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Projekt PRO REGIO rieši vytvorenie spoločnej stratégie rozvo-

ja regiónov Mikulovska a Galantska nachádzajúcich sa v čes-

ko-slovenskej prihraničnej oblasti. Stratégia sa orientuje na seg-

ment spolupráce samospráv patriacich do oboch združení v ob-

lasti životného prostredia, kultúry, cestovného ruchu, podpory 

podnikania a zachovania tradičných hodnôt vidieckej krajiny.

Spoločná stratégia je v  podstate Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja prihraničnej oblasti. V rámci nej sa zmapo-

vali oba regióny z pohľadu geografi e, demografi e, sociografi e 

a ekonomického prostredia. Na túto analýzu nadväzuje stano-

venie problémov oboch území, ktoré vyplynulo zo stretnutí s ak-

térmi územia. Na základe problémovej analýzy sa stanovili ob-

lasti spoločného rozvoja a spolupráce, na ktoré nadväzuje akč-

ný a fi nančný plán. Návrh budúcich spoločne realizovaných ak-

tivít je dôležitým výstupom celého projektu, nakoľko stavuje ob-

lasti, kde má cezhraničná spolupráca význam a môže pomôcť 

obom regiónom. 

Výstupy z  komplexnej stratégie spoločného roz-

voja Mikulovského a Galantského regiónu sú na-

sledovné:

Rozvojová priorita 1: Zlepšenie starostlivosti o  životné 

prostredie

Prioritná oblasť 1.1: Spolupráca v oblasti zavedenia efek-

tívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Návrh aktivít: 

• Workshopy a konferencie zamerané na výmenu skúse-

ností, prezentácia „Best practices“ 

• Porovnanie legislatívy Českej a  Slovenskej republiky 

v danej problematike 

• Propagačné aktivity a  spoločná cezhraničná marketin-

gová kampaň 

• Aktivity zameraná na prácu s mládežou

Prioritná oblasť 1.2: Spolupráca v oblasti využitia  obno-

viteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatic-

kých zmien v dôsledku vysokej mieri využívania fosílnych 

palív ako zdrojov energie.
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Návrh aktivít: 

• Konferencie o devastácii životného prostredia, o násled-

koch na krajinu a obyvateľov 

• Odborné semináre za účasti vedeckých a odborných au-

torít zo Slovenskej a Českej republiky 

• „BEST practises“ návštevy a prezentácie efektívneho vy-

užitia obnoviteľných zdrojov energie 

• Analýza potenciálu  a  stratégia využita obnoviteľných 

zdrojov energie  v  Galantsko –Šalianskom a  Mikulov-

skom regióne

• Analýza početnosti, využitia, technického stavu verej-

ných budov v  prihraničných regiónoch v  aspekte mož-

nosti využitia OZE na autonómne zásobovanie energiou

• Moderné trendy vo výstavbe nových objektov a  rekon-

štrukcii – zníženia energetickej náročnosti existujúcich 

objektov občianskej vybavenosti 

• Vytvorenie stálej komunikačnej platformy 

• Efektívna propagácia zavádzania technológií zamera-

ných na obnoviteľné zdroje

Prioritná oblasť 1.3: Podpora výchovnej a  osvetovej čin-

nosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Návrh aktivít: 

• Organizovanie spoločných podujatí v rámci partnerských 

mikroregiónov 

• Organizovanie cezhraničnej vedomostnej súťaže 

o  ochrane životného prostredia pre žiakov základných 

a stredných škôl

• Spoločná propagačná a marketingová kampaň 

• Prednášky s  medzinárodnou účasťou v  problematike 

ochrany životného prostredia

Prioritná oblasť 1.4: Výmena skúseností v  oblasti manaž-

mentu CHKO.

