť jednoduchý prístup k pracovným trhom v rámci regiónu centrope
a umožniť cudzincom, aby vstúpili na susedné pracovné trhy bez ťažkostí. Druhým cieľom je
vyriešiť vyššie uvedené prekážky z dlhodobého hľadiska a využiť príležitosti liberalizácie
pracovného trhu.
Strategický cieľ pre región centrope by sa preto mal vnímať vo zvýšení kvality služieb
verejnej správy poskytovaných cudzincom, ktorá často predstavuje prvú a najdôležitejšiu
prekážku príchodu zamestnancov a študentov. Regionálne úrady verejnej správy by mali
cudzincom pomáhať pri prekonávaní prekážok spôsobených národnou legislatívou, a nie ich
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vytvárať. V regióne centrope, ktorý zahrňuje univerzity, ktoré sa vyznačujú inovatívnym
potenciálom, má zmysel podporovať založenie nových inštitúcií, ako napríklad centrá pre
cudzincov a podporovať budovanie siete takýchto centier. Zvláštna pozornosť by sa mala
venovať cudzincom z tretích krajín, ktorým často chýbajú informácie v ich materinskom jazyku,
čo môže byť podstatnou prekážkou pre ich integráciu na pracovnom trhu regiónu centrope.
2.2

Vzdelávanie na zabezpečenie konkurencieschopnosti
Nevyhnutným predpokladom efektívneho pracovného trhu je efektívne vzdelávanie v oblasti
konkurencieschopnosti. Pre región centrope toto znamená niekoľko výziev do budúcnosti.
Po prvé, je potrebné zlepšiť jazykové schopnosti, pretože tie zabezpečia efektívnejšiu
a jednoduchšiu budúcu spoluprácu. Tento cieľ zahrňuje rozličné vzdelávacie úrovne.
Po druhé, pracovná sila regiónu centrope by mala byť ochotná zapojiť sa do celoživotného
vzdelávania sa. Keďže trhy dnešnej ekonomiky sa dynamicky menia a sú neisté, spoločnosti
musia byť schopné upraviť svoje procesy a inovovať technológie, aby mohli odpovedať na
súčasné trhové potreby. Toto vyžaduje flexibilitu zamestnancov, ktorá je vyjadrená v ochote
učiť sa a prijať nové výzvy – úloha, ktorá sa rôzne rieši v rozličných oblastiach regiónu
centrope. Cezhraničná spolupráca je jedinečným spôsobom ako dosiahnuť efektívnu výmenu
know-how, ktorá zase oblastiam regiónu centrope umožní primerane odpovedať na výzvy.
Po tretie, viac pozornosti sa musí venovať dôležitosti „medziregionálnych zručností“
individuálneho pracovníka – pochádzajúcich zo špeciálnych potrieb medziregionálnych
interakcií, ako sú napríklad strategické, komunikatívne, sociálne a interkultúrne zručnosti
v kontexte cezhraničných činností – pre výsledky pracovného trhu. Silnejšie zameranie na
tieto zručnosti, hlavne stredné a neformálne vzdelanie, preto doplní chýbajúci kamienok v
mozaike predstavujúcej konkurencieschopnú pracovnú silu. Výsledky minulých projektov
ukázali, že zodpovedajúca cezhraničná spolupráca je účinným spôsobom na riešenie tohto
problému.
Napokon, ďalšou úlohou je zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu centrope. Je veľmi dôležité
zvýšiť atraktívnosť regiónu pre talentovaných študentov a tiež pre význačných odborníkov,
hlavne v technických disciplínach a prírodných vedách. Toto bude viesť k zvýšenému prílevu
do inovatívnych podnikov a spoločností. Dopyt po pracovníkoch v tradičných povolaniach
(zruční robotníci, remeselníci atď.) ako aj technických povolaniach prevyšuje ponuku, pretože
do vzdelávacích programov v týchto oblastiach sa nehlási dostatočný počet študentov. Pre
mladých ľudí nie sú tieto povolania dosť atraktívne. Preto atraktívnosť týchto dvoch odvetví by
sa mala posilniť, aby sa zvýšil záujem o vzdelávanie na príslušne špecializovaných stredných
školách.
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2.3

Strategický rámec rozvoja ľudského kapitálu
Cieľom oblastí a miest, ktoré sa spojili do regiónu centrope, je posilniť udržateľnú
cezhraničnú spoluprácu, aby tak spoločne vytvorili silný a konkurencieschopný región. Na
dosiahnutie tohto spoločného cieľa sa musí vypracovať spoločný strategický rámec v rámci
rozsahu pôsobností mestských a regionálnych verejných orgánov.
Na zvýšenie účinnosti rozvoja ľudského kapitálu v celom regióne centrope a na zlepšenie
jeho konkurencieschopnosti je potrebné stanoviť hlavné spoločné relevantné problematiky
a určiť oblasti súťaže a tiež tie oblasti, v ktorých spolupráca alebo koordinácia môže byť
prínosom. Na multilaterálnej cezhraničnej úrovni je podstatné analyzovať silné a slabé stránky
riešení spoločných problémov. Toto napomôže, aby sa problematické otázky riešili
prostredníctvom výmeny najlepších praxí efektívnejšie.
Zabezpečenie flexibilnej spolupráce pri vytváraní strategického rámca ľudského kapitálu je
podstatnou časťou zvyšovania budúcej konkurencieschopnosti celého regiónu. Región
centrope a Európa ako celok čelia veľmi podobnému demografickému vývoju. Tieto trendy,
rovnako ako aj problémy z nich vyplývajúce by preto mali slúžiť ako základ pre spoločný
strategický rámec.

3
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3.1

Jednoduchá pracovná mobilita
Je možné predpokladať, že vznikne jednoduchá pracovná mobilita, ak sa naplnia dve skupiny
podmienok. Prvá kombinuje dopravnú infraštruktúru a multimodálne dopravné služby
s ekologickým aspektmi. Tento prístup je zväčša odrazený v aspekte priestorovej integrácie,
ale musí byť tiež zohľadnený zo širšej perspektívy pracovnej mobility. Z tohto hľadiska je
cezhraničnú pracovnú mobilitu možné podporiť takými iniciatívami, ako je napríklad virtuálny
cezhraničný pracovný veľtrh, ktorý by uchádzačom o prácu umožnil vybrať si zamestnávateľa
z akejkoľvek oblasti regiónu centrope.
Odstránenie byrokratických prekážok a zvýšenie kvalifikácie štátnych úradníkov
Druhá perspektíva jednoduchej pracovnej mobility sa zameriava na mäkké aspekty, vrátane
prístupu a spôsobilostí verejných orgánov, pokiaľ ide o zahraničných pracovníkov.
Ak bude región centrope otvoreným regiónom s jednoduchou pracovnou mobilitou, umožní
obsadenie prázdnych pracovných miest miestnymi alebo regionálnymi ľudskými zdrojmi
v odvetviach, v ktorých dopyt prevyšuje ponuku. Ašpirácie regiónu centrope stať sa takýmto
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regiónom sa predovšetkým opierajú o ochotu verejných orgánov odpovedať na špecifické
potreby študentov - cudzincov, zamestnancov a vysokokvalifikovaných odborníkov. Región
centrope by tiež mal byť regiónom, ktorý ponúka primerané platy za prácu bez ohľadu na
krajinu pôvodu pracovníka. Preto je potrebné odstrániť byrokratické prekážky v regióne
centrope, ktoré stále brzdia jednoduchý vstup na pracovný trh. Toto vyžaduje hladkú
komunikáciu s verejnými orgánmi a príslušnú kvalifikáciu štátnych úradníkov, ktorí majú širší
prehľad o celom systéme, aby tak cudzincom mohli poskytnúť dostatočné informácie
takpovediac na jednom mieste.
Pretože väčšina kompetencií v tejto oblasti je na národnej úrovni, účinným nástrojom by
mohol byť spoločný prístup a vzájomná podpora predstaviteľov regionálnych vlád pri lobovaní
na národnej úrovni, pričom by sa využívali zavedené riadiace štruktúry regiónu centrope.
Spolupráca inštitúcií, ktoré sa zaoberajú integráciou cudzincov z tretích krajín
Integrácia cudzincov z tretích krajín je všeobecným problémom, ktorý sa rieši vo všetkých
častiach regiónu centrope. Zahrňuje integráciu na pracovnom trhu a tiež sociálnu integráciu.
Región centrope je jedinečnou platformou pre užšiu spoluprácu inštitúcií, ktoré sa
zameriavajú na cudzincov z tretích krajín a odovzdávania a realizáciu najlepších praxí.
Zlepšenie jazykových schopností štátnych úradníkov
Aby verejné orgány boli schopné odpovedať na potreby cudzincov, je veľmi dôležité okrem
iného odstrániť jazykové prekážky. Predpokladá to zlepšenie jazykových schopností vo
všetkých častiach regiónu centrope. Zlepšené jazykové schopnosti by tiež umožnili ďalšiu
a intenzívnejšiu cezhraničnú spoluprácu na rôznych úrovniach verejnej správy na jednej
strane a vo viacerých oblastiach spolupráce na strane druhej. Osnovy jazykového vzdelávania
pre verejné administratívne orgány by pridali kamienok do mozaiky predstavujúcej programy
vzdelávania pre štátnych úradníkov otvoreného regiónu centrope.
3.2

Vzdelávanie na zabezpečenie konkurencieschopnosti
Zlepšená znalosť angličtiny
Aby sa zvýšila konkurencieschopnosť pracovnej sily regiónu centrope, mimoriadne dôležitá je
spolupráca v rámci región centrope a tiež mimo regiónu centrope. Jazykové schopnosti sú
kľúčovým predpokladom pre túto spoluprácu. Ekonomické prepojenie a vzájomná závislosť sú
dnes zrejmejšie, ako tomu bolo kedykoľvek predtým. Globalizácia ako dlhodobý evolučný
proces v rámci svetovej ekonomiky ovplyvňuje tiež všetky aspekty obchodovania na
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regionálnej aj lokálnej úrovni v regióne centrope. Preto znalosti angličtiny sú nevyhnutným
predpokladom pre každého, kto sa usiluje o konkurencieschopnosť na dnešnom pracovnom
trhu. Vzhľadom na dôležitosť angličtiny by mal byť v učebných osnovách v celom
vzdelávacom systéme vyhradený pre angličtinu väčší priestor, pričom by sa mali viac
zdôrazniť stredné školy, poskytujúce vzdelávanie pre tradičné zamestnania a remeslá.
Cezhraničné tábory a semináre zamerané na jazyky susedov
Znalosť iných jazykov – t. j. jazykov susedných krajín – nielen umožňuje vstup na integrovaný
cezhraničný pracovný trh, ale tiež prispieva k vytvoreniu kultúrneho regiónu bez bariér.
Znalosť jazyka susedov je hodnotným prepojením v cezhraničnom regióne. Vzdelávacie
inštitúcie spravované regionálnymi verejnými orgánmi by mali podporovať a rozširovať ponuky
vyučovania jazykov susedných krajín. Účinným spôsobom splnenia tohto cieľa je cezhraničná
spolupráca inštitúcií v rozličných formách, ktorá podporuje získavanie jazykových vedomostí
v autentickom vzdelávacom prostredí (napr. tábory alebo semináre pre učiteľov jazykov
susedných krajín). Okrem toho, v rámci regiónu je možné vypracovať program vzdelávania na
podporu študijných výmen a realizáciu spoločných prípadových štúdií, ktoré by tiež pomohli pri
oboznamovaní sa s kultúrami a jazykmi susedov.
Poskytovanie anglických jazykových znalostí pre seniorov
Vzhľadom na demografický vývoj v európskych krajinách je nevyhnutné zamerať sa na
seniorov ako na cieľovú skupinu. Orgány verejnej správy by mali napomáhať starším
občanom a umožniť im, aby si zlepšili svoju angličtinu, a preto by tento aspekt mali zahrnúť do
svojej stratégie pre aktívne starnutie. Seniorom by tak umožnili, aby sa viac zapojili do
globalizovaného sveta, čím by sa zlepšila aj kvalita ich života.
Zahrnutie vekového manažmentu do strategických plánov a výmena know-how
o vekovom manažmente
Kombinácia demografického vývoja a dynamicky sa meniace obchodné prostredie má silný
dopad na flexibilitu požadovanú od pracovníkov. Následkom toho by aj starší pracovníci mali
byť pripravení na neustále prispôsobovanie sa meniacim sa potrebám zamestnávateľov a
trhu. Prináša to so sebou potrebu zvýšiť dôležitosť vekového manažmentu v spoločnosti
a začleniť vekový manažment do strategických plánov spoločností. Vekový manažment by sa
mal stať podstatnou časťou stratégie rozvoja ľudského kapitálu. Je to možné dosiahnuť
rozličnými opatreniami, napr. výmenou know-how z oblasti vekového managmentu, ktoré je
v regióne centrope ešte stále vzácne, pretože práve toto môže pomôcť regiónom, aby získali
pri lobovaní lepšiu pozíciu voči svojim vládam.
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Posilnená cezhraničná spolupráca vzdelávacích inštitúcií
Ďalším dôsledkom objavujúcej sa „striebornej ekonomiky“ je meniaca sa veková štruktúra
zamestnancov. Vzdelávacie inštitúcie by preto študentom mali poskytnúť nielen mäkké
zručnosti požadované pracovným trhom a jeho výzvami, ale tiež pripraviť ich na túto zmenu
v sociálnom prostredí spoločností. Cezhraničná spolupráca vzdelávacích inštitúcií, napr.
spoločné projekty, simulačné hry atď., môžu pomôcť riešiť tento problém tiež
v medzinárodnom prostredí, ktoré je už dnes realitou pre väčšinu zamestnancov. Neformálne
vzdelávanie v tejto oblasti by malo byť podporené cezhraničnou spoluprácou mimovládnych
organizácií.
Založenie centier pre medzinárodnú mobilitu
Atraktívnosť regiónu pre talentovaných ľudí a odborníkov značne závisí od jeho prostredia a
služieb. Tieto aspekty je možné zlepšiť vytvorením a rozvíjaním centier pre medzinárodnú
mobilitu, ktorých cieľom by bola podpora vzdelávania talentovaných ľudí. V partnerstve so
zúčastnenými stranami by takéto centrá mali byť aktívne zapojené do rozvoja cezhraničných
stratégií/programov pre vedu a inovácie. Ako dôsledok spolupráce a výmeny know-how medzi
týmito centrami by sa zvýšilo povedomie o regióne centrope ako o regióne
s konkurencieschopným prostredím príjemným na bývanie a život. Náležite by to regiónu
umožnilo, aby prilákal nielen talentovaných ľudí a odborníkov zo zahraničia, ale tiež motivoval
obyvateľov regiónu, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí, aby sa do regiónu centrope
vrátili. Príkladmi takejto inštitúcie by mohlo byť Juhomoravské centrum pre medzinárodnú
mobilitu na Južnej Morave, Bizkaia:xede v Baskicku a FWO vo Flámsku. Podobné činnosti je
možné nájsť tiež v regióne Trentino v Taliansku, alebo v organizáciách, ako napríklad
Nadácia Alexandra von Humboldta. Avšak vytváranie siete týchto organizácií v rámci väčšieho
regiónu ešte nezačalo – a predstavuje veľkú príležitosť pre región centrope.
3.3

Strategický rámec rozvoja ľudského kapitálu
Aby bol región centrope konkurencieschopný z dlhodobého hľadiska, dôležitým aspektom je
spoločný prístup k ľudskému kapitálu. V dnešných vysoko globalizovaných ekonomikách je
národné regióny možné prípadne považovať za príliš slabé na to, aby súťažili na celosvetovej
úrovni. Preto je veľmi potrebné, aby regióny vyhľadávali účinky synergie, ktoré by im umožnili
využívať dopad národných politík/stratégií, a tiež teritoriálnu spoluprácu so susednými
regiónmi.
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Vytvorenie strategického rámca na rozvoj ľudského kapitálu
Vytvorenie takéhoto strategického rámca musí byť odrazené v regionálnych stratégiách
rozvoja ľudského kapitálu a vyžaduje si vypracovanie spoločného strategického rámca na
rozvoj ľudského kapitálu a tiež platformy na pravidelné stretnutia tvorcov stratégií z prostredia
verejných správ s cieľom rozvíjať ľudský kapitál v regióne centrope, vymieňať si skúsenosti
a koordinovať tento proces. Okrem toho, mali by poskytnúť dôležité informácie o európskej
legislatíve a národných legislatívach, ktoré by mohli mať dopad na cezhraničnú spoluprácu
v tejto oblasti.
Stratégie ľudského kapitálu a prístupy k ľudskému kapitálu sa značne líšia v jednotlivých
častiach regiónu centrope a rôzne inštitúcie majú rôzne skúsenosti, ktoré by bolo veľmi
užitočné si vymieňať. Na vytvorenie takejto bázy pre budúcu spoluprácu je rozhodujúce
definovať spoločné ciele a vytvoriť základ pre spoločnú stratégiu.
Pretože rozvoj ľudského kapitálu v cezhraničných regiónoch je typickým príkladom európskej
integrácie a uplatňovania kohéznej politiky, spoločný prístup a rozvoj v tejto oblasti by mal
mať nárok na podporu zo strany európskych štrukturálnych fondov. Nakoľko rozvoj ľudského
kapitálu je jednou z kľúčových tém európskej politiky v ďalšom programovacom období, táto
oblasť bude v nadchádzajúcich rokoch podporená európskymi štruktúrami. Predpokladom
efektívneho využívania dotácií je zabezpečenie predbežného financovania projektov
súvisiacich s rozvojom ľudského kapitálu. Rámcový dokument by mal preto koncepčne
odrážať Stratégiu Európa 2020 ako kľúčový základ pre verejné orgány na všetkých úrovniach.
Tiež sa predpokladá, že Stratégia Európa 2020 bude implementovaná v národných
strategicko-koncepčných dokumentoch všetkých štyroch krajín, ktoré sú súčasťou regiónu
centrope.
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Stratégia priestorovej integrácie 2013+
(zodpovednosť za obsah: kancelária centrope Maďarsko)

Úvod
Priestorová integrácia je výrazne rôznorodou oblasťou s niekoľkým aspektmi, ktoré je možné
aplikovať na potenciálne rozvojové metódy regiónu centrope. Napriek dlhej spoločnej histórii
a jasným trendom vývoja metropolitných oblastí, je transformácia cezhraničných oblastí na
organický región podstatne pomalšia, ako sa predpokladalo roku 2003. Dospelo sa k zhode,
že tento proces je nutné urýchliť stanovením jasných priorít a prijatím cielených a záväzných
opatrení, ak má región profitovať z akýchkoľvek riadených synergií.
Odborné konzultácie a všeobecná odpoveď na iniciatívy a udalosti jasne stanovili prístup
k stratégii z dvoch uhlov pohľadu. Je celkom zrejmé, že všetky ostatné problémy a priority
ďaleko zaostávajú za hlavnou potrebou harmonizácie v
1
2

dopravných službách a rozvoji infraštruktúry na jednej strane a
územnom a mestskom plánovaní a tiež dátových analýzach, metodikách a nástrojoch na
strane druhej, so zameraním na koordináciu rozličných plánovacích útvarov v rámci
regiónu centrope.

1

Stav roku 2012

1.1

Dopravné služby a rozvoj infraštruktúry
Celkový obraz
Jednou zo zrejmých predností regiónu centrope je jeho umiestnenie na jednej
z najdôležitejších križovatiek v Európe, takže región môže využívať výborné spojenia všetkými
smermi a fungovať ako významné centrum. Prístupnosť Viedne a Bratislavy ako uzlov
dopravného systému je daná multimodálnymi koridormi: koridory IV a VI Transeurópskych
dopravných sietí (TEN-T) začínajúce/končiace v regióne resp. prechádzajúce regiónom, vetva
koridoru V a koridoru VII (Dunaj). Tieto koridory vytvorili základ pre následnú definíciu TEN-T
v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku.
Nakoľko základná cestná sieť v regióne centrope sa vyvíjala historicky, prechádza cez
urbanizované aglomerácie. Toto spôsobuje zápchy, ktoré negatívne ovplyvňujú samotnú
dopravu a tiež životné a hospodárske podmienky v regióne. Dokonca aj najväčším mestám
chýbajú časti požadovaných tangenciálnych systémov obchvatov a tranzitná doprava je
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nútená prechádzať v blízkostiach mestských centier. Primárna sieť mimo aglomerácií je
neúplná, a nadnárodná doprava v súčasnosti používa dopravnú sieť nižšej kategórie.
Sekundárna sieť poskytuje dôležité spojenia národného a regionálneho významu.
Región centrope sa môže pochváliť hustou železničnou sieťou, ktorá sa vyvinula v druhej
polovice devätnásteho storočia a v prvej polovice dvadsiateho storočia. Vo všeobecnosti je
možné vo vývoji železničnej infraštruktúry pozorovať dva trendy: rekonštrukcia a modernizácia
hlavnej železničnej siete s vysokorýchlostnými úsekmi spájajúcimi aglomerácie, a rušenie
lokálnych a regionálnych častí sekundárnej železničnej siete. Tento trend je jedným
z dôvodov, prečo mnohé spojenia prerušené počas Studenej vojny neboli ešte obnovené.
Dunaj vytvára dôležitý dopravný koridor pre nákladnú aj osobnú dopravu. Počas posledných
desiatich rokov bolo zavedené atraktívne spojenie osobnej dopravy medzi Viedňou a
Bratislavou. Turistické využitie výletných lodí plaviacich sa pozdĺž kanála Rýn – Mohan Dunaj do Čierneho mora je v súčasnosti rastúcim sektorom. Myšlienka kanálového prepojenia
Dunaj – Odra – Labe sa prvý raz objavila už v stredoveku. Na Slovensku sa v súčasnosti
diskutuje o rôznych koridoroch, ale vzhľadom na nedostatok investícií nie je ich realizácia
pravdepodobná v krátkodobom horizonte.
V rámci regiónu centrope sa nachádzajú tri medzinárodné letiská, ktorú sú v blízkosti
hlavných aglomerácií regiónu, t.j. Viedeň, Bratislava a Brno.
Dostupnosť dobre vybavených multimodálnych nákladných terminálov s dostatočnou
kapacitou vo vhodných lokalitách je dôležitým predpokladom presunu tovaru z ciest na
železnicu alebo riečnu dopravu. V regióne centrope sú k dispozícii dvojmodálne aj
trojmodálne terminály. Nákladnej doprave na Dunaji však chýbajú stabilné vodné stavy
a pravidelná kontajnerová doprava.
Ponuka cezhraničnej verejnej dopravy sa od roku 1999 výrazne zmodernizovala. Najmä sa
zvýšila frekvencia spojení medzi Viedňou a ostatnými veľkými mestami regiónu centrope,
pričom prepravné časy sa skrátili. Keď uvážime potrebu zmeny a zintenzívnenie
konkurencieschopnosti s osobnými vozidlami, je možné prísť k nasledujúcim záverom:
•
•
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Medzi Viedňou a veľkými mestami Bratislava, Brno, Győr a Šopron a tiež medzi
Bratislavou a Brnom sú k dispozícii vysokokvalitné služby verejnej dopravy.
Dostupnosť a spojenie medzi menšími mestami nachádzajúcimi sa viac na okraji regiónu
centrope je slabé, alebo neexistuje. Toto naznačuje nízky dopyt a slabé ekonomické
a sociálne vzťahy.
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•

•

Medzi maďarskými a slovenskými mestami existuje ponuka dopravných služieb iba na
veľmi slabej úrovni, kým úroveň služieb medzi Brnom a Bratislavou/Trnavou je vysoká
a schopná konkurovať doprave osobnými automobilmi. (V poslednej dobe sa však objavil
trend znižovania verejných dopravných služieb medzi Brnom a Bratislavou.)
Úroveň cezhraničných spojení a služieb medzi menšími mestami a veľkými aglomeráciami
závisí od kvality transferu z hlavných uzlov.

Vo vidieckych oblastiach je verejná doprava základnou službou, ktorú musí poskytovať štát. V
rakúskej časti regiónu centrope a na Južnej Morave integrované verejné dopravné
a tarifné systémy poskytujú základné verejné dopravné služby.
Hlavné výzvy
Rôzny historický vývoj v podregiónoch centrope viedol k rôznym úrovniam zabezpečenia
infraštruktúry. Okrem toho, región centrope zahrňuje veľké mestá, malé mestá a vidiecke
oblasti, ktoré čelia rôznym problémom, vedúcim ku špecifickým požiadavkám. Preto niektoré
výzvy je nutné riešiť spoločne, kým ostatné predpokladajú zainteresovanosť miestnych úradov
a nevyžadujú nadnárodné opatrenia.
1

2
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Verejné dopravné služby sa vyznačujú kvalitou, ktorá sa v rámci regiónu centrope
mimoriadne líši.
Posilnenie verejnej dopravy sa uznáva ako spôsob ovplyvnenia budúceho rozvoja
automobilovej dopravy, ale tiež ako spôsob zníženia regionálnych a sociálnych rozdielov.
Verejná doprava môže zabezpečiť prístupnú mobilitu v čase vysokých cien palív
a vysokých nákladov spojených s vlastníctvom osobného vozidla.
Momentálne región centrope čelí dvom súvisiacim výzvam, t. j. poskytnúť základné
služby v okrajových regiónoch a menej obývaných oblastiach, a zlepšiť služby medzi
mestskými centrami s vysokými dopravnými nárokmi.
Administratívne hranice predstavujú špecifický problém; cezhraničná spolupráca
a harmonizácia služieb sú nevyhnutné pre zlepšené verejné dopravné služby. Nutná je
synchronizácia právneho prostredia a spoločný koordinovaný prístup, ktorý by umožnil
udržateľné a efektívne služby.
V prípade cestnej siete zápchy vznikajú najmä v niektorých väčších mestách a ich okolí,
ak cestná sieť ešte nebola optimalizovaná. V niektorých častiach regiónu centrope neboli
ešte prijaté opatrenia na posilnenie inteligentnej a udržateľnej mobility, alebo sa ešte
nepreukázali ich vplyvy a tieto lokality prípadne čelia vážnym problémom v dôsledku
očakávaného dynamického rastu motorizácie. Cezhraničná doprava je z tohto hľadiska
zvlášť citlivá. Časti, ktoré v súčasnosti trpia zápchami, sa môžu premeniť na kritické už
v strednodobom horizonte. Budovanie nových ciest ako odpoveď na tento problém sa
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musí starostlivo zvážiť, aby sa predišlo opakovaniu chýb, ale v niektorých prípadoch
budovanie nových ciest môže byť vhodným riešením. Musí sa tiež zohľadniť rozdielny
rozvoj cestných máp jednotlivých krajín.
Existujúce strategické dokumenty
Na summite politickej rady regiónu centrope v máji 2012 prijala politická rada komplexný
spoločný strategický dokument – “Strategický rámec pre rozvoj dopravy a infraštruktúry v
regióne centrope” vrátane dokumentu “Infraštruktúra – vízia do roku 2030”, ktorý naznačuje
cieľovú cestnú a železničnú sieť, rovnako ako aj opatrenia na zlepšenie (cezhraničnej)
verejnej dopravy a koordinácie pri plánovacích procesoch v regióne centrope. Tento
dokument vychádza zo správy o mapovaní pilotného opatrenia INAT a obsahuje kompletný
zoznam všetkých dostupných strategických dokumentov regiónu. Nutné je tiež spomenúť
strategický dokument “Vízia centrope 2015”, keďže ide o prvé špecifické vyjadrenie
politického a strategického záväzku pracovať na spoločnom rozvoji infraštruktúry, čím tento
dokument položil základy pre všetky súčasné aktivity.
1.2

Územné plánovanie
Celkový obraz
V regióne centrope dynamicky rastie dopyt po efektívnom, faktami podloženom územnom
posúdení a plánovaní. Tento tlak je čiastočne výsledkom série hospodárskych kríz
ovplyvňujúcich globálnu ekonomiku, ktoré postupne nahlodávajú tlmiace prvky prítomné vo
väčšine plánovacích systémov, a čiastočne je generovaný Európskou úniou a národnými
hráčmi, ktorí si uvedomujú potenciál konkurenčných výhod spätých s väčšinou presne
zameraných opatrení. V neposlednej miere tiež vývoj počítačových technológií znamená, že
už aj sofistikované modely a systémy na správu rozsiahlych údajov v reálnom čase sú
dostupné pre bežných užívateľov, vrátane menších miestnych samospráv.
Zbieranie priestorových údajov a analytické metodiky sa preto počas posledného desaťročia
neustále zlepšujú na národnej aj medzinárodnej úrovni. Eurostat je ešte stále obmedzeným
nástrojom, pokiaľ ide o zákaznícke dotazníky. CentropeMAP/centropeSTATISTICS sa
realizuje už osem rokov, ale napriek bližšiemu zameraniu na región, zostávajú štatistiky
o službách stále nevyvážené. Znamená to, že dominanciu v tejto oblasti si udržiavajú
rozdielne národné/regionálne systémy; aj keď sú dobre zavedené a sofistikované, zriedkavo
sú kompatibilné.
V oblasti priestorovej integrácie však existujú aj úspešné iniciatívy, najmä v súvislosti so
spoločným rozvojom metropolitnej oblasti Viedeň - Bratislava, ktorý môže slúžiť ako príklad
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dobrej praxe pre ostané oblasti regiónu centrope. Rozvoj regiónov a aglomerácií a tiež
sídelných štruktúr je rozhodujúci pre harmonizovaný rozvoj regiónu centrope ako celok.
Harmonizácia plánovacích systémov rozdielnych častí regiónu centrope chýba, čo spôsobuje
nepochopenia a nekoordinovaný rozvoj, najmä na bilaterálnej úrovni. Ukazuje sa, že územné
plánovanie regulované rozdielnymi zákonmi, harmonizácia alebo iba porovnávanie
individuálnych systémov je náročné.
Čo najskôr by sa mal objasniť vzťah regiónu centrope k Dunajskej stratégii, aby bolo možné
prepojiť úsilia na rozvoj územného plánovania regiónu centrope so systémom rozvoja podľa
Dunajskej stratégie.
Hlavné výzvy
Táto oblasť sa spája s niekoľkými kritickými problémami – niektoré sú metodické, niektoré
bežnejšie – ktoré je nutné prekonať, ak sa má dosiahnuť funkčný a udržateľný spoločný
systém.
1

2

3

4

5
6
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Metodika zberu údajov, východiská a metódy posudzovania sa musia harmonizovať nielen
vzhľadom na rozdielne štatistické tradície, ale tiež vzhľadom na systémy vypracované
niekedy pre značne odlišné sociálne a ekonomické štruktúry.
Aby sa dosiahol vyššie uvedený cieľ, je nutné získať potrebné množstvo dôvery
a odhodlania operatívnych aj politických úrovní, čo napomôže dohodnúť kompromisy,
objasniť priority a investovať do spoločného cieľa nevyhnutné kapacity a financie.
Nutné je spoločne udržiavať akceptovanú a príslušne financovanú organizáciu, ktorá by
zaručila nestrannosť a zabezpečila dostupnosť údajov potrebných pre komplexný, cielený
výskum.
Plánovacie systémy štyroch krajín nie sú vôbec harmonizované a nie je pravdepodobné,
že by k tomu v blízkej budúcnosti alebo strednodobom horizonte došlo. Lepšia koordinácia
plánovacích útvarov a orgánov je rozhodujúca, aby sa predišlo odborným a politickým
konfliktom, spôsobeným hlavne nedostatočnou koordináciou.
Problémy rastúcich predmestí by mali byť témou diskusií na nadnárodnej úrovni, najmä
v prípade aglomerácie Viedeň - Bratislava.
Rozvoj polycentrickej sídelnej štruktúry v regióne centrope by mohol znamenať lepšiu
možnosť bývania, harmonizovaný rozvoj vidieckych oblastí a efektívnejšie plánovanie
funkčných mestských oblastí v spojení s ich okolitými vidieckymi susedmi.
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Existujúce strategické dokumenty
Vzhľadom na povahu tejto oblasti zdroje veľmi nezahrňujú strategické dokumenty, ale skôr
nástroje, databázy a metodiky. “Vízia centrope 2015” bola prijatá zúčastnenými stranami roku
2005 a je najkomplexnejším dokumentom. Na nadnárodnej úrovni nie sú k dispozícii žiadne
strategické dokumenty a spoločné plánovacie politiky zameriavajúce sa na riadenie údajov.
Avšak zdroje údajov a poznatkov by bolo možné nájsť v Eurostate,
centropeMAP/centropeSTATISTICS, alebo na národných alebo nižších úrovniach, napr.
ERRAM, Maďarský ústredný štatistickú úrad alebo TeIR (Národný systém územných
informácií Maďarsko).
Roku 2005 poskytol projekt “Stratégia spoločného regionálneho rozvoja” (JORDES+) pre
región Viedeň – Bratislava - Győr solídny základ na budovanie udržateľnej stratégie pre región
centrope.

2

Ciele 2013+

2.1

Dopravné služby a rozvoj infraštruktúry
Strategický rámec pre rozvoj dopravy a infraštruktúry v regióne centrope a
Infraštruktúra – vízia 2030
“centrope vízia pre infraštruktúru do roku 2030” v rámci “Strategického rámca pre rozvoj
dopravy a infraštruktúry v regióne centrope” poskytuje komplexný obraz predpokladaného
spoločného rozvoja infraštruktúry. Aj keď implementácia rozšírenia a modernizačných opatrení
nie je zväčša v rukách partnerov centrope, partneri prevzali záväzok podporovať
koordinovaný a harmonizovaný rozvoj cezhraničných častí. V tomto smere je “Infraštruktúra –
vízia 2030” spoločným základom, i keď implementácia si vyžaduje bilaterálnu spoluprácu. Na
jednej strane “Infraštruktúra – vízia 2030” by mala slúžiť pre spoločné lobovanie na
nadnárodnej úrovni, ale na strane druhej by mala podporovať partnerov pri ich individuálnych
stratégiách a prispievať ku koordinácii na národnej úrovni.
Hlavná železničná sieť
Existujúca železničná sieť trpí vážnymi kapacitnými obmedzeniami a kapacitnými
problémami. Rozvoj, rozšírenie a modernizácia siete je rozhodujúcim záujmom regiónu
centrope, aby sa vyriešili problémy popísané v kapitole 1. Z tohto dôvodu načrtli partneri
centrope cieľovú železničnú sieť pre rok 2030. Po rozšírení siete a po modernizačných
opatreniach slúži sieť ako základ pre dohody o činnostiach vo vlastnej sfére partnerov
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z regiónu centrope a pre dohody o spoločnom lobovaní na úrovni Európskej komisie,
národných vlád a poskytovateľov služieb. Zlepšenie železničnej siete zvýši kapacity a zníži
časy potrebné na cestovanie medzi hlavnými mestami regiónu centrope, čím sa poskytne
základná infraštruktúra pre rozvoj kvalitných služieb, ktoré by mohli konkurovať automobilovej
doprave. Mali by sa poskytovať nasledujúce kvalitné služby, ktoré sú dôležité pre
zákazníkov/cestujúcich: frekvencia služby, pohodlie cestovania a spoľahlivosť dopravy. Je to
možné považovať za jedno z opatrení na zvládnutie rastu automobilovej dopravy a jej
nepriaznivých účinkov.
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Tabuľka: 1: Vývoj časov potrebných na cestovanie železnicou medzi vybranými mestami vplyvom zlepšenej
infraštruktúry (v minútach)
2011
Brno – Viedeň

2030

Zmena
abs.