Návrh aktivít: 

• Spracovanie komplexnej databázy CHKO 

• Interaktívna prezentácia CHKO 

• Spoločná propagácia – vybudovanie jednotného image 

CHKO 

• Spoznávaj prírodu“ – cyklus prednášok o CHKO

• Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, výmena 

skúseností o manažmente CHKO

Rozvojová priorita 2: Rozvoj samospráv a ich vzájomná spo-

lupráca

Prioritná oblasť 2.1: Aktívna spolupráca samospráv a združe-

ní obcí

Návrh aktivít: 

• Odborné konferencie

• Výmena skúseností a prezentácia „Best Practices“

• Podpora aktívnej spolupráce 

• Vytvorenie inštitucionálnej spolupráce s organizáciami zain-

teresovanými v otázkach regionálneho rozvoja.

• Organizácia športovo-spoločenských podujatí 

• Projekty Town Twinning 

• Zorganizovanie festivalov miestnych tradícií 

• Zorganizovanie športového turnaja futbalových oddielov

• Zorganizovanie spoločného stretnutia  a cvičenia dobrovoľ-

ných hasičských zborov

• Verejné fórum – vybudovanie spoločnej komunikačnej plat-

formy neziskových organizácií

• Podpora spoločných projektov a aktivity základných a stred-

ných škôl

Rozvojová priorita 3: Vytvorenie podmienok pre rozvoj ces-

tovného ruchu

Prioritná oblasť 3.1: Aktívna podpora odvetví s vysokou prida-

nou hodnotou, využitie prírodného, historického a kultúrneho 

potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu

Návrh aktivít:

• Analýzy, spracovanie databáz projektov, organizácií, podni-

kateľov a poskytovateľov služieb

• Identifi kácia turistických klastrov cestovného ruchu 

• Analýza možností spolupráce podnikateľského sektora, or-

ganizácií a samospráv

• Vypracovanie koncepcie rozvoja  služieb poskytovaných or-

ganizáciami angažovanými v cestovom ruchu 

• Vypracovanie funkčného systému pravidiel pre rozvoj orga-

nizácií 

• Vytvorenie organizácie EGTC (Európskej organizácie pre 

územnú spoluprácu)

• Vypracovanie programu pre sieťový rozvoj organizácií

• Vytvorenie systému členských príspevkov a systému zain-

teresovanosti

• Príprava kľúčových projektov rozvoja destinačných  produk-

tov cestovného ruchu

• Usporiadanie turistických ponúk do balíkov, zavedenie 

garantovaného programového systému

• Vytvorenie animačného programu

• Vytvorenie systému ochranných značiek zaisťujúcich kva-

litu, zavedenie systémov riadiacich kontrolu

• Uskutočnenie projektov pre spokojnosť zákazníkov, reali-

zácia programu environmentálnej udržateľnosti

• Posúdenie, naplánovanie a zladenie ponuky podujatí v 

celom prihraničnom regióne

• Vytvorenie spoločného informatického systému a interak-

tívnej webovej stránky, rezervačného systému

• Školenie spolupracovníkov organizácií MTD

• Worshopy pre zainteresovaných

• Marketing, PR a komunikačné aktivity

• Informačná a propagačná činnosť

• Podpora predaja služieb cestovného ruchu

• Vytvorenie spoločného dizajnu Česko-Slovenskej prihra-

ničnej destinácie cestovného ruchu

• Zavedenie systému zľavových kariet v cestovnom ruchu

• Vybudovanie a technické vybavenie TIK 

Rozvojová priorita 4: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj 

podnikania

Prioritná oblasť 4.1: Využitie potenciálu kvalifi kovanej pra-

covnej sily, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekonomicky 

silné trhy a rozvinutosti infraštruktúry na rozvoj podnikania

Návrh aktivít:

• Spracovanie prieskumov a analýz

• Príprava projektov

• Analýza možností využitia súkromného sektora pri zabez-

pečovaní verejených služieb

• Analýza možností fi nancovania výstavby, rekonštruk-

cie, prevádzky a údržby infraštruktúry

• Analýza možností využitia súkromno-verejných partner-

stiev

• Príprava a spracovanie žiadosti pre realizáciupodnikateľ-

ského inkubátora na podporu cezhraničného podnikania

• Cezhraničný podnikateľský laster

• Analýza možností strategických investícií a participácie na 

nich 

• Aktívny lobing