%

120

100

- 20

- 17

Břeclav – Viedeň

80

60

- 20

- 25

Bratislava – Viedeň

70

45

- 25

- 36

Šopron – Viedeň

75

60

- 15

- 20

Győr – Viedeň

75

60

-15

- 20

150

115

- 35

- 23

Brno – Viedeň, letisko (VIE)
Bratislava – VIE

95

60

- 35

- 37

Sopron – VIE

110

85

- 25

- 23

St. Pölten – Bratislava

132

82

- 50

- 38

Zdroj:

ÖBB – Rakúske spolkové železnice (2011): cieľový systém 2025+

Hlavná cestná sieť
Podobne ako hlavná železničná sieť aj hlavná cestná sieť trpí kapacitnými obmedzeniami,
nedostatočnými úrovňami služieb, problémami dopravnej bezpečnosti a nedostatkom noriem
trvalej kvality v niektorých častiach siete, a predovšetkým vážne dopady na životné prostredie
sídiel. Aby bolo možné zvládnuť budúce problémy načrtnuté vyššie, prijali partneri centrope
dlhodobú “Víziu 2030” pre hlavnú cestnú siež. Vízia zahrňuje vyplnenie medzier v diaľničnej
sieti, aby sa znížili cestovné doby, a lepšie využitie existujúcej infraštruktúry, napr. zväčšením
priepustných kapacít. Kľúčovým cieľom pre obce aj mestá je tiež zníženie hluku a znečistenia
životného prostredia spôsobeného motorovými vozidlami. V niektorých prípadoch je možné
tento cieľ dosiahnuť vybudovaním objazdov. Je však nutné určiť všeobecný prístup, ktorý
umožní prístup k mobilite bez vynúteného používania automobilu.
Dunaj ako riečna cesta
Dunaj je dôležitým dopravným koridorom pre nákladnú aj osobnú dopravu. Je predmetom
jedného z prioritných projektov TEN-T (Prioritný projekt 18) a zohráva dôležitú úlohu aj
v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región. Partneri z regiónu centrope podporujú ciele
Stratégie EÚ pre dunajský región:
•
•
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Zvýšiť nákladnú dopravu o 20% do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 pri zohľadnení
citlivosti tohto špeciálneho eko-systému
Eliminovať prekážky pre splavnosť rieky pri zohľadnení špecifických vlastností všetkých
jednotlivých úsekov Dunaja, ako napríklad národné parky alebo prírodné rezervácie
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•
•
•

Zaviesť účinné riadenie infraštruktúry tejto riečnej cesty
V riečnych prístavoch vybudovať efektívne multimodálne terminály
Implementovať harmonizovaný Riečny informačný systém (RIS) a zabezpečiť
medzinárodnú výmenu údajov RIS

Cezhraničné iniciatívy týkajúce sa verejnej dopravy
Príčinu väčšiny problémov týkajúcich sa verejnej dopravy v regióne centrope je možné
jednoducho spätne zistiť v nedostatku spolupráce a harmonizácie medzi jednotlivými
národnými/regionálnymi poskytovateľmi služieb a úradmi. Preto je zrejmé, že každý krok
smerom k intenzívnemu, organickému strategickému partnerstvu je krokom správnym
smerom. Aj keď sa v súčasnosti uznáva, že združenie nadregionálnej integrovanej verejnej
dopravy v strednodobom horizonte nie je realistické ani želateľné, cieľom je dosiahnuť stav,
kedy by zúčastnení hráči pravidelne spolupracovali a časom by bolo možné dosiahnuť
nasledujúce míľniky:
•
•
•

2.2

Multimodálne a viacjazyčné verejné dopravné informačné služby
Vytvorenie spoločného právneho základu, ktorý by umožnil spoluprácu a súvisiace
činnosti a produkty
Zavedenie cezhraničných, podregionálnych alebo regionálnych multimodálnych
cestovných lístkov a kariet

Územné plánovanie
Ciele pre územné plánovanie do roku 2020 zahrňujú:
1

2

3
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Kompletné údaje sa štandardne získavajú z komplexnej spoločnej databázy, ktorá
umožňuje hĺbkové správy a správy na vyžiadanie. Údaje sú k dispozícii pre výskum
a analýzu niektorých kritických problémov, ako sú okrem iného demografia, hospodárstvo
a konkurencieschopnosť; životné prostredie a udržateľnosť; a regionálna kohézia. Túto
databázu spoločne udržiavajú partneri; databáza je základom pre intenzívne vzťahy
spolupráce s veľkými univerzitnými centrami regiónu a predpokladá sa, že sa rozvinie do
plne funkčného regionálneho observatória.
Pre nemetropolitné oblasti je zavedený unifikovaný systém zbierania údajov na základe
GIS a systém vyhodnocovania údajov pre celú oblasť. Tento systém sa viaže na centrálnu
databázu, ale všetkým úrovniam orgánov a plánovačov umožňuje prístup k podrobným,
objektívnym a komplexným prehľadom príslušných teritórií, čo zlepšuje rozhodovacie
procesy, pokiaľ ide o časové vstupy aj efektívnosť.
V dôsledku nahromadenia údajov v mestách a metropolách je potrebný rozdielny prístup
založený na auditoch a potrebný pre komplexné posúdenie. Prirodzene tieto audity sa
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4

5

6

7

spájajú aj so systémom spoločného riadenia údajov, ale tiež umožňujú sledovanie
špecifických kritických tematických oblastí komplexnejším spôsobom. Takýto systém
umožňuje efektívnejší urbanistický rozvoj založený na faktoch a podporuje strategické
rozhodnutia prijímané na základe lepších informácií. Súčasne je schopný poskytnúť
všeobecný prehľad, môže fungovať ako perspektívny rámec pre rôzne stratégie
a pomáhať individuálnym mestám pri ich vzájomnej spolupráci, ktorá im umožní využívať
účinok synergie. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať iniciatíve FUA (Functional Urban
Areas (Funkčné mestské oblasti)) ako širšej spolupráci v okolí miest.
Mala by sa vytvoriť spoločná koordinačná platforma pre plánovacie útvary ako orgány
predstavujúce inštitucionálne základy na harmonizáciu plánovacích činností miest a
regiónov.
Pokiaľ ide o lokálne požiadavky a budúce politiky pre mestá v Európskej únii, mali by sa
pre mestá regiónu centrope vypracovať integrované stratégie. Opatrenia pre fyzickú
mestskú obnovu sa musia kombinovať s opatreniami podporujúcimi vzdelávanie,
ekonomický rozvoj, sociálnu inklúziu a environmentálny rozvoj. Ďalšou nevyhnutnou
podmienkou je rozvoj silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi a tiež rozvoj
občianskej spoločnosti, miestnej ekonomiky a rozličných úrovní samosprávy.
Mali by sa identifikovať spoločné mestské výzvy, aby bolo možné vybudovať spoločný
vedomostný základ pre mestský rozvoj. Jedným z javov súčasného mestského rozvoja je
“kreatívne mesto ”. Presadzovanie inteligentných miest, ktoré sa opierajú o svoje
kreatívne odvetvia, by malo byť ťažiskom pozornosti miest regiónu centrope. Kľúčom
k úspechu regiónu je spoločné zapájanie umenia, kultúry, inovácií a vzdelávania v celom
regióne centrope ako integrujúcich faktorov mestskej stratégie.
Poznatky získané z rozličných projektov „inteligentného mesta“ v regióne centrope a jeho
okolí by sa mali šíriť a začleňovať do plánovacích činností miest.

3

Kľúčové stratégie a opatrenia 2013+

3.1

Dopravné služby a rozvoj infraštruktúry
Presné definovanie požadovaných opatrení nie je v prípade dopravy jednoduchou úlohou –
koncepčný/politický základ je už vypracovaný prostredníctvom pilotného projektu INAT,
a vďaka projektom tejto veľkosti je už niekoľko rokov na úrovni národných vlád zavedený
podrobný implementačný/investičný plán. Napriek tomu je samotný projektový zoznam veľmi
jasný a nevyžaduje veľa vysvetlení, takže začlenenie uvedené nižšie je nepochybne
oprávnené.
Potrebný je spoločný dopravný model, ktorý by vychádzal z prieskumov mobility, aj keď hlavné
prvky tohto systému už boli určené. Odborná a politická koordinácia rozvoja nadregionálnych
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infraštruktúr by mohla vychádzať z kapacity existujúcich konzultačných inštitúcií regiónu
centrope a ich účasti.
Projekty rozvoja železníc
Rozvoj železničnej infraštruktúry je možné organizovať v troch kategóriách opatrení. V prvom
rade, určitý počet kľúčových projektov sa týka ďalšieho rozvoja siete TEN-T, čo partneri
centrope v zásade privítali s niekoľkými výnimkami:
1
2
3
4

Začlenenie dôležitého železničného spojenia Viedeň – letisko Viedeň – Bratislava – letisko
Bratislava do kľúčovej siete TEN-T
Začlenenie železničného uzla Brno do kľúčovej siete TEN-T
Začlenenie železničného koridoru Viedeň/Bratislava - Záhreb/Rijeka do siete TEN-T
Zmena zmluvných podmienok pre železničné spojenie Šopron – Szombathely

Najdôležitejším aspektom umožňujúcim realizáciu rozvoja železničnej infraštruktúry je
zabezpečenie národných zdrojov financií – často posledná, ale najneústupnejšia otázka pre
projekt, ktorý je už podrobne naplánovaný.
Po druhé, existuje projekt, ktorý nie je prepojený na hlavné ťahy, ale je rozhodujúci na
odstránenie interných periférií, t. j. rekonštrukcia železničnej trasy Oberwart – Szombathely.
Úplný zoznam projektov rozvoja železničnej infraštruktúry cezhraničného významu je uvedený
v dokumente “Strategický rámec pre rozvoj dopravy a infraštruktúry v regióne centrope”.
Cestná sieť
Na rozdiel od plánov pre železničnú sieť platí v prípade ciest: čím hustejšia sieť, tým
rôznorodejší balík zásahov, vrátane zásahov na úrovni diaľnic. Zoznam projektov týkajúcich
sa cezhraničných spojení nadnárodného a regionálneho významu je uvedený v dokumente
“Strategický rámec pre rozvoj dopravy a infraštruktúry v regióne centrope” ako základe pre
nadnárodnú sieť. Ostatné cezhraničné prepojenia sú podobne súčasťou strategického rámca.
Riečne cesty
„Veľký riečny inžiniersky projekt medzi Viedňou a Bratislavou“ (“Large-scale River Engineering
Project between Viedeň and Bratislava”) je dôležitým míľnikom zlepšovania splavnosti rieky
Dunaj v rámci regiónu centrope. V súvislosti s riečnymi prístavmi majú nasledujúce opatrenia
posilniť atraktívnosť riečnej dopravy:
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1
2
3
4

Ďalšie kapacitné rozšírenie trojmodálneho nákladného terminálu vo Viedni
Rozšírenie a modernizácia nákladného terminálu v Bratislave
Rozšírenie a modernizácia menších prístavov (napr. Krems)
Zabezpečenie splavnosti dunajského úseku Gönyü - Győr pre osobné lode pri plnom
rešpektovaní požiadaviek ekosystému

Zavedenie pravidelnej osobnej dopravy medzi Viedňou a Bratislavou (Twin City Liner)
dokázalo, že existuje dopyt po pravidelnej službe. Partneri centrope majú zhodný názor
ohľadom lepšieho využívania Dunaja pre osobnú riečnu dopravu (napr. Bratislava – Rajka)
v kontexte modernizácie zariadení prístavov.
Iniciatíva verejnej dopravy
Partneri centrope prišli s iniciatívou okrúhleho stola zaoberajúceho sa verejnou dopravou
v regióne centrope (“centrope Public Transport Table” (PTRT)) ako kľúčovej konzultačnej
platformy, ktorá je otvorená všetkým regionálnym a miestnym plánovacím úradom a verejným
a súkromným poskytovateľom dopravy z regiónu centrope. Cieľom tohto okrúhleho stola je
riešiť problémy, ktoré bránia zlepšenej cezhraničnej verejnej doprave. Na základe tejto
platformy budú nasledujúce činnosti podporovať lepšiu integráciu služieb cezhraničnej
verejnej dopravy:
1

2

3

4
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Poskytnutie know-how existujúcich združení integrovanej verejnej dopravy v Rakúsku
(VOR) a na Južnej Morave (KORDIS) ostatným regiónom, najmä Bratislave
a bratislavskému regiónu, kde sa buduje združenie integrovanej verejnej dopravy.
Vypracovanie štúdie na objasnenie právnych, inštitucionálnych a finančných prekážok
realizácie systémov a/alebo služieb cezhraničnej verejnej dopravy. S cieľom zabezpečiť
lepšiu integráciu cezhraničnej verejnej dopravy vyzývajú partneri centrope k začleneniu
systémov integrovanej verejnej dopravy do maďarskej legislatívy, ktorá ich ešte
neumožňuje.
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre zavedenie autobusových spojení EUREGIO
porovnateľných s vlakovými spojeniami EUREGIO. Ak sa ukážu byť finančne
realizovateľné, môžu sa stať veľmi hodnotným doplnkom k železničným spojeniam
vzhľadom na zabezpečovanie veľmi dôležitých, mimoriadnych služieb počas modernizácie
systému infraštruktúry, keď by pokrývali zvýšený dopyt. Autobusový systém by však nemal
nahrádzať existujúce železničné služby, ani vylučovať budúce zlepšenia železničných
služieb, ktoré predstavujú chrbtovú kosť dopravy v regióne centrope.
Lepšia koordinácia pri vypracovaní cestovných poriadkov, aby sa minimalizovali časy
potrebné na prestupy v príslušných prestupových uzloch.
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5

6

7
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Snahy o jednoduchší a zákaznícky orientovaný systém cestovných lístkov pre cezhraničné
spojenia. Obidve opatrenia závisia od výsledkov právnej štúdie a štúdie uskutočniteľnosti
a tiež od úrovne dôvery a spolupráce vybudovanej počas pravidelných stretnutí pri
okrúhlom stole PTRT.
Pokračujúca podpora propagácie verejnej dopravy v regióne centrope. Momentálne je
propagácia verejnej dopravy výlučnou úlohou spoločností zaoberajúcich sa verejnou
dopravou. Partneri z regiónu centrope budú marketingové iniciatívy takýchto spoločností
verejnej dopravy spoločne podporovať.
Využívanie rozšírenia hlavnej železničnej infraštruktúry pre lepšiu regionálnu prístupnosť a
prepojenia. Opatrenia rozšírenia pre hlavné železničné spojenia sú súčasťou vytvorenia
celoeurópskej vysokorýchlostnej železničnej siete. Aby sa tieto investície využili aj
v prospech zlepšenia regionálnej dostupnosti a spojení, vyzývajú partneri z regiónu
centrope k tomu, aby mestá Břeclav, Győr, Šopron, St. Pölten, Szombathely, Trnava a
Wiener Neustadt boli definované ako pripájajúce stanice, a aby boli posúdené tranzitné
spojenia v hlavných uzloch verejnej dopravy, konkrétne vo Viedni po otvorení novej
hlavnej stanice.
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Zavedenie multimodálneho a viacjazyčného dopravného informačného systému
Partneri centrope si kladú za cieľ pripraviť regionálny multimodálny a viacjazyčný dopravný
informačný systém.
V tejto oblasti už boli iniciované dva projekty:
•

•

Projekt “Európska digitálna sieť dopravnej infraštruktúry pre inteligentné dopravné
systémy” (EDITS) bol vytvorený a schválený v rámci programu STREDNÁ EURÓPA.
Cieľom projektu EDITS je definovať normy pre rozhrania na základe existujúcich
decentralizovaných regionálnych dátových systémov. Výsledkom by mala byť dátová
infraštruktúra povoľujúca vytvorenie dopravných informačných systémov ako ďalšej fázy.
Projekt inteligentného a intermodálneho prepojenia miest blízko ležiacich (“TWIN Cities
Connecting Intelligently and Intermodally” (TWIN CC II)) má za cieľ rozšíriť už funkčný
systém “AnachB” o Bratislavu a bratislavský región. Tento projekt je vo fáze prípravy.

Aj keď ani jeden z týchto projektov nepokrýva celý región centrope, obidva poskytujú
personálnu, finančnú, organizačnú a inštitucionálnu infraštruktúru na rozvoj multimodálneho
dopravného informačného systému v regióne centrope. Nezúčastnené regióny sa zapoja ako
pozorovatelia a prípadne v neskoršej udržiavacej fáze sa pripoja ako riadni členovia.
3.2

Územné plánovanie
Mali by sa vypracovať cezhraničné plánovacie nástroje, ktoré by bolo možné použiť na
harmonizované plánovanie a rozhodovanie v regióne centrope. Strategický rámec v kapitole
6 určuje nasledujúce nástroje:
1
2
3
4
5
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Rozvoj a fungovanie dopravného modelu regiónu centrope
Implementácia periodických prieskumov rozvoja cezhraničnej dopravy
Zabezpečenie trhových analýz pre požiadavky cezhraničnej verejnej dopravy
Periodické prieskumy mobility v celom región centrope
Cezhraničná koordinácia v bratislavskom regióne na základe výsledkov projektu BAUM
(BratislavA Umland Management/BratislavA Územný Manažment).
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Existujúce projektové iniciatívy sa zameriavajú zväčša na výmenu údajov:
1

2

3

Pokiaľ ide o spoločnú databázu, centropeMAP/centropeSTATISTICS je už funkčná
a riadená spoločnou plánovacou organizáciu Viedne, Dolného Rakúska a Burgenlandu
(PGO), ale vzhľadom na potrebu spolupráce sú v tejto oblasti nutné intenzívnejšie
opatrenia. Aby sa tento nástroj rozvinul do observatória – aktívnejšej verzie doplnkovej
databázy/štatistickej organizácie schopnej riešiť rozličné úlohy (napr. príprava
periodických všeobecných hodnotiacich dokumentov, zabezpečenie výskumu cieleného na
vybrané témy) – nepochybne sa musí poobzerať po európskych finančných zdrojoch aj
stabilnejších projektových partnerstvách, aby sa získali všetky kapacity potrebné, aby bolo
možné dostať túto operáciu na vyššiu úroveň a aby sa zabezpečila požadovaná
nezávislosť a kapacity. Predpokladá sa, že to bude kľúčovým projektom v hneď prvej časti
plánovacieho obdobia 2014 - 2020.
Na základe iniciatívy Dolného Rakúska sa jeho nástroj ERRAM už exportuje do celého
regiónu centrope prostredníctvom zoskupenia troch bilaterálnych cezhraničných
projektov. ERRAM je rastrový GIS nástroj na posúdenie dostupnosti, schopný poskytnúť
významné informácie ohľadom trendov územného rozvoja a platnosti územných
rozhodnutí. Od spustenia nástroja v rámci celého regiónu centrope sa očakáva, že sa
získa určitý druh rozhrania so systémami partnerských regiónov založenými na sídlach,
pričom by sa negenerovalo iba odovzdávanie najlepšej praxe, ale tiež by sa generovali
určité synergické účinky.
Projekt CEURBANA má za cieľ vývoj komplexného a – predajného – indikátorového
systému pre mestské audity. Celé územie regiónu centrope je zastúpené partnermi zo
všetkých štyroch krajín, takže úplné pokrytie sa očakáva už od začiatku. Pretože mestá
samotné už začali s prípravou základných procesov samoauditu, tento projekt – ak sa
skombinuje s dobre koncipovanou stratégiou zapojenia všetkých zainteresovaných strán –
by mal vytvoriť platformu pre budúcu možnú dlhodobú spoluprácu medzi mestami. Mohlo
by sa prijať motto: “Mestá sú motormi Európy”. Harmonizácia rozvoja stratégie miest
regiónu centrope a tiež opatrenia na ich realizáciu by mohli položiť realistický základ pre
rozvoj regiónu centrope.

Urbanistické plánovanie by malo byť podporované spoločnými plánovacími nástrojmi, aby
bolo dobre pripravené pre európske programovacie obdobie rokov 2014 - 2020 a aby bolo
v zhode s regionálnymi a miestnymi plánmi a stratégiou Európa 2020. Vlajková loď iniciatív
stratégie Európa 2020, t. j. inteligentný rast (digitálny program, inovačná únia, mládež
v pohybe), udržateľný rast (Európa s efektívnymi zdrojmi, priemyselná politika pre
globalizačnú éru) a inkluzívny rast (program pre nové zručnosti a zamestnania, európska
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platforma proti chudobe), by sa mala chápať ako usmernenie pre spoločnú agendu regiónu
centrope v oblasti mestského rozvoja.
Mala by sa tiež založiť konzultačná platforma – ktorá by sa neskôr rozvinula do nástroja
mestského rozvoja regiónu centrope – na základe pracovnej spolupráce v rámci nedávneho
projektu regiónu centrope venovaného kapacitám. Hlavným cieľom tohto nástroja by malo
byť profesionálne porozumenie, ako vypracovať a udržať stratégiu integrovaného mestského
rozvoja. Táto platforma by mohla tiež pomôcť pri harmonizovaní tejto stratégie a mohla by
prispieť výmenou informácií o konceptoch mestského a regionálneho rozvoja pri navrhovaní
procesov.
Keďže mestá sú motormi európskeho hospodárstva a tiež regiónu centrope, musia sa
považovať za katalyzátory kreativity a inovácií. V celom regióne centrope by sa malo
vynaložiť spoločné úsilie, aby sa ich potenciál ako stredísk kreatívnych odvetví využil
efektívnejšie.
So zameraním sa na sektorové investičné priority špecifické pre mestá (podporovanie
stratégie nízkej emisie uhlíkov pre mestské oblasti, zlepšenie mestského prostredia,
posilňovanie udržateľnej mestskej mobility a podporovanie sociálnej inklúzie presadzovaním
fyzickej a ekonomickej regenerácie zanedbaných mestských priestorov) by sa mali iniciovať
spoločné projekty, ktoré by sa potom mali pripraviť na financovanie v novom finančnom
období EÚ.
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Kultúrna a turistická stratégia 2013+
(zodpovednosť za obsah: kancelária centrope Slovensko)

1

Stav roku 2012
Stredoeurópsky región centrope je tvorený ôsmimi spolkovými krajmi, regiónmi a okresmi
s celkovým počtom obyvateľov približne šesť a pol milióna. Región je charakterizovaný
tesnými prepojeniami medzi mestskými centrami na jednej strane a možnosťou rekreácie
a využívania prírodného prostredia na strane druhej. Mokrade riek Dunaj, Morava a Dyje sú
zelenými pľúcami regiónu a alpské a karpatské pohoria a Neziderské
jazero/Neusiedlsee/Fertő tó sú snáď najpozoruhodnejšími ozdobami v mozaike prírodných
zvláštností stredoeurópskeho regiónu.
Región centrope, ako štvoruholník umiestnený na kompaktnom teritóriu, predstavuje
jedinečné regionálne zoskupenie. Blízkosť dvoch hlavných miest – Bratislava a Viedeň – je
skutočne unikátom v celej Európe. Zásluhou svojho umiestnenia v srdci Európy a na
križovatkách historických trás je územie dnešného regiónu centrope už mnohé storočia tiež
centrom európskych dejín.
Spoločné dedičstvo
Pokiaľ ide o historický vývoj v tejto časti Európy, asi najdôležitejším faktorom bola rakúskouhorská monarchia, keďže zahrňovala všetky oblasti tvoriace región centrope. Pretože
Viedeň bola cisárskym hlavným mestom, najsilnejší politický, historický a kultúrny vplyv sa
sústreďoval práve v tomto regióne. Spoločné historické pozadie by sa malo stať základom
budúcej turistickej spolupráce. Mnohé dobre zachované prejavy tejto spoločnej histórie, ako
napríklad stavebné pamiatky a tradície, kráľovské zámky, bývalé korunovačné mestá a iné
historické atrakcie, ponúkajú dobré predpoklady na rozvoj cestovného ruchu v regióne
centrope.
Vyššie uvedené obdobie bolo nasledované inou historickou érou, ktorá sa značne líšila od
predchádzajúcich časov integrácie a spoločného rozvoja. Po konci druhej svetovej vojny
oddelila Železná opona Rakúsko od Slovenska, Českej republiky a Maďarska na viac ako 40
rokov.
Ak sa na historické udalosti pozrieme v súvislosti s turistickým rozvojom, potom región
centrope môžeme vidieť z dvoch rôznych uhlov: na jednej strane je to zoskupenie regiónov
s dlhou spoločnou históriou – sláva habsburskej monarchie, tradície, cisárske mestá. Súčasne
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však tieto regióny boli násilne oddelené až do nedávnej minulosti. Pre cestovný ruch sú
produkty propagujúce spoločné historické dedičstvo rovnako sľubné ako produkty
prezentujúce zvyšky a pripomienky bývalej Železnej opony.
Kultúrna rôznorodosť
V oblasti kultúry je možné tiež nájsť početné spoločné alebo podobné prvky. Bohaté
a vzrušujúce ponuky regiónu centrope vo sférach umenia, kultúry a voľného času sú pevne
prítomné v mysliach obyvateľov tohto stredoeurópskeho regiónu. Návštevy koncertov a výstav
spojených s cezhraničnými kulinárskymi exkurziami sa stali samozrejmosťou.
Tento historicky vyvinutý kultúrny región na priesečníku štyroch krajín je charakterizovaný
vysoko diverzifikovanou, kreatívnou produkciou a širokou ponukou kultúrnych inštitúcií a
podujatí. Okrem početných architektonických pamiatok a múzeí a širokého spektra kultúrnych
podujatí a festivalov známych po celom svete, nachádzame aj priestor pre pestrú a živú
umeleckú a kultúrnu scénu, značne obľúbenú medzi domácimi obyvateľmi ako hodnotný prvok
kvality života.
Vďaka vyššie uvedeným predpokladom je podpora kultúry a historicky orientovaného
cestovného ruchu logickým dôsledkom a prvé dôležité kroky v tejto oblasti už boli
uskutočnené (napr. www.tourcentrope .eu).
Potenciál nadregionálnych turistických ponúk spočíva tiež v tvorbe produktov v spolupráci
s odvetvím cestovného ruchu a turistickými združeniami. Tento proces musí vychádzať zo
spoločnej cezhraničnej analýzy potenciálu spolupráce na vytypovanie synergií s už
existujúcimi ponukami v partnerských regiónoch. Komplexné ponuky v tejto oblasti, ako
napríklad wellness, liečebná turistika, víno a gastronómia a tiež rekreácie a športy, by sa
mohli rozvíjať pod značkou centrope, čím by sa mohol prekročiť rámec kultúrnej turistiky.
Najmä v oblasti Neziderského jazera/Neusiedlsee/Fertő tó a v okolí národných parkov
mokradí Thaya/Dyje, March/Morava a Dunaj existujú výborné predpoklady pre cezhraničné
dovolenkové balíky a rekreačné destinácie so spoločnými konceptmi a marketingom.
Výsledky regionálneho cestovného ruchu v poslednom období
Globálna finančná kríza a následná ekonomická recesia sa odrazili v zníženom počte
návštevníkov a počte prenocovaní vo väčšine regiónov NUTS-3 centrope v roku 2009. Vo
väčšine oblastí regiónu centrope sa však roku 2010 zaznamenalo mierne zlepšenie. Vo
Viedni bol dokonca prekročený počet návštevníkov v predkrízovom období a toto oživenie
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pokračovalo tiež roku 2011. Avšak hraničné oblasti Slovenska a Českej republiky sa ešte na
predkrízovú úroveň nevrátili.
Prehľad rozvoja cestovného ruchu počas posledného desaťročia jasne ukazuje, že sa dĺžka
pobytov návštevníkov v jednotlivých krajinách regiónu centrope postupne skracuje. Tento
trend je najvýznamnejší na Južnej Morave a v trnavskom regióne, pričom priemerný počet
nocí strávených v regióne Viedne a Bratislavy zostáva na relatívne stabilnej úrovni. Najdlhšie
pobyty v regióne centrope boli zaznamenané v južných častiach Burgenlandu a Dolného
Rakúska a tiež v trnavskom regióne napriek postupnému poklesu pobytov s prenocovaním.
Kapacita kolektívnych ubytovacích zariadení meraná počtom lôžok sa zvýšila vo väčšine
regiónov NUTS-3 v rámci regiónu centrope. V poslednom desaťročí bol tento rast najrýchlejší
v strednom Burgenlande, v Bratislave a vo Weinviertel.
Avšak čistá obsadenosť lôžok v hoteli a podobných zariadeniach sa vyvíjala heterogénne.
Kým po roku 2000 rástlo toto číslo najvýznamnejšie vo Weinviertel a v strednom Burgenlande,
pokleslo najmä na Južnej Morave a v bratislavskom a trnavskom regióne. Najvyššia
obsadenosť lôžok bola zaznamenaná v Rakúsku, konkrétne vo Viedni a strednom
Burgenlande.
Súčasná situácia sa odráža v nasledujúcich charakteristikách: Viedeň nasledovaná
bratislavským regiónom – ktorý je hnaný hlavným mestom – dosahuje najvyšší podiel
zahraničných návštevníkov, pričom podiel cudzincov na celkovom počet návštevníkov je
najnižší v Burgenlande ako celku. Turistická intenzita (počet prenocovaní v pomere k počtu
obyvateľov) je určite najvyššia v rakúskych regiónoch, pričom Burgenland je na prvom mieste;
v slovenských a českých regiónoch je toto vyčíslenie pod celkovým priemerom regiónu
centrope.
Hlavné výzvy
Aj keď región centrope má spoločné kultúrne a historické aspekty a vyznačuje sa vzájomnou
blízkosťou územných celkov, je charakterizovaný niektorými rôznorodosťami, vrátane štyroch
rozličných jazykov; okrem toho, každá oblasť predstavuje svoje vlastné zvyky, tradície
a typické prírodné a kultúrne pamiatky, rovnako ako aj regionálne rozdiely v štruktúre,
kompetenciách a kapacitách spravovania.
V súčasnosti je táto rôznorodosť regiónu centrope hlavnou príčinou roztrieštenia aktivít
súvisiacich s cestovným ruchom, odrazenou v preferencii pripísanej oblastnému prístupu pred
prístupom regionálnym resp. nadregionálnym. Preto prvoradým cieľom je prepojiť potenciály
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jednotlivých regiónov a vytvoriť nadregionálnu spoluprácu naprieč súkromným, verejným
a občianskym sektorom s cieľom vypracovať rozsiahlu stratégiu.
Na druhej strane, vykonané analýzy identifikujú značné odchýlky v kvalite služieb cestovného
ruchu. Tento fakt by mohol byť vážnou prekážkou pre rozvoj regiónu centrope ako
spoločnej destinácie cestovného ruchu.
Ďalšie výzvy pri určení strategických cieľov cestovného ruchu zahrňujú rozdielne úrovne
infraštruktúry cestovného ruchu (napr. turistické kancelárie, verejné toalety, informačné
označenia, centrá voľného času) a tiež dopravnej infraštruktúry, niektoré nekvalitné
komunikačné platformy, nedostatočnú ponuku produktov cestovného ruchu a nedostatok
strategických dokumentov o budúcom rozvoji, ktorý by zvýšil aktivity v celom regióne
centrope.

2

Ciele 2013+
Hlavný cieľ cestovného ruchu v regióne centrope:
Región centrope zviditeľniť pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

2.1

Kľúčové ciele
Zvýšiť počet domácich turistov v regióne centrope
Slabé povedomie medzi miestnymi obyvateľmi susediacich regiónov a nízka úroveň
nadregionálnej mobility negatívne ovplyvňuje rast potenciálneho domáceho cestovného ruchu.
Zvýšiť počet návštevníkov región centrope zo zahraničia
Aby sa zvýšil počet návštevníkov regiónu centrope zo zahraničia, je dôležité ďalej rozvinúť
marketingový nástroj regiónu centrope, ktorý by poskytoval trvalú podporu regionálnym
a miestnym úradom cestovného ruchu pri ich činnostiach v rámci regiónu a prispieval by
k tvorbe spoločnej značky centrope. Prvým predpokladom je komunikácia a organizácia
spoločného veľtrhu cestovného ruchu v zahraničí, napr. v Bruseli, ktorý by predstavil
jedinečnosť každej časti regiónu centrope pod jednou strechou.

43

centrope strategy 2013+

2.2

Ciele na úrovni spravovania
Zvýšená spolupráca medzi miestnymi a regionálnymi úradmi by sa preto mala zamerať na
vytvorenie siete partnerov s cieľom vyvíjať spoločné cezhraničné špecializované produkty,
vymieňať si know-how a odstraňovať komunikačné bariéry.
Použiteľnosť príslušných dostupných zdrojov partnerov v oblasti cestovného ruchu je
dôležitým aspektom implementovania navrhovaných stratégií. Rôznorodé kompetencie
verejných správ na regionálnej a mestskej úrovni v týchto štyroch krajinách a znížený dopad
národných vlád (globalizácia) vyžaduje širšiu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami
pracujúcimi spoločne na platforme, aby sa tak zabezpečilo, že “robia správne veci správnym
spôsobom pre správnych ľudí”. Stratégie by sa mali implementovať skôr na základe
koordinácie, ako na základe hierarchických štruktúr. Z tohto dôvodu navrhujeme vytvorenie
platformy, ktorej výstup by nemal byť zriadenie samotnej siete, ale mal by skôr zabezpečiť,
aby partneri platformy z verejného aj súkromného sektory mohli dosiahnuť svoje ciele
s primeranými nákladmi.

2.3

Ciele nástroja
Mestské a vidiecke dovolenky
V súčasnosti mestské dovolenky patria medzi najpopulárnejšie ponuky cestovného ruchu.
Takéto krátke dovolenkové cesty sú prispôsobené ľuďom, ktorí uprednostňujú víkendovú
formu cestovania a poznávania nových miest pred dlhodobými pobytmi. Kľúčovým
predpokladom a faktorom úspechu je tu schopnosť ponúknuť viaceré atrakcie, kvalitné služby
a zaujímavé podujatia počas krátkeho časového obdobia a v kompaktnom mestskom
prostredí, t. j. na relatívne malom území. Rozmach konferenčnej turistiky, najmä vo Viedni, ale
tiež v Brne a Bratislave, môže predstavovať určitý impulz pre tento typ ciest, keďže poskytuje
možnosť ponúknuť návštevníkom, ktorí sú na pracovnej ceste, prehliadku mesta, čo môže byť
pre nich tiež motiváciou, aby sa vrátili a preskúmali dané miesto počas dlhšieho pobytu. Preto
je veľmi dôležité podporovať regionálne úrady cestovného ruchu pri ich cezhraničnom
propagovaní mestskej a vidieckej dovolenky na obchodných veľtrhoch s cieľom motivovať
návštevníkov na pracovných cestách, aby svoj voľný čas a predĺžené víkendy strávili
v regióne centrope.
Produkty cestovného ruchu zamerané na predstavenie vidieckych oblastí predstavujú
protiklad mestských dovoleniek: prírodné pozoruhodnosti, atraktívne prírodné prostredie
a pokojnejšia atmosféra v porovnaní s rušným mestským životom sú základnými predpokladmi
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na rozvoj tohto typu cestovného ruchu. Ide pritom tiež o prípad kratších pobytov, takže takéto
kompaktné ponuky musia spĺňať ešte vyššie nároky.
Región centrope disponuje príslušnými predpokladmi na rozvoj obidvoch foriem cestovného
ruchu. Atraktívne mestá – najmä Viedeň a Bratislava, ale tiež Brno, Győr a iné – kontrastujú s
krásnou krajinou vidieckych oblastí a ich rozličnými kulinárskymi špecialitami. Vďaka malej
veľkosti regiónu centrope sa môžu obidve formy cestovného ruchu rozvíjať v synergii.
Z hľadiska pokračujúcej urbanizácie Európy môže tento typ cestovného ruchu a poznávania
nadobúdať na význame.
Rozvoj multilaterálnych tematických klastrov a zoskupení
Siete budú organizované hlavne ako multilaterálne tematické klastre. Klaster vo všeobecnosti
predstavuje lokálnu koncentráciu vzájomne prepojených subjektov, podnikov a inštitúcií
v určitej oblasti. V odvetví cestovného ruchu klaster špecificky zahrňuje zoskupenie subjektov,
ktoré poskytujú tematicky podobné služby. Takéto zoskupenia môžu viesť k silnej trhovej
pozícii, lepším príležitostiam na propagáciu a marketing a tiež k tvorbe spoločných produktov.
Klastre by mali plniť nasledujúce štyri hlavné funkcie:
•
•
•
•

Vzbudzovať ochotu spojiť sa a spolupracovať, alebo prípadne zapojiť rôzne sociálne
záujmy a hráčov do jedného cieľa
Podporovať výmenu informácií a procesy vzájomného poznávania medzi príslušnými
hráčmi
Zvyšovať účinnosť a výkonnosť spoločného marketingu
Iniciovať a zintenzívniť komunikačné kampane a špecifické cieľovo orientované
marketingové stratégie

Efektívne prideľovanie a distribúcia zdrojov takýchto zoskupení môže v konečnom výsledku
znížiť počiatočný finančný vstup každého člena, a tak situáciu zjednodušiť v porovnaní
s prípadom, keď by každý člen postupoval samostatne.

3

Stratégie a opatrenia 2013+
Pretože vyššie uvedené ciele nie je možné oddeliť od stratégií prijatých na ich splnenie, mal
by sa zvoliť komplexný a integračný prístup. V prostredí silnej celosvetovej súťaže v odvetví
cestovného ruchu by bolo neefektívne vynakladať zdroje a know-how oddelene na prilákanie
zahraničných turistov a na podporu domáceho cestovného ruchu. Spojené nástroje na
propagáciu a podporu atraktívnosti regiónu zahrňujú najmä vytvorenie celoregionálnych
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tematických produktov cestovného ruchu. Región by sa mal prezentovať smerom von a tiež
smerom k vlastným obyvateľom zdôrazňovaním a približovaním jeho kultúrnych, historických,
prírodných a sociálnych predností.
3.1

Región kultúrneho, historického a architektonického dedičstva bezprostredných
susedov
Jednou z činností, ktoré sa už pripravujú, je transformácia rodinných kariet – čo je hlavný
výstup projektu FamilyNet podporeného cezhraničným programom SK-AT (projektoví partneri:
Dolné Rakúsko, Burgenland, región Bratislava a región Trnava) – na ”karty centrope”.
Realizovaním tohto vizionárskeho konceptu sa umožní poskytovanie širokého spektra zliav
pre návštevníkov regiónu centrope. Pozitívnym účinkom karty centrope bude zabezpečenie
väčšieho povedomia o regióne centrope na strane jeho obyvateľov. Cezhraničný kalendár
podujatí umožní jednoduchý prístup k najlepším aktuálnym ponukám regiónu. Je dôležité
zvýšiť povedomie o špičkových podujatiach medzinárodného významu organizovaných
v regióne centrope ich propagovaním prostredníctvom rozhlasových a televíznych
programov. Spoločne organizované festivaly, ktoré sa pravidelne konajú vždy na inom mieste
v regióne (napr. Paneurópsky piknik), dlhé noci múzeí alebo putovné výstavy by mohli byť
dôkazom nádherných zážitkov pre turistov aj miestnych obyvateľov. Takéto ponuky by mali
najmä prezentovať jedinečnú rôznorodosť a pestrosť tohto regiónu štyroch krajín a jeho
kultúrne dedičstvo a živú súčasnú umeleckú scénu.
Región centrope by sa mohol sám propagovať prostredníctvom prezentácií, ako napríklad
„región kultúrneho, historického a architektonického dedičstva bezprostredných susedov”.
Avšak toto by vyžadovalo koordináciu a marketingovú stratégiu destinácie „región
centrope“, ako zjednoteného regiónu spoločnej histórie a kultúry, pričom súčasne by sa
zdôraznili jeho výnimočnosti. Región štyroch krajín sa môže stať priestorom, kde sa rodia
nové trendy a kde na križovatke nápadov a vplyvov vzniká niečo nové a jedinečné.

3.2

Účinnosť a výkonnosť na posilnenie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a kvality
krajiny
Vzhľadom na vnútornú súťaž by sa kvalita ponúkaných turistických služieb mohla zlepšiť
rozšírením systémov značky kvality, ktoré už v regióne centrope existujú. Neskôr by sa táto
značka kvality mohla premeniť na spoločnú „značku kvality regiónu centrope“, koordinovanú
regionálnymi úradmi cestovného ruchu.
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3.3

Tematické klastre
Prvým krokom by mala byť analýza potenciálu tematických klastrov, napr. na základe
spoločnej histórie – v tomto kontexte by bola možná napríklad sieť kultúrneho dedičstva
Habsburgovcov. Iným možným a želateľným výstupom procesu vytvárania klastrov v oblasti
cestovného ruchu by mohla byť príprava spoločných produktov, podnikateľských plánov
alebo analýz na marketing a propagáciu klastru a jeho produktov. Existujúca turistická
infraštruktúra vo forme kultúrneho dedičstva – napr. hrady a zámky, dlhá tradícia výroby vína
spojená s ochranou historických viníc a vínnych pivníc, rovnako ako tradičné kulinárske
špeciality – predstavuje hlavný katalyzátor na vytvorenie tematických klastrov. Prírodné
podmienky, najmä susedstvo riek Dunaj, Morava/March alebo Myjava, ktoré kedysi
predstavovali regionálne hranice a dnes symbolizujú oblasti úzkej spolupráce na základe
Dunajskej stratégie, by sa tiež mohli zvážiť ako súčasť infraštruktúry cestovného ruchu.
Neziderské jazero/Neusiedlsee/Fertő tó a vodná nádrž Nové Mlyny na Južnej Morave sú
ďalšími atraktívnymi oblasťami. V neposlednej miere je infraštruktúra cestovného ruchu
reprezentovaná rozličnými turistickými službami poskytovanými zväčša malými a strednými
podnikmi. Zachovanie a rozvoj takýchto služieb (penzióny, hotely, športové a rekreačné
služby) s pomocou vytvárania klastrov zabezpečuje ich účinnosť a výkonnosť, čím sa
posilňuje konkurencieschopnosť, zamestnanosť a kvalita krajiny vo vidieckych oblastiach.
Budovanie dôvery medzi poskytovateľmi služieb v rámci klastra je v tomto ohľade dôležitým
aspektom a mohlo by sa podporovať štandardnými obchodnými značkami, vzdelávacími
kurzami, mikropôžičkami atď..

3.4

Posilňovanie štruktúry spravovania – Európske zoskupenie územnej spolupráce
Pri identifikovaní a vyhodnocovaní rozvojového potenciálu turistickej stratégie regiónu
centrope sa musí posilniť viacrozmernosť. Tematické klastre nie sú schopné pokryť
komplexné vzťahy medzi verejnými, súkromnými a občianskymi hráčmi regiónu centrope,
ak sa má tento cieľ dosiahnuť. Jednou z možností by mohlo byť vytvorenie Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce (European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC))
regiónu centrope. Cielené vytváranie dočasných sietí schopných vytvoriť a koordinovať
činnosti týkajúce sa cestovného ruchu v regióne umožní čerpanie dostupných zdrojov
jednotlivých hráčov. Legislatíva Európskej komisie ohľadom EGTC podporuje vznik takýchto
zoskupení v novom programovacom období rokov 2014 - 2020 a pripisuje im oprávnenosť na
udeľovanie zdrojov zo štrukturálnych fondov.
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3.5

Cestovný ruch znamená cestovanie
Rozvoj systémov integrovanej dopravy a zľavových kariet pre tento typ dopravy
predstavuje ďalší predpoklad posilnenia pozície regiónu centrope v oblasti cestovného ruchu.
V súčasnosti je cykloturistika veľmi rýchlo rastúcim sektorom. Vďaka nízkym nákladom,
slobodnému a neohraničenému pohybu a možnosti spoznať mnohé atrakcie v krátkom čase
sa cykloturistika stáva stále obľúbenejšou formou aktívneho odpočinku. Cykloturistika boduje
tiež vďaka úplnej prístupnosti, ktorú so sebou prináša, pretože umožňuje navštíviť centrá
miest alebo iné pozoruhodnosti bez nutnosti hľadať parkovacie miesta alebo iné formy
dopravy.
Okrem tejto možnosti poskytuje región centrope tiež iné formy dopravy šetrnej voči životnému
prostrediu. Keďže Dunaj spája celý región, predstavuje riečna doprava ďalší spôsob
cestovania bez veľkých dopadov na životné prostredie. Tiež dobre rozvinutá železničná sieť
má vysoký potenciál obslúžiť vysoký počet turistov.
Navrhované opatrenie: integrácia vyššie uvedených foriem dopravy do produktov
cestovného ruchu.

3.6

Transformovanie CTMT na turistický portál regiónu centrope www.tourcentrope.eu
Propagácia je kľúčovou formou podpory cestovného ruchu. Turistický a marketingový nástroj
regiónu centrope (Centrope Tourism and Marketing Tool (CTMT)) je nástrojom, ktorý
posilňuje vnútroregionálne cestovanie a presadzuje nové príležitosti v oblasti cestovného
ruchu.
Primárnym cieľom CTMT, pilotného projektu novej webovej aplikácie, je fungovať ako nástroj,
ktorý sprostredkováva komplexné informácie, ktoré nie je možné získať z iných zdrojov.
Vďaka dizajnu, ktorý je homogénny a zrozumiteľný pre užívateľov, a vďaka širokému rozsahu
poskytovaných informácií sa stáva kvalitným portálom na plánovanie turistických aktivít
v regióne centrope. Obsah pozostáva z informácií poskytnutých regionálnymi turistickými
organizáciami. V súčasnosti obsahuje približne 40 cyklotrás, 120 kultúrnych podujatí a viac
ako 160 pozoruhodností, čo spolu predstavuje dostatočne atraktívnu ponuku na vytvorenie
množstva turistických balíkov alebo ciest pre akúkoľvek záujmovú skupinu. V súčasnosti
Turistický a marketingový nástroj regiónu centrope poskytuje všetky potrebné informácie
o jednotlivých zariadeniach, ako napríklad vstupné, otváracie hodiny, dostupnosť, atď.. Aj
vďaka jasným mapám je tento nástroj veľmi zaujímavou možnosťou pre plánovanie
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turistických aktivít v regióne centrope a predstavuje významnú pridanú hodnotu pre turistickú
ponuku regiónu.
Ďalší rozvoj tohto nástroja závisí od potrieb úradov cestovného ruchu, webových užívateľov
a poskytovateľov turistických služieb, pretože použité metódy IT umožňujú rozšírenie
nástroja na ďalšie úrovne s webovými modulmi poskytujúcimi iné typy informácií, napr.
o možnostiach wellness pobytov a liečebnej turistiky, alebo o tradičných kulinárskych
špecialitách. Možná je tiež automatická výmena informácií medzi webovými portálmi úradov
cestovného ruchu a CTMT (a teda turistického portálu centrope) na zabezpečenie nákladovej
efektívnosti a udržateľnosti. Transformácia tohto nástroja na spoločný turistický portál
centrope by mal byť posledným krokom k vytvoreniu komplexného informačného zázemia,
vrátane možnosti rezervácie ubytovania v regióne centrope a prepojení na dopravnú
infraštruktúru.
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Naša spolupráca v budúcnosti
Partnerstvo centrope má za sebou takmer desať ročnú históriu kulminujúcu v súčasnom
projekte centrope capacity, ktorý po prvýkrát etabloval kooperačné štruktúry umožňujúce
priebežnú spoluprácu všetkých partnerských miest a regiónov. Skúsenosti z minulosti
jednoznačne poukazujú na pozitívny vplyv kontinuity spoločnej prípravy a implementácie
kooperačných programov, stabilných dlhodobých partnerských sietí a inteligentnej
viacúrovňovej koordinácie.
Úspešné zavŕšenie projektu centrope capacity volá po obnove úsilia zameraného na
zabezpečenie udržateľnosti modelu riadenia centrope. Parteri preto využijú túto príležitosť na
zaostrenie strategických perspektív a doladenie štruktúr, nástrojov a modelov spolupráce.
Predchádzajúce úspechy využijú ako základ na spustenie procesu rozsiahleho rastu, do
ktorého budú zapojení verejní aj súkromní aktéri.
Bez ohľadu na zložitú situáciu do začiatku nového programového obdobia EÚ 2014-2020 sa
partneri centrope dohodli, že sa v bezprostrednej budúcnosti zamerajú na tri hlavné body
programu:
•

•

•
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Koordinácia, politické lobovanie a komunikácia. Etablovaný politický rámec s
pravidelnými summitovými stretnutiami Rady predsedov, prezidentov a primátorov
centrope bude pokračovať aj naďalej. Tieto stretnutia zabezpečia pravidelnú koordináciu
na najvyššej politickej úrovni a budú sa konať v rámci jednoročných rotujúcich
predsedníctiev. Administratívna riadiaca štruktúra centrope a komplexná štruktúra správy
a riadenia zahŕňajúca nadnárodnú koordináciu a decentralizované úlohy v rámci
partnerských krajín ešte väčšmi podporia kooperačné mechanizmy vytvorené medzi
partnermi. Úlohou aktérov je iniciovať a mobilizovať nové verejno-súkromné partnerstvá
pre rozvoj spoločného regiónu. Tento kooperačný rámec zároveň zabezpečí verejnú
viditeľnosť, vytváranie sietí na úrovni EÚ a marketing centrope ako atraktívneho miesta
na podnikanie.
Management mobility pre centrope. Zlepšenie vzájomnej dostupnosti, verejná doprava
a rozvoj infraštruktúry s ich zásadným významom pre región stoja na vrchných priečkach
priorít spolupráce regiónu. Budujúc na vysokej dynamike súčasných úsilí v tejto oblasti sa
partneri budú snažiť aj naďalej rázne postupovať vpred vo vlajkovej iniciatíve centrope
Monitorovanie a riadenie mobility. Medzi novými koordinačnými štruktúrami si nájde
miesto Administratívna rada na najvyššej úrovni prepojená s politickým procesom
centrope, ale i nevyhnutné operatívne kapacity na podporu agendy cezhraničnej mobility.
Tematická spolupráca. Konkrétne záväzky partnerov podľa individuálnych priorít môžu
zahŕňať celé spektrum spolupráce, od výskumu a vývoja, prenosu technológií a inovácií
cez iniciatívy zamerané na tvorbu cezhraničných klastrov, monitorovanie trhu práce
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a kvalifikácie, nadnárodné územné plánovanie až po rozvoj turistickej destinácie
a marketing. Partneri centrope v každom prípade rozhodnú o hlavnej koordinačnej úlohe
a prostriedkoch, ktoré vyčlenia na kooperačnú iniciatívu.
So začiatkom nového obdobia európskej kohéznej politiky a s ním spojených nových
príležitostí na získanie financovania, sa otvára cesta pre štruktúrovanú implementáciu
stratégie centrope 2013+ v celom jej rozsahu načrtnutom v tejto brožúre. Partnerské regióny
a mestá deklarovali svoj zámer napĺňať ambície stratégie v priebehu nadchádzajúceho
programového procesu a presadzovať projekty a iniciatívy stratégie centrope 2013+ až do
konca desaťročia.
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Časť B
centrope Akčný Plán 2013+
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Automobilový klaster centrope II
Partneri projektu: Mobility Cluster @ Vienna Business Agency (bývalá
ACVR); Univerzita Istvána Széchenyiho v Giőri; Univerzita aplikovaných vied
Technikum Wien
Program EÚ: AT_HU 2007‐2013
Trvanie projektu: 04/2010 – 12/2012; predložená žiadosť o pokračovanie

Z regiónu centrope sa postupom času stal významný hráč v oblasti automobilového
priemyslu a logistiky, ktorý ďalej rastie. Z nedávnych krízových rokov, počas ktorých sa
postupne znižoval predaj, sa automobilový priemysel spamätal skôr, než sa očakávalo.
Zvyšuje sa dopyt po atraktívnom ale zároveň nákladovo efektívnom dizajne a inovatívnom
vybavení, kam patria aj technológie e‐mobility. Napriek tomu, že už dnes majú výrobné
automobilové závody okolo seba vybudovanú hustú sieť dodávateľov, sa v poslednej dobe
požiadavky na individuálne spoločnosti v automobilovom a subdodávateľskom odvetví
výrazne zvyšujú.
V regióne centrope funguje úspešná dvojstranná spolupráca medzi rakúskym a slovenským
automobilovým klastrom spoločne pôsobiacim pod názvom Automotive Cluster Centrope
(ACC). V súčasnosti sa táto platforma rozšírila do Maďarska, kde kladie zvláštny dôraz na e‐
mobilitu, pretože táto nová technológia je rozvíjajúcou sa oblasťou, ktorá potrebuje veľa
odborníkov. Jednou z hlavných úloh súčasného projektu spolufinancovaného
prostredníctvom rakúsko‐maďarského bilaterálneho programu ETC (projekt s názvom
Automotive Cluster Centrope II) je preto rozšírenie Automobilovej akadémie do Maďarska.
Činnosti:


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

• Založenie Automobilovej akadémie v Maďarsku na základe skúseností Automobilovej
akadémie vo Viedni



• Štúdia realizovateľnosti nového kurikula e‐mobility
• Príprava kurikula pre spoločný pregraduálny program vrátane právnych implikácii
nového programu

Financovanie

• Výber prednášajúcich a školiteľov v spolupráci s viedenskou Automobilovou akadémiou
akadémiou,
príprava akreditácie
• Nepretržité mediálne a PR činnosti


Žiadosť o
financovanie

V septembri 2012 bola predložená žiadosť o financovanie nadväzujúceho projektu , ktoré
umožní pokračovanie spolupráce na základe uvedených činností a rozvíjanie nových
nápadov.


Štart

TwinEntrepreneurs

Partneri projektu: Vienna Business Agency; Združenie mladých podnikateľov
Slovenska; Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Program EÚ: SK_AT 2007‐2013
Trvanie projektu: 10/2012 – 12/2014



Iniciatíva na podporu začínajúcich a malých podnikov v regióne Viedeň‐Bratislava
Bratislava a Viedeň, ako zdôrazňuje už ich funkcia hlavných miest, sú najrozvinutejšími
a najdynamickejšími časťami svojich štátov. Z pohľadu konkurencieschopnosti zohrávajú
v ekonomike Bratislavského aj Viedenského regiónu veľmi dôležitú úlohu práve malé
podniky. Všetci traja partneri projektu TwinEntrepreneurs preto aktívne podporujú malé
a stredné podnikanie pomocou širokej škály časom overených nástrojov. Pre ešte širšie
využitie konkurenčných výhod malých a stredných podnikov je potrebné spoločne ich
podporovať, aby rozšírili svoje hospodárske aktivity aj do susediacich oblastí. Riešením
tejto výzvy sa chceme spoločne zaoberať v rámci projektu TwinEntrepreneurs.
Partneri projektu TwinEntrepreneurs nadviazali prvé kontakty počas prípravy podujatia
„Smernica EÚ o službách a jej praktické výhody“, ktoré sa konalo 14. septembra 2011 vo
Viedni v rámci projektu centrope capacity a jeho tematickej oblasti „Vedomostný región“.
Tu sa zrodila myšlienka pravidelne poskytovať trhové informácie rakúskym a slovenským
spoločnostiam so záujmom o susediace regióny; v tomto kontexte sa považovali za cenné
najmä služby zamerané na konkrétnu a individuálnu podporu. V nasledujúcich mesiacoch
sa diskutovalo o rôznych nápadoch, myšlienkach a nastaveniach, ktoré vyústili do
predloženia projektovej žiadosti v rámci programu ETC SK_AT 2007‐2013, riadne
schválenej v lete 2012.

Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán



Činnosti:
• Regionálna analýza poskytne základné vstupné informácie pre konkrétne zameranie
podporných činností v závislosti od potrieb malého podniku

Financovanie

• Začínajúce a malé podniky z Bratislavy a Viedne sa budú môcť zúčastňovať na
bezplatných workšopoch a podujatiach zameraných na podnikateľské know
know‐how
how
• Malým a stredným podnikom bude poskytovaný individuálny koučing zameraný na
cesty rastu a rozširovania sa


Žiadosť o
financovanie

• Workšop so zástupcami osvedčených európskych postupov zameraný na porovnávacie
hodnotenia



• Nepretržité mediálne a PR činnosti

Štart

Energetický klaster centrope
Iniciátori: Trnavský samosprávny kraj; Technologie Offensive Burgenland
GmbH (TOB)
partneri: agentúry
g
y z oblasti energetiky,
g
y mimovládne
Potenciálni p
organizácie, štátne orgány
Program EÚ: ECT SK‐AT
Ďalšie podrobnosti: založený v decembri 2010, zaregistrovaný v Trnave,
nezisková organizácia

V predchádzajúcich rokoch Slovensko zaregistrovalo výrazný nárast investícií do energetiky
a prílev spoločností s vysokým technologickým štandardom. Tento vývoj viedol k zvýšeniu
dopytu po výskume a vývoji, vyšším požiadavkám na kvalifikácie a technickú prípravu
pracovníkov a tiež k potrebe implementácie najnovších myšlienok a trendov v sektore
energetiky.
Iniciatíva sa snaží pomôcť spoločnostiam a inštitúciám pôsobiacim v oblasti obnoviteľnej
energie vytvárať synergie a podporiť konkurencieschopnosť týchto podnikov. Jedna
z hlavných tém sa sústredí na rozšírenie projektu o partnerov v Českej republike
a Maďarsku a pozdvihnúť tak jeho pôvodne dvojstrannú spoluprácu na spoluprácu celého
regiónu centrope.
centrope


Koncepcia


Partnerstvo

Ústrednými ohniskami činností sú:
• Prenos technológií
• Pokročilý výcvik
• Budovanie cezhraničných partnerstiev
• Informačno‐komunikačné služby
• Výskum a vývoj

Pracovný
a časový plán

V úvode bol klaster štruktúrovaný ako voľná sieť partnerov združených okolo iniciátorov
(Trnava/Burgenland). Rozširovanie klastra na celý región centrope, šírenie know‐how,
kvalifikácií, technológií a koncepcií atď. bude pokračovať veľmi rýchlo a efektívne. Vďaka
klastru a jeho členom sa pravdepodobnejšie podarí realizovať nové a inovatívne nápady,
koncepcie a projekty.

Financovanie

Ďalší rozvoj klastra týkajúci sa tém a rozširovania členskej základne je úplne otvorený,
pretože zakladajúci členovia sú pripravení rozšíriť klaster tematicky aj geograficky podľa
podnetov a požiadaviek nových partnerov alebo členov.
členov

Žiadosť o
financovanie

Štart

EAU
Energeticky autonómne jednotky
Partneri projektu: Pannon Business Network; Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány; Technologie Offensive Burgenland
GmbH
Program EÚ: AT_HU 2007‐2013
Trvanie projektu: 01/2013 – 6/2014; žiadosť predložená, čaká sa na
schválenie

Prebiehajúce a už ukončené projekty ako ESPAN, ITE, EKKO atď. vytvorili regionálne alebo
miestne energetické koncepcie a stratégie. Ich výsledky naznačujú, že s ohľadom na
potenciál pre úspory, ale najmä vďaka dostupným zdrojom na výrobu energie v mnohých
oblastiach, je možné aspoň v niektorých špecifických oblastiach dosiahnuť energetickú
sebestačnosť alebo prinajmenšom dostatok energie. Na týchto prvých výsledkoch by mal
stavať nadväzujúci projekt, ktorého úlohou bude zamerať sa na implementačne
orientované prístupy k dosiahnutiu energetickej nezávislosti. Projekt EAU je treba
považovať za logické nadviazanie na prebiehajúce a dokončené projekty a výsledky
predchádzajúcich energetických projektov zameraných na energetickú nezávislosť. Za
týmto účelom bol projekt EAU vypracovaný v rámci klastra EnCC založeného ako súčasť
projektu ITE.
ITE
Projekt EAU je ďalším krokom na ceste k dosiahnutiu dlhodobého cieľa úplnej energetickej
nezávislosti v projektových regiónoch. Malo by sa podariť dosiahnuť ju vďaka uplatneniu
prístupu zdola nahor pre samostatné jednotky a následne dodržaním projektových
ukazovateľov a výsledkov v rôznych energetických jednotkách. Zakladanie energeticky
autonómnych jednotiek by sa malo ďalej rozširovať až pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť
konečný cieľ úplnej energetickej autonómie.


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Činnosti:
 Zvyšovanie povedomia a informovanosti o alternatívnych formách energie
prostredníctvom publikácií o výstupoch projektu, podujatí a workšopov


Financovanie

 Identifikácia a prieskum energeticky nezávislých jednotiek s podnikateľskými
plánmi na implementáciu a stratégie ďalšieho rozvoja
 Spoločný CBC a regionálny prieskum, koncepcie a štúdie pre Burgenland
a maďarský partnerský región (Panónia)
 Technologická propagácia energeticky nezávislých jednotiek prostredníctvom
pilotných projektov


Žiadosť o
financovanie

Štart

REACT
Akcia za obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť
Partneri projektu: Fachhochschulstudiengänge Burgenland (Univerzita
aplikovaných vied); EnCoBa; TTSK; Automobilový klaster Západné
Slovensko; Slovenská technická univerzita v Bratislave; TOB;
Strategický partner: HTL Eisenstadt
Program EÚ: AT_SK 2007‐2013
Trvanie projektu: 08/2012 – 12/2014; potvrdené
Odvetvie stavebníctva sa v Rakúsku podieľa na celkovej spotrebe energií približne 40%. Od
roku 2020 sa na základe príslušných smerníc EÚ stane pre nové a renovované stavby
záväzný energeticky nulový dizajn. Štandard technického vývoja je dostatočný na to, aby
umožnil implementáciu týchto požiadaviek, v súčasnosti však ešte stále chýbajú vhodné
stavebné koncepcie.
Podobná situácia je aj pri podiele obnoviteľnej energie, ktorý by sa mal do roku 2020
výrazne zvýšiť. Z tohto dôvodu sa projekt REACT zameriava aj na rozvoj v oblasti
energetickej účinnosti a obnoviteľných energií.
Cieľom REACT je generovať pozitívne výstupy v oblasti produkcie obnoviteľnej energie a
energetickej účinnosti budov (nových a renovovaných stavieb) ako aj v kvalifikácií
príspevkov
príspevkov.


Koncepcia


Partnerstvo

Činnosti:
 Príprava praktických riešení pre výstavbu nových energeticky nulových a tzv. energy‐
plus budov čerpajúcich z miestnych zdrojov
 Preskúmanie potenciálnych úspor energií pre existujúce budovy a hľadanie
primeranejšieho riešenia pre obnovu takýchto budov


Pracovný
a časový plán

 Zostavenie príručky o renovácii
 Príprava plánu školení a pilotného školenia energetických poradcov pre osvedčenú prax
pre novú výstavu a renovácie


Financovanie

 Výroba, testovanie a výskum nosičov obnoviteľnej energie z regionálne dostupných
zdrojov a biogenického odpadu generovaného dopravou (mobilita) a teplom
 Prezentácia výstupov projektu širokej verejnosti a špecifickým cieľovým skupinám
(architekti, zainteresované organizácie, vedeckí pracovníci, stavebníci atď.) v priebehu
celého trvania projektu


Žiadosť o
financovanie

Štart

TwinRegion: Medziobecná spolupráca v Twin
Regióne Viedeň‐Bratislava
Partneri projektu: KDZ centrum pre výskum verejnej správy (Viedeň);
CRR Centrum pre regionálny rozvoj a aplikovaný výskum (Trenčín)
Program EÚ: SK_AT 2007‐2013
Trvanie projektu: 18 mesiacov (1/2/2011 – 31/7/2012)

I keď súčasná rakúsko‐slovenská cezhraničná spolupráca sa primárne zameriava na regióny
medzi mestami Viedeň a Bratislava, kooperačné činnosti medzi susednými mestami
v oboch metropolitných regiónoch sú iba výnimkou. Integrácia týchto miest a obcí by
nielen posilnila celý región centrope , ale aj vyššie spomenutú kooperačnú os medzi
Viedňou a Bratislavou. Hlavným cieľom projektu TwinRegion bolo posilnenie spolupráce
medzi obcami v regióne Viedeň‐Bratislava, so zameraním na zapojenie obcí strednej
veľkosti.
Medzi cieľové skupiny patrili zamestnanci a vedúci zástupcovia príslušných miest a obcí
v projektovej oblasti, predovšetkým z odborov územného plánovania a hospodárskeho
rozvoja spoločne s kľúčovými aktérmi z oblasti politiky a verejnej správy.
rozvoja,
správy
Výstupy projektu:
• Štúdia TwinRegion ‐ znalostná spolupráca v spádovej cezhraničnej oblasti Viedne a
Bratislavy, ktorá mapuje súčasný stav spolupráce v regióne a definuje šesť
potenciálnych oblastí spolupráce dohodnutých v súčinnosti s odborníkmi počas dvoch
workšopov. Medzi spomínané oblasti patria informačné a komunikačné platformy,
identita a marketing, vzdelávacie siete, koordinácia regionálnych plánov územného
rozvoja a inovatívne a udržateľné využívanie zdrojov. Odporúčania pre budúce modely
a oblasti spolupráce boli zhrnuté v doplnkovom usmernení o spolupráci. Obidve
publikácie sú k dispozícii na prevzatie na www.twinregion.eu.
• TwinRegion Scorecard: pre zjednodušenie spolupráce v Twin Regióne bol vypracovaný
on‐line nástroj na hodnotenie výsledkov politík obsahujúci ukazovatele spolupráce na
regionálnej a miestnej úrovni a online databáza osvedčených postupov. Databázu
spoločne používajú a dopĺňajú cieľové skupiny (obecní zamestnanci projektovej oblasti).
Cieľom je vytvoriť z nej nástroj na plánovanie politiky pre budúcu spoluprácu.
Tento projekt nebol iniciovaný v rámci centrope capacity,
capacity ale ARGE CENTROPE zohrávala
ústrednú úlohu ako pozorovateľ a konzultant (napr. účasťou na workšopoch v pozícii
experta, prepojením otázok s tematickou oblasťou Vedomostný región centrope).
Projekt bol oficiálne ukončený v júli 2012 záverečnou konferenciou. Chod TwinRegion
Scorecard –nástroja na spúšťanie kooperačných projektov budú ďalej zabezpečovať
projektoví partneri. Za účelom rozšírenia okruhu používateľov sa plánuje prezentácia
projektu a scorecard na prebiehajúcom kurze „Platforma manažmentu verejnej správy“
2012/13 v kontexte modulu hospodárskeho rozvoja.


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán


Financovanie


Žiadosť o
financovanie


Štart

Centrá expatriantov – výmena know‐how
Partneri projektu: Centrá expatriantov vo Viedni a Brne; v Bratislave
j žiadne centrum expatriantov
p
v súčasnosti neexistuje
Program EÚ: neplánuje sa prekladanie žiadosti o financovanie
Trvanie projektu: nepretržité

Práca a život v zahraničí sa stáva každodennou realitou pre stále väčší počet ľudí. Mobilita
je v dnešnom svete nevyhnutnosťou ako pre spoločnosti, tak i pre ich zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov. Centrá expatriantov im dokážu pomôcť v začiatkoch ‐ poskytnú im
ako novo prichádzajúcim podporu a asistenciu v otázkach súvisiacich s odbornou a
súkromnou situáciou.
V posledných troch rokoch boli po prvýkrát založené centrá expatriantov vo Viedni a Brne.
S ohľadom na to je najcennejším krokom v tejto úvodnej etape práve výmena skúseností.
Platí to najmä pre centrum expatriantov v Brne, kde je strednodobé financovanie
podporných štruktúr závislé na schopnosti získať prostriedky v budúcnosti (tím centra vo
Viedni by v tomto ohľade mohol poskytnúť svoju expertízu).
expertízu) Do dnešnej doby sa uskutočnili
dve stretnutia vo Viedni, ďalšie je plánované na jeseň 2012 v Brne.


Koncepcia


Partnerstvo

Partneri projektu sa venovali aj nadväzovaniu kontaktov s centrami expatriantov mimo
regiónu centrope (napr. z Amsterdamu, Hágu, Linzu, Grázu). Vyskytli sa aj špeciálne
prípady, kedy sa obe centrá – brnenské aj viedenské – zaoberali situáciou rovnakých
klientov; pracovníci oboch centier preto musia udržiavať pravidelný kontakt aj v rámci ich
bežnej agendy.

Pracovný
a časový plán

V súčasnosti ešte prebieha diskusia o spoločných činnostiach, ktoré by mohli pomôcť pri
nadväzovaní vzájomných kontaktov medzi expatriantmi napr. prostredníctvom
sprevádzaných zájazdov z Viedne do Brna a naopak. Vo Viedni by sa tieto ponuky mohli
zameriavať najmä na členov „klubu expatriantov“ (na konkrétnych podrobnostiach sa
strany ešte nedohodli).

Financovanie

V Bratislave v súčasnosti neexistuje žiadne centrum expatriantov. Partnerstvo by privítalo
účasť relevantných inštitúcií zo Slovenska. To isté platí aj pre Maďarsko, kde sa diskusie
o vytvorení centra v Budapešti už začali.
začali
Kooperačné činnosti v rámci regiónu centrope budú financované z rozpočtov na bežné
činnosti.

Žiadosť o
financovanie


Štart

Monitorovanie cezhraničného trhu práce

Partneri projektu: regionálne pobočky úradov práce v AT,
AT CZ,
CZ HU,
HU SK;
MENDELU (Mendelova univerzita v Brne)
Trvanie projektu: nepretržité

Čelom k výzve
ý
trhu práce!
p
Funkčné trhy práce sú významným predpokladom úspešného hospodárskeho rozvoja
regiónov. Napriek tomu v súčasnosti nie je k dispozícii dostatok vhodných údajov, ktoré by
umožnili verejnému a súkromnému sektoru optimálne fungovať.
Za hranice verejných zdrojov
Príprava vhodných opatrení pre rozvoj cezhraničného trhu práce si vyžaduje omnoho širší
prístup ku všeobecným štatistikám trhu práce; špecificky sa to týka transparentnosti
mobilitného správania. Transparentnosť by mohol zabezpečiť nástroj na monitorovanie
aktuálnej situácie na trhu práce.
práce
Snaha o aktuálnosť a porovnateľnosť
V rámci riešenia tejto výzvy spustila Agentúra CENTROPE v marci 2011 spoločne s expertmi
z úradov práce zo všetkých krajín centrope Nástroj na monitorovanie trhov práce, ktorý
monitoruje situáciu na regionálnej cezhraničnej úrovni. Nástroj pracuje s najnovšími údajmi
na úrovni NUTS‐3, ktoré ešte nie sú verejne prístupné.


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Na ceste k vytvoreniu funkčného cezhraničného trhu práce
Výsledky monitorovania sú prezentované dvakrát ročne a diskutujú o nich experti zo
všetkých štyroch krajín. Úrady práce zo všetkých krajín centrope spolupracujú pravidelne,
efektívne a udržateľne aj vďaka spolupráci s univerzitou a skutočnosti, že nepotrebujú
externé financovanie.
Súčasný stav: Monitorovanie pokračuje; plánuje sa rozšírenie nástroja v súlade
s odporúčaniami MENDELU.

Financovanie

Žiadosť o
financovanie


Štart

Age manažment
Partneri projektu: AD Educa a.s.; vzdelávacie inštitúcie (v Rakúsku a na
Slovensku); Úrad práce Brno;
Spolupracujúce organizácie: zamestnávatelia (spracovateľské podniky) v
Brne

Pozadie:
Starnutie a zmenšovanie sa pracovnej sily EÚ za posledné dve desaťročia volá po novom
prístupe k age manažmentu na pracoviskách aj v sociálnej politike. Pracovníci vo veku nad
50 rokov tvoria 20% percent celkovej pracovnej sily a už onedlho sa tento podiel zvýši na
25%. Donedávna európski zamestnávatelia vo verejnom aj súkromnom sektore bežne
podporovali starších zamestnancov, aby pomerne skoro odchádzali do starobného
dôchodku. Počty mladých pracovníkov sa však znižujú a objavuje sa nová výzva – udržať si
a podporiť príspevok starších pracovníkov. Konkurenčný tlak mladšej pracovnej sily v iných
častiach sveta núti európskych zamestnávateľov, aby udržiavali pracovnú kapacitu
a produktivitu ich starších pracovníkov na rovnakej úrovni. Pracovná sila, v ktorej je vo
vyváženom pomere zastúpená mladosť aj zrelosť,
zrelosť sa považuje za najschopnejšiu rýchlo
reagovať na rapídne sa meniace okolnosti súvisiace s globalizáciou.


Koncepcia


Partnerstvo

Kľúčové činnosti:
−
−
−
−
−
−
−
−

Vytvorenie súboru príkladov osvedčenej praxe v oblasti age manažmentu (z rôznych
krajín)
Návštevy partnerských organizácií (študijné zájazdy)
Workšopy pre organizácie pracujúce s cieľovou skupinou
Príprava nových vzdelávacích činností pre vedenie spoločností a manažérov ľudských
zdrojov
Overovanie príkladov osvedčenej praxe zamestnávateľmi
Pilotné overovanie zavedenia zásad age manažmentu do praxe spoločnosti
Overovanie nástrojov koncepcie práceschopnosti
Záverečná konferencia, závery a prezentácia dosiahnutých výsledkov a hodnotenie
dotazníkov o koncepcii práceschopnosti


Pracovný
a časový plán


Financovanie

Súčasný stav: Financovanie projektu bolo zamietnuté,
zamietnuté ale aliancia plánuje pokračovať vo
svojej práci (výmeny know‐how, ďalšie projekty atď.).


Žiadosť o
financovanie

Štart

Konajme spoločne: Cezhraničná spolupráca
neziskových a nevládnych organizácií
Partneri projektu:
Česká republika: Asociácia neziskových nevládnych organizácií Južnej
Moravy (ANNO JMK)
Rakúsko: Združenie pre obnovu miest a obcí Dolného Rakúska (NÖ –
Dorf & Stadterneuerung)
Program EÚ: Územná spolupráca AT_CZ; Fond malých projektov
Trvanie projektu: 03/2011 – 12/2011
Doplnková úloha neziskových organizácií a dobrovoľníctva v spoločnosti – nielen
poskytovatelia sociálnych, vzdelávacích a oddychových činností, ale aj významní
zamestnávatelia
Vo všetkých rozvinutých demokratických spoločnostiach je neziskový sektor významnou
oporou sociálneho systému. Zohráva (alebo by mal zohrávať) významný úlohu partnera
štátnych orgánov v oblasti sociálnych služieb verejnej moci pri prevencii negatívnych
sociálnych fenoménov, práci s mládežou, kultúre a vzdelávaní. Terciárny sektor však môže
byť aj významným hráčom s rastúcim potenciálom tvorby nových pracovných miest. Obidve
partnerské krajiny tzn. Rakúsko aj Česká republika čelia podobným sociálnym fenoménom
a starnutiu obyvateľstva. V dôsledku týchto skutočností dopyt po službách terciárneho
sektora rastie
rastie. Cezhraničná spolupráca na operačnej úrovni sa preto ukazuje ako logická
požiadavka.
Ciele:
• Zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných terciárnym sektorom prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce medzi organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi
• Zlepšiť lobovaciu pozíciu organizácií podporujúcich a pracujúcich s dobrovoľníctvom voči
tvorcom politík a zákonodarcom
• Zvýšiť príťažlivosť dobrovoľníctva a komunitnej služby v spoločnosti (2011 bol svetovým
„Rokom dobrovoľníctva“)
Činnosti: Štyri interaktívne expertné workšopy – teória, porovnanie právnych predpisov
platných v oboch krajinách, príklady osvedčenej praxe.
Témy: dobrovoľníctvo v spoločnosti, spoločenská akceptácia, legislatíva, praktické príklady,
úloha a aktivity nevládnych organizácií v sekundárnej prevencii, zamestnávanie občanov
ohrozených sociálnym vylúčením, dvojitá funkcia sociálneho podniku ako zamestnávateľa
a nástroja na sociálnu rehabilitáciu.
Dve brožúry s porovnaní českých a rakúskych zákonov a všeobecných podmienok týkajúcich
sa vyššie opísaných otázok.
Zemepisný rozsah pôsobnosti: partneri centrope – Dolné Rakúsko, Južná Morava, Brno.
Zástupcovia nevládnych organizácií z Bratislavy sa na workšopoch zúčastnili ako hostia.
Projekt je veľmi úspešný a prenosný. V súčasnosti neexistuje spôsob ako projekt
spolufinancovať na mnohostrannej úrovni (neziskové a dobrovoľnícke organizácie nemajú
zdroje na predfinancovanie činností a zvládnutie komplikovanej administratívy takýchto
projektov
k
EÚ).
Ú)
Súčasný stav: Projekt bol dokončený načas, brožúry a internetové výstupy boli hotové na
konci roka 2011. Podarilo sa iniciovať nové cezhraničné partnerstvá!


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán


Financovanie


Žiadosť o
financovanie


Štart

Malé a stredné podniky – spolupráca vo
výskume
Partneri projektu:
Česká republika: B.I.B.S – Brno International Business School
Slovensko: Ekonomická univerzita v Bratislave
Maďarsko: Centrum rozvoja malého podnikania

Súčasná hospodárska kríza kladie vysoké požiadavky na národné štáty. Životná úroveň
obyvateľstva a jeho ekonomická prosperita závisí od toho, či bude možné obnoviť
hospodárstvo a stimulovať hospodársky rast. Chrbtovú kosť ekonomík strednej Európy tvoria
najmä stredné a malé podniky, ktoré sú zároveň najväčšími zamestnávateľmi. Najmä ich
podpora je kľúčom k stabilnému a udržateľnému hospodárskemu rozvoju v dlhodobom
horizonte.
Ciele: Cieľom projektu v kontexte týchto impulzov je zmapovať sektor malého a stredného
podnikania a zhodnotiť význam platformy cezhraničnej spolupráce ako faktora rozvoja tohto
segmentu hospodárstva.
hospodárstva Výsledky poslúžia ako základ pre ďalší rozvoj segmentu malého
a stredného podnikania.

Činnosti:
• Výskumná štúdia (v podobe publikácie alebo série recenzovaných článkov): hlavným
výstupom bude zhrnutie akademických a analytických zistení.
• Informačný portál: výskum prispeje aj k šíreniu všetkých informácií o praktických
prínosoch malého a stredného podnikania a príležitostiach pre tento sektor. Cieľom
portálu bude skonsolidovať a distribuovať uvedené informácie, ale zároveň bude slúžiť aj
ako kontaktný bod pre nadviazanie ďalšej spolupráce medzi firmami.
• Hodnotenie a šírenie informácií: ďalší význam výstupov projektu spočíva v rozširovaní
povedomia o výsledkoch a výmene informácií a zistení o tejto problematike. K jeho
naplneniu prispeje medzinárodná konferencia expertov (s partnermi zo zapojených
krajín) a séria populárnych článkov spolu s priamou komunikáciou so subjektmi z cieľovej
skupiny (prostredníctvom obchodných komôr a obchodných asociácií).


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Financovanie

Zemepisný rozsah pôsobnosti: CZ,
CZ SK,
SK HU (+ prípadne PL – prebiehajú rokovania)
Súčasný stav: Projekt je pripravený na spustenie, hľadá sa vhodné financovanie.

Žiadosť o
financovanie

Štart

Medzinárodná simulačná hra centrope
Partneri projektu: vzdelávacie inštitúcie a/alebo neziskové organizácie
alebo podobné subjekty z centrope

Myšlienka cezhraničnej simulačnej hry centrope vychádza zo záverov Politickej rady
centrope, požiadaviek škôl, diskusií s expertmi a výsledkov mapovania ľudského kapitálu
uskutočneného DCO CZ.


Koncepcia

Ciele: Hra reaguje na evidentnú potrebu intenzívnejšieho jazykového vzdelávania, podporuje
cezhraničnú
h
č ú spoluprácu
l á študentov
š d
a učiteľov,
č ľ zlepšuje
l š kkomunikačné,
k č é vyjednávacie
d á
a prezentačné zručnosti študentov a v neposlednom rade je odrazom súčasných
regionálnych problémov prekračujúcich hranice jednotlivých štátov, ktoré si vyžadujú
lobistickú podporu.
Činnosti:
Koncepcia simulačnej hry prichádza do strednej Európy zo Škandinávie, kde sa využíva
predovšetkým na environmentálne vzdelávanie. Jej podstatou je „učenie hrou“.
V ŠŠkandinávii
a d á sa koncepcia
o cepc a ssimulačnej
u ač ej hryy využíva
yu a do
dokonca
o ca aj p
pri rozhodovaní
o odo a naa miestnej
est ej a
regionálnej úrovni. Hra pripraví študentov na reálne situácie, s ktorými sa budú musieť
vyrovnávať v priebehu svojej kariéry.
Princíp hry je nasledujúci: Každý hráč dostane text s opisom problému, ktorý treba vyriešiť
(napr. vplyv dopravy na životné prostredie), opis úlohy, ktorú bude hrať (napr. politik
sociálne orientovanej strany obhajujúci zníženie nezamestnanosti, miestny zástupca lobujúci
za infraštruktúru, zástupca poľnohospodárov a majiteľov pôdy lobujúci za alternatívne trasy
atď.) a nástroje, ktoré bude počas hry používať (napr. mapy, plány daného územia, údaje
o nezamestnanosti,
t
ti úd
údaje
j oú
úrovnii emisií
i ií výfukových
ýf k ý h plynov
l
atď.).
tď ) Ti
Tieto
t nástroje
át j b
bude
d
používať počas prezentácie a komunikácie s ostatnými hráčmi. Hru zvyčajne riadia jeden
alebo dvaja hráči v pozícii moderátora.


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Financovanie

Príklad témy: diaľničné prepojenie Brno‐Viedeň (cesta R52 + diaľnica A5)
Zemepisný rozsah pôsobnosti: regióny centrope
Súčasnýý stav: Potenciálni p
projektoví
j
p
partneri hľadajú
j ďalšie p
partnerské školyy a p
primerané
financovanie.

Žiadosť
Ži
d ťo
financovanie

Štart

CEURBANA
Audit miest strednej Európy
Partneri projektu: Iniciátor/hlavný partner: Maďarské centrum pre
poznatky o stave a rozvoji miest (Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
Nonprofit Kft.): VÁTI; WESTPA; Združenie verejných služieb Otvorené
dvere (HU); KDZ Centrum pre výskum verejnej správy (AT); Mendelova
univerzita v Brne (CZ); Slovenská technická univerzita v Bratislave (SK)
Strategický partner: AACT Združenie rakúskych miest a obcí
Pozorovatelia: URBANPROIECT Bukurešť (RO); Univerzita Novi Sad (SRB)
Program EÚ: Juhovýchodná Európa; trvanie projektu: 2 roky


Koncepcia

Pozadie:
•
•
•
•
•

„Viac než HDP“ je kľúčovou otázkou centrope
Mestá sú hnacím motorom rozvoja EÚ
Siete miest tvoria úspešný región
Nové výzvy pre územné plánovanie/riadenie
Príprava na regeneráciu po kríze


Partnerstvo

Ciele:
•
•
•
•
•
•

Definícia ukazovateľov urbanistického rozvoja
Príprava metodológie a nástrojov plánovania založených na dôkazoch
Efektívna komunikácia úspechov urbanistického rozvoja
Poučenie z úspechov iných – vedomostné centrum
Integrované strategické plánovanie pre udržateľné mestá
Školiace materiály pre expertov a rozhodujúcich činiteľov

Plánované činnosti:
•
Metodológia plánovania založeného na faktoch, ukazovatele na meranie
rozvoja v štyroch krajinách s osobitným dôrazom na mestá centrope
•
Ocenenie najlepších v krajín centrope (HU/SK/CZ/AT) + v štyroch špeciálnych
tematických oblastiach
•
Intenzívna komunikácia urbanistických úspechov
•
Školenie pre expertov a rozhodujúcich činiteľov

Zemepisný rozsah pôsobnosti: štyri krajiny centrope, neskôr sa počíta s rozšírením do
krajín juhovýchodnej Európy (centrope ako brána do regiónu juhovýchodnej Európy –
„Vízia 2015“).


Pracovný
a časový plán


Fnancovanie

Žiadosť o
financovanie

Súčasný stav: Projektová žiadosť v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa
zamietnutá – zvažuje sa opätovné podanie v období 2014‐2020.

Štart

ESP – Energy Information Service Package for
Businesses (Balík informačných služieb
o efektívnom využívaní energie pre podniky)
Partneri projektu:
p j
Hlavný partner: Energieinstitut der Wirtschaft GmbH (EIW), PPs:
Obchodná a priemyselná komora Rábsko‐mošonsko‐šopronskej župy
(HU); Ceurina (HU); Viedenská hospodárska komora (AT)
Strategický partner: Energia Központ NKft
Program EÚ: cezhraničný program AT‐HU; trvanie projektu: 2,5 roka
Rozpočet: EUR 466 123
Pozadie:
•
•
•
•
•

Úspešná metodológia a prax ÖkoBusinessPlan Viedeň by mala byť prijatá v
centrope
Energia je pre centrope kľúčovou otázkou
Treba sa vážnejšie zaoberať problematikou životného prostredia
Treba riešiť ekonomické problémy malých a stredných podnikov
Zvyšovanie povedomia zamerané na podniky je základným nástrojom, ktorý
im pomôže pri šetrení energie – je potrebné vypracovať relevantné miestne
a/alebo regionálne politiky


Koncepcia


Partnerstvo

Ciele:
•
•
•
•
•
•

Schválenie metodológie ÖkoBusinessPlan
Vyškolenie miestnych expertov
Vytvorenie siete expertov v regióne
Prenos poznatkov – výmena skúseností
Príprava holistického prístupu v oblasti energetickej efektívnosti
Š
Školiace
materiály pre expertov a rozhodujúcich činiteľov

Plánované činnosti:
•
Metodológia pre audit energetickej efektívnosti
•
40 pilotných kontrol v podnikoch v okolí Győru
•
Intenzívna komunikácia o energetických otázkach
•
10 poldňových školení pre expertov
•
2 informačné dni pre účastníkov

Zemepisný rozsah pôsobnosti: Rábsko‐mošonsko‐šopronská župa centrope, plánuje sa
rozšírenie do celého Maďarska a neskôr aj do celého regiónu centrope.


Pracovný
a časový plán


Fnancovanie

Žiadosť o
financovanie

Súčasný stav: Projekt bol odštartovaný v septembri 2011.


Štart

ERRAM Model rasterovej územnej analýzy
cezhraničnej prístupnosti
SK‐AT, CZ‐AT, HU‐AT
Partneri projektu: HP: Weinviertel Management (CZ‐AT, SK‐AT);
Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel‐Projektverein (HU‐
AT), PP: Juhomoravský kraj; Juhočeský kraj; Incubator Malacky; Južný
Weinviertel; MAREV; Úrad vlády Dolného Rakúska; RU2;Úrad vlády
Burgenlandu; West Pannon Non‐profit Ltd. , SP: Bratislavský
samosprávy kraj; Trnavský samosprávny kraj; Zozo; Rábsko‐mošonsko‐
šopronská župa, Vášska župa a Zalianska župa
Trvanie projektu: január 2012 ‐ september 2014
Plánovaný rozpočet: EUR 1 762 524
Koncepcia:
Poskytovanie a výber lokalít najvhodnejších na rozvoj prispieva významným spôsobom
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónu. V tomto kontexte získava otázka prístupnosti
osobitný význam, keďže blízkosť ekonomických a sociálnych inštitúcií ako aj vhodných
pracovných síl je zásadným faktorom výberu lokality. Prístupnosť hospodárskych a sociálnych
služieb zohráva výnimočnú úlohu v projektovej oblasti ERRAM CZ‐AT najmä z pohľadu
budúcich plánovacích procesov. ERRAM poslúži ako základ pre plánovanie cezhraničného
územného rozvoja.
ERRAM HU‐AT: Prostredníctvom cezhraničného prístupu by mal simulačný model pomôcť pri
identifikácii lokalít s najvyšším potenciálom pre zakladanie nových priemyselných alebo
rezidentských sídiel, pri ochrane týchto oblastí pred iným použitím a tvorbe marketingových
stratégií.
V projektovej oblasti ERRAM SK‐AT sa pripravuje vizualizácia súčasnej situácie prístupnosti a
jej vyhodnotenie. Rôzne scenáre upozornia na vplyv novej infraštruktúry (mostov cez rieku
March/Morava) na čas cestovania a kvalitu lokality. Samostatná časť sa zaoberá verejnou
dopravou a mobilitou.
Výstupy projektu:
• Cezhraničný rasterový model
• Harmonizovaná cezhraničná databáza
• Cezhraničné matrice prístupnosti pre časy cestovania z rôznych bodov (v súčasnej situácii a
v budúcnosti)
• Nástroj GIS pre partnerov na uskutočňovanie autonómnych nezávislých výpočtov
a vizualizácií
• Spoločná súhrnná záverečná správa


Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný a
časový plán


Financovanie


Žiadosť o
financovanie

Cieľové skupiny:
• Regionálne a miestne úrady
• Experti na územný rozvoj
• Pracovníci v oblasti dopravy
• Hospodárske komory a agentúry


Štart

Súčasný stav: Projekty boli odštartované.

centrope Mobility Management

Partneri projektu: regionálne úrady, samosprávy a poskytovatelia služieb
verejnej dopravy v centrope
Program EÚ: nie je k dispozícii
Trvanie projektu: nepretržite, dlhodobo


Prečo
Pre naplnenie cieľov stanovených v Strategickom rámci pre rozvoj dopravy a infraštruktúry
v regióne centrope, potrebuje región mechanizmy na konkretizáciu, prioritizáciu
a monitorovanie jeho implementácie. Na tieto účely bude centrope poskytnutá permanentná
a politicky podporená koordinačná štruktúra v oblasti rozvoja dopravy, mobility a
infraštruktúry.
Čo
Mobility Management zjednotí expertízu a kontinuitu na operatívnej riadiacej úrovni
a pravidelne bude zapájať zainteresovaných aktérov a zodpovedné verejné orgány
orgány. Činnosti
budú zahŕňať monitorovanie vývoja premávky, stanovovanie agendy, iniciáciu nových
implementačných partnerstiev, riadenie mnohostranných poznatkov, politickú koordináciu
a ďalšie funkcie cezhraničných centier mobility.

Ako
Medzi novými koordinačnými štruktúrami si nájde miesto Administratívna rada na najvyššej
úrovni prepojená s politickým procesom centrope, ale i nevyhnutné operatívne kapacity na
podporu agendy cezhraničnej mobility.

Súčasný stav: Projekt bol odsúhlasený Politickou radou centrope ako pokračovanie pilotného
projektu centrope capacity INAT.

Koncepcia


Partnerstvo

Pracovný a
časový plán

Financovanie

Žiadosť o
financovanie

Štart

TRANSDANUBE
Partneri projektu: Danube Donaubüro Ulm (GER); Komisia pre
cestovný ruch Danube (AT); Donau Tourismus Niederösterreich
GmbH/Národný park Donauauen (AT); Centrum mobility
Burgenland/Regionálna vláda Burgenland/Národný park
Neusiedlersee/Neusiedl (AT); Bratislavský samosprávny kraj/RDA
Senec‐Pezinok (SK); Agentúra pre regionálny rozvoj západného
Zadunajska (HU); Národný park Duna Ipoly a Fertö Hanság (HU);
Vukovar/Národný park Kopacki Rit (HR); Dunajské kompetenčné
centrum/RARIS/Národný park Djerdap (SRB); Agentúra pre
regionálny rozvoj a podnikateľské centrum Vidin (BG); Národný
i štitút pre výskum
inštitút
ýk
a vývoj
ý j v oblasti
bl ti cestovného
t
éh ruchu/
h /R
Región
ió
Tulcea /Biosférická rezervácia Dunajská delta (RO)
Program EÚ: Juhovýchodná Európa
Trvanie projektu: október 2012‐september 2014
Rozpočet: EUR 2,5 milióna
Štart: november 2012


Koncepcia


Partnerstvo

Cieľom projektu je rozvoj turisticky príťažlivých miest v kombinácii s udržateľnou
mobilitou, prírodnými (chránené oblasti) a kultúrnymi atrakciami (zapísanými do zoznamu
svetového dedičstva).
Hlavným cieľom je rozvoj „udržateľnej mobility“ vo vybraných pilotných regiónoch pozdĺž
Dunaja, vrátane rozvoja železničnej, autobusovej, bicyklovej a vodnej premávky, čo by malo
prispieť k rozšíreniu koncepcie udržateľného cestovného ruchu v celom Podunajskom
regióne.
Činnosti: Analýza existujúcich dopravných systémov, príprava ponúk multimodálnej
dopravy, informácie týkajúce sa mobility pre turistov v dunajskom regióne, zapojenie
zainteresovaných strán, hodnotenie


Pracovný
a časový plán


Financovanie

Dunaj je srdcom projektu a vystupuje nielen ako dopravná tepna a turistická atrakcia, ale
zohráva aj úlohu spájajúceho prvku
prvku.
Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Žiadosť bola úspešná; činnosti sa začali v
októbri 2012 (pripravuje sa tendrová dokumentácia).


Žiadosť o
financovanie

Štart

Stopy moderny: Kultúrne trasy
moderny
Partneri projektu: MAK – Múzeum úžitkového umenia Viedeň (AT);
Moravská galéria (CZ); Europaforum Wien (AT); Centrála cestovného
ruchu – Južná Morava (CZ)
Program EÚ: CZ_AT 2007‐2013
Trvanie projektu: apríl 2011‐december 2013
Rozpočet: EUR 1,65 milióna
Štart: apríl 2011


Koncepcia

Pozadie a ciele: Spolupráca MAK a Moravskej galérie sa začala spoločnou správou rodného
domu Josefa Hoffmanna v Brtnici (Česká republika). Na základe úspechu týchto činností
v kontexte Múzea Josefa Hoffmanna sa tieto dve múzeá rozhodli prehĺbiť svoju spoluprácu
a prepojiť ďalšie lokality so spoločným pozadím architektonického a turistického záujmu.
Na uvedenom základe je potrebné vybudovať kultúrny itinerár alebo kultúrnu trasu.
Myšlienkou bolo prepojiť rôzne historické miesta a zbierky na Južnej Morave (napr.
Múzeum
ú
JH, Moravskú
kú galériu,
lé
Jurkovičovu
k č
vilu,
l Vilu
l Tugendhat
dh – všetky
š k v Brne/CZ),
/ ) vo
Viedni (MAK a jeho pobočky vo Viedni) a Dolnom Rakúsku formou kultúrneho itinerára
a vytvoriť, otestovať a propagovať cestovné zájazdy pre medzinárodnú turistiku so
zameraním na architektúru a interiérový dizajn.
Činnosti: Zber údajov, štúdia realizovateľnosti trasy kultúrneho dedičstva v cezhraničnom
regióne, sezónne výstavy vo vybraných kultúrnych inštitúciách, rozšírenie o nových
kultúrnych partnerov na trase modernizmu.


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Výstupy projektu: Mediálna a marketingová kampaň, tematické výstavy v CZ a AT,
osvedčená prax pre kultúrne trasy, ktorá bude zahrnutá do produktov cestovného ruchu
ponúkaných cestovnými kanceláriami.
Súčasný stav: Projekt bol odštartovaný na jar 2011. Výsledky prieskumu trhu (vrátane
analýzy potenciálu trhu) a misií zameraných na zisťovanie faktov na miesta už fungujúcich
kultúrnych trás v Európe budú prezentované na jeseň 2012 ako základ pre nasledujúci
návrh kultúrnej trasy.


Financovanie


Žiadosť o
financovanie


Kick‐off

PERIMOST

Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj; Úrad vlády Dolného
Rakúska; obec Devínska Nová Ves
Program EÚ: SK_AT 2007‐2013
Trvanie projektu: január 2012‐december 2013
Rozpočet: EUR 1,4 milióna
Štart: apríl 2012


Cieľom projektu je zlepšiť prístupnosť regiónov Marchfeld, Römerland‐Carnuntum
a Bratislavského kraja pre turistov a cykloturistov.

Koncepcia

Návrh a realizácia menších infraštruktúrnych zariadení zvýši bezpečnosť premávky a začlení
región Malých Karpát do cezhraničnej siete cyklotrás.
Činnosti: Vyznačenie medzinárodnej cyklotrasy EV13 na slovenskej časti územia, založenie
štyroch cyklocentier, rekonštrukcia cyklotrasy pozdĺž mosta v Hainburgu a rozvoj
bezpečnostných opatrení pre cykloturistov v Dolnom Rakúsku
Rakúsku.


Partnerstvo

Výstupy projektu: Činnosti projektu zvýšia príťažlivosť a prístupnosť partnerských regiónov.
Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Žiadosť bola úspešná. Činnosti sa začali
realizovať v apríli 2012 (prebieha výberové konanie).


Pracovný
a časový plán


Financovanie


Žiadosť o
financovanie

Kick‐off

Za mostom
Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj; Donau Tourismus
Niederösterreich GmbH; obec Devínska Nová Ves; obec
Engelhartstetten
Program EÚ: SK_AT 2007‐2013
Trvanie projektu: január 2012 ‐ december 2013
Rozpočet: EUR 750 000
Štart: február 2012
Cieľ:
• Dokončenie základnej infraštruktúry cestovného ruchu pre kvalitatívny rozvoj
cykloturistiky a cestovného ruchu v regiónoch v okolí cyklomosta v Devínskej Novej Vsi
– Schloss Hof.


Koncepcia

• Zlepšenie služieb pre cyklistov a turistov v regióne, budovanie „regiónu ústretového
cyklistom“
• Vytvorenie produktov cestovného ruchu v „mostnom regióne“ atraktívnych zo
slovenskej aj rakúskej perspektívy


Partnerstvo

• Propagácia produktov a atraktívnosti regiónu prostredníctvom propagačných kampaní
a spoločných podujatí
Činnosti: Poskytovanie komplexných služieb pre návštevníkov regiónu, publikovanie
tematických cyklomáp, vytvorenie webového portálu všetkých cyklotrás v cezhraničnom
regióne, podpora otvorenia nového mosta a súčasná prezentácia atraktivity oboch krajín
s cieľom zdôrazniť spoločné historické putá regiónu
regiónu, revitalizácia bývalých obranných
krytov pozdĺž EuroVelo 13 na turistické využitie („Železná opona“).


Pracovný
a časový plán



Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Žiadosť bola úspešná.
Činnosti boli odštartované vo februári 2012 (cyklomapy SK‐AT, propagačné činnosti počas
otvorenia mosta Schloss Hof – Devínska N. Ves, webový portál , stojany na bicykle,
informačné tabule – tender prebieha).

Financovanie


Žiadosť o
financovanie

Štart

SACRA-VELO
Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj; Rábsko‐mošonsko‐
Rábsko mošonsko
šopronská župa; Trnavský samosprávny kraj; obec Szil
Program EÚ: SK_AT 2014‐2020
Trvanie projektu: jún 2015 – december 2016
Rozpočet: EUR 1,2 milióna
Štart: september 2015


Cieľ: Cieľom projektu je zjednotiť prvky náboženskej a aktívnej turistiky. Prepojí hlavné
sakrálne pamiatky a pútnické miesta pozdĺž riek Raba, Dunaj a Morava a zároveň doplní
úsek medzinárodnej cyklotrasy medzi Györom a Bratislavou.

Činnosti:
• Výmena informačných máp pozdĺž cyklotrás
• Výmena solárnych informačných audiovizuálnych tabúľ – pevných panelov
s audiovizuálnou technikou („Electric Wizard“) za tabule obsahujúce informácie
o sakrálnych pamiatkach v troch jazykoch (SK, HU, EN) – umiestnené budú v Marianke,
Malackách a Modre
• Výroba a distribúcia plagátov, ich umiestnenie na 30 miest (vyvesenie na existujúce
informačné tabule kostolov), formát A3, s opisom histórie jednotlivých budov (v troch
jazykoch – SK, HU, ENG)
• Výroba cyklomáp s vyznačením trás a časovej náročnosti
• Vytvorenie informačnej brožúry – trojjazyčnej farebnej publikácie s opismi sakrálnych
pamiatok
• Zakúpenie stojanov na bicykle, ktoré budú umiestnené pri sakrálnych pamiatkach
• Zapojenie stredných odborných škôl (čerstvých absolventov/študentov do pozícií
sprievodcov)

Koncepcia


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Financovanie
Výstupy projektu: 242 informačných tabúľ s výkladom, 46 stĺpov, 17 informačných máp, 90
plagátov (30 plagátov venovaných sakrálnym budovám), 3 solárne audiovizuálne
informačné stojany, 30 stojanov na bicykle, 5 000 cyklomáp, 5 000 informačných brožúr,
( i i ál ) 2 tl
(minimálne)
tlačové
č é správy,
á 1 workšop,
kš
( i i ál ) 10 študentov‐sprievodcov
(minimálne)
št d t
i d
Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Žiadosť bude predložená v roku 2015.
Pozn.: Je tu aj možnosť predložiť projektovú žiadosť v rámci programu SK‐AT v 2014‐2020,
čo by umožnilo zapojiť do projektu aj sakrálne pamiatky na rakúskej strane.

Žiadosť o
financovanie

Štart

FamilyNet

Partneri projektu: Trnavský samosprávny kraj; vláda spolkovej krajiny
Burgenland; Nezisková organizácia „Hand in Hand“; Spolková krajina
Dolné Rakúsko; Bratislavský samosprávny kraj
Program EÚ: SK_AT 2007‐2013
Trvanie projektu: 1/7/2012 – 30/6/2014
Rozpočet: EUR 850 000
Štart: júl 2012


Koncepcia

Cieľ:
 Myšlienka projektu sa inšpirovala podobným systémom – „Familienpass“ – fungujúcim v
Dolnom Rakúsku, ktorý vstupuje už do tretieho desaťročia svojho úspešného
fungovania. Cez „Rodinný pas“ ponúka zľavy až 1 000 poskytovateľov služieb.
 Jeho cieľom je vytvorenie a ponuka zliav a ďalších benefitov pre rodiny s najmenej 1
dieťaťom do 18 rokov s trvalým
ý pobytom
p y
v jjednom zo zapojených
p j ý regiónov.
g
 Projekt sa bude realizovať v štyroch vyššie uvedených oblastiach, pričom si kladie za cieľ
osloviť čo najviac poskytovateľov služieb a produktov (vytvoriť dodávateľskú sieť)
a zapojiť maximálny počet rodín (vytvorenie databázy), ktoré môžu čerpať tieto
benefity.
 Projekt vytvorí sieť zliav, najmä na športové, oddychové a kultúrne aktivity, typické
spotrebné nákupy (oblečenie, elektronika, športové potreby) a ďalšie služby
(reštaurácie, ubytovanie, dovolenky).


Partnerstvo


Pracovný
a časový plán

Činnosti:
 Úspora peňazí pri spotrebných nákupoch
 Úspora peňazí na oddychové činnosti
 Zvyšovanie frekvencie rodinných návštev oddychových zariadení
 Najdôležitejší moment: hodnotné trávenie voľného času v kruhu rodiny
 Rozšírenie okruhu potenciálnych zákazníkov
 Podpora rozvoja cestovného ruchu
 Zvýšenie návštevnosti miest kultúrneho a prírodného dedičstva
 Propagácia zapojených regiónov na domácich a zahraničných trhoch

Financovanie

Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Činnosti boli odštartované v júli 2012.

Žiadosť o
financovanie





Štart

EdTRANS

Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj; Viedenská rada pre
vzdelávanie
Program EÚ: SK‐AT 2007‐2013
Trvanie projektu: marec 2013 – december 2014
Rozpočet: EUR 600 000 (podiel: Viedeň 80%, Bratislava 20%)
Štart: marec 2013


Koncepcia

Cieľ projektu spočíva v rozvoji spoločných stratégií na zabezpečenie
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom vzdelávania a inovácií.
Ciele:







Prekonanie existujúcich prekážok v odbornom vzdelávaní
Stratégia v súlade s odporúčaniami a akciami
Marketingová stratégia na zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania
Skúsenosti v praxi
Implementácia osvedčených postupov

Partnerstvo


Činnosti:
Činnosti sú rozdelené do siedmich blokov:
1. Riadenie a organizácia
2. Kompetencia, know‐how, jazyk
3. Mobilita, krížová odborná príprava a ďalšie vzdelávanie
4. Výber profesijnej orientácie a odborné usmernenie
5. Zmeny, inovácia a uznávanie
6. Inklúzia, integrácia a znevýhodnené skupiny
7. Publicita
V rámci odborného poradenstva/usmernenia a vzdelávania sa sústredíme na cieľovú
skupinu
k i mladých
l dý h ľľudí
dí vo veku
k 14 ažž 20 rokov,
k ktorí
k í sii práve
á vyberajú
b jú svoje
j budúce
b dú
povolanie alebo sa už zapojili (alebo sa pripravujú zapojiť) do odborného vzdelávania,
a na ich učiteľov.
Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Začiatok činností je plánovaný na marec
2013 – pod podmienkou, že projekt bude schválený v decembri 2012.

Pracovný
a časový plán


Financovanie


Žiadosť o
financovanie

Štart

CulturSKAT

Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj; Slovenský Dom
Centrope; Kulturvernetzung Niederösterreich
Program EÚ: SK‐AT 2014‐2020
Trvanie projektu: január 2014 – marec 2015
Rozpočet: EUR 800 000 (približne)
Štart: október 2014


Koncepcia

Cieľ projektu spočíva v rozvoji cezhraničnej spolupráci v oblasti kultúry.
Ciele:





Cezhraničná propagácia kultúry, kultúrnych podujatí, regionálnych atrakcií,
pamiatok
Rozširovanie povedomia o kultúrnom dedičstve na oboch stranách hranice
Nadviazanie kontaktov a zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi kultúrnymi
aktérmi

Partnerstvo

(

Činnosti:
Stanovené ciele dosiahneme realizáciou nasledujúcich činností:
 „Pas“
„Pas ‐ vstupenka do kultúrnych zariadení, vytvorenie databázy
 Vytvorenie webového portálu na propagáciu kultúry, kultúrnych podujatí a atrakcií
 Návštevy špecifických kultúrne orientovaných podujatí na oboch stranách hranice,
prenos know‐how
 Zorganizovanie stretnutia centrope o kultúrnych otázkach
 Zorganizovanie workšopov s expertmi a zainteresovanými stranami z oblasti kultúry
 Štúdia zameraná na tvorivé odvetvie a možnosti jeho vývoja z pohľadu cezhraničnej
spolupráce v slovenských a rakúskych regiónoch
 Zorganizovanie vedeckého sympózia zameraného na výmenu poznatkov a skúseností
 Zapojenie
Z
j i vybraných
b ý h stredných
t d ý h umeleckých
l ký h škôl do
d projektu
j kt

Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Začiatok činností je plánovaný na október
2015.

Pracovný
a časový plán

Financovanie

Žiadosť o
financovanie

Štart

Agroturistika

Partneri projektu: Slovenský Dom Centrope; Europaforum Wien
Program EÚ: Národná grantová schéma Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Trvanie projektu: marec 2012 – december 2012
Rozpočet: EUR 20 000
Štart: marec 2012


Koncepcia



Cieľom projektu je vytvorenie spoločných agroturistických produktov a ich
propagácia v regióne centrope.

Partnerstvo

Ciele:
 Identifikácia aktérov služieb cestovného ruchu so zameraním na „tradičnú
kuchyňu, miestne vína, ľudové tradície, oddychové činnosti“
 Skontaktovanie aktérov služieb cestovného ruchu so zameraním na
„tradičnú kuchyňu, miestne vína, ľudové tradície, oddychové činnosti“
 Kalendár podujatí, činností a produktov so vzťahom k agroturistike
 Marketingové nástroje na propagáciu produktov
Činnosti:
Stanovené ciele dosiahneme realizáciou nasledujúcich činností:
 Projektový manažment
 Štúdie perspektívnych destinácií pre agroturistiku v Bratislavskom a Trnavskom
samosprávnom kraji
 Workšop 1 – Osvedčená prax v Rakúsku, skontaktovanie zainteresovaných strán ,
SK‐AT
 Workšop – Aktívna spolupráca súkromného a verejného sektora, SK‐ AT
 Kalendár agroturistických podujatí BSK/TTSK
 Propagačná kampaň agroturistických produktov
Súčasný stav/doteraz realizované činnosti: Podarilo sa dokončiť štyri činnosti.
Projekt na rok 2013: Agroturizmus SK‐AT online: projekt bude financovaný z rovnakej
národnej grantovej schémy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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