


• Jedinečná transnárodná ekonomická oblasť ( AT, CZ, HU, SK)

• 6,5 milióna obyvateľov, 8 regiónov, 4 štáty 4 jazyky 

• 2 hlavné mestá  - BA a W , aglomerácia Twin city ( 60 km)

• Brno a Gyor- Mestá nadregionálneho významu       

• Križovatka dôležitých erópskych koridorov

• Križovatka cestnej, železničnej a vodnej dopravy paneurópskych dopravných koridorov ( TEN-T)

• Medzinárodné letiská                                 



Základ: Štúdia OECD - O metropolitnom regióne Bratislava- Viedeň

Politické konferencie
-spoločná vôľa na vytvorení stredoeurópskeho regiónu 

-ochota  prijímať opatrenia vo viacerých tematických okruhoch

-jednotné vystupovanie  pri stretnutiach s externými partnermi.

Kittsee 2003

Deklarácia z Kittsee zo septembra 2003 znamenala spustenie iniciatívy CENTROPE. 

V predvečer rozšírenia Európskej únie sa partnerské regióny a mestá v tomto dokumente dohodli na založení stredoeurópskeho regiónu.

2005 St. Pölten

2006 Viedeň 

2007 Bratislava 

2011 Gyor (Projekt Centrope Capacity)

2011 Tomášov (Projekt Centrope Capacity)

2012 Brno (Projekt Centrope Capacity)

2012 Pamhagen- Centrope Strategy 2013+ (Projekt Centrope Capacity)

Výsledok summitu: Záväzok k ďalšiemu rozvoju spolupráce formou realizácie “ Podnikateľského plánu  Centrope 2013+“

2013 Modra

2014 Brno

2015 St. Pölten

2016 Mesto Brno

http://www.centrope.com/sk/projekt-centrope/politicke-konferencie/kittsee-200
http://www.centrope.com/sk/projekt-centrope/politicke-konferencie/st-polten-200
http://www.centrope.com/sk/projekt-centrope/politicke-konferencie/vieden-200
http://www.centrope.com/sk/projekt-centrope/politicke-konferencie/bratislava-200


Ukončené pilotné projekty 2004-2007

• Financovanie : INTERREG IIIA „BAER Budujeme európsky región“ I a II.

• CENTROPE pilotný projekt „Cesta CENTROPOU  za vínom a architektúrou“

• CENTROPE pilotný projekt „Správa o podnikaní a práci“

• CENTROPE pilotný projekt „Územný rozvoj“

• CENTROPE pilotný projekt „Zhodnotenie biomasy“

• CENTROPE pilotný projekt „Biolátky“

• CENTROPE pilotný projekt „Práca“

• CENTROPE pilotný projekt „Mapa“

• CENTROPE pilotný projekt „Regionálna správa“

• CENTROPE pilotný projekt „Vitajte v CENTROPE”

• CENTROPE pilotný projekt „Zvuk

• CENTROPE pilotný projekt „Plachtenie“

• CENTROPE pilotný projekt „Obraz“



Projekty SK PP v rámci programu cezhraničnej spolupráce 

SK-AT

2007 – 2013

ÚZEMIE BRATISLAVSKÉHO KRAJA

• 1.    Vývoj technológie zhotovenia a aplikácie drevoštiepko-penobetonovej zmesi pre              

monolitne nízkoenergetické stavby

• 2.    Výskum inovatívnej technológie pre realizáciu vrtov hĺbkovej geotermie

• 3.    AC-CENTROPE - Automotive Cluster Centrope - Pokračovanie cezhraničnej

kooperačnej plošiny medzi ACVR, Autoklasterom Západné Slovensko a

maďarským Autoclusterom PANAC s cieľom posilnenia pozície regiónu

Centrope ako automobilový región.

• 4.    Stredoeurópska iniciatíva platformy pre odvetvia špičkových technológií

• 5.    Gény zvyšujúce riziko vzniku reumatoidnej artritídy v rakúskej a slovenskej

populácii

• 6.    Diabetes and plant food products

• 7.    Zriadenie cezhraničnej platformy technologického transferu zameraného na aplikácia

progresívnych technických materiálov v regióne Viedeň – Bratislava

• 8.    Zintenzívnenie spolupráce a propagácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu s dôrazom na

existujúce kultúrne dedičstvo prihraničného regiónu Dolného Záhoria 

a Dolného Rakúska

• 9.    CENTRO TV - Televízia zo srdca Európy



• 10.   Spoločný priestor - Spoločná kultúra

• 11.   Hainburg-Šamorín 2012

• 12.   CENTROBOT

• 13.   Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň – Bratislava

• 14.   Monitorovanie odborných pracovných síl (FAMO) - pravidelný prieskum ponuky a

dopytu po odborných pracovných silách v prihraničnom regióne medzi východným

Rakúskom a Slovenskom

• 15.  EdTWIN Education Twinning for European Citizenship Heading for Excellence in the

CENTROPE REGION

• 16.  Cezhraničná iniciatíva ohľadom vytvárania zamestnanosti v oblasti ReUse dizajnu pre

ľudí znevýhodnených na pracovnom trhu pri sociálnych zariadeniach

• 17.  Nasledujúca oblasť Viedeň – Dolné Rakúsko – Bratislava – Trnava

• 18.  Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých

• 19.  REGIONFEMME - ženy - vzdelanie – podnikanie

• 20.  Rakúsko Slovenská Akadémia Expertov 2008-2011

• 21.  Mobilita v starobe

• 22.  Home Emergency Call

• 23.  Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne – Cross Border Road Safety

Management

• 24.  Cyklotrasy a cyklomost „ Most Slobody“

• 25.  Dopravný model AT-SK

• 26. Dom Centrope- stredoeurópsky región- inštitucionalizácia spolupráce a posilnenie kooperačného 
manažmentu na slovenskej strane multilateralnej iniciatívy Centrope.

• 27 Centrope TT voucher

• 28 projekt BAUM



Projektové zámery  INTEREG V

2014 – 2020

Tematické zameranie SK-AT: 

• Prioritná os 1: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

(Tematický cieľ 6: Ochrana živ. Prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov)

• Prioritná os 2: Podpora a rozvoj dostupnosti a trvalo udržateľných riešení v doprave

( Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťach)

• Prioritná os 3 : Príspevok k budovaniu znalostného a inkluzívného cezhraničného regiónu

( Tematický cieľ 1: Posilnenie výskumu a technologického rozvoja)

(Tematický cieľ 10: Investícia do vzdelania odbornej prípravy a zručnosti, celoživotné vzdelávanie)

(Tematický cieľ 11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivita verejnej správy)

• Prioritná os 4: Technická pomoc

Príklady projektových zámerov/ Projekty v príprave

➢ Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

➢ Zachovanie tradičných remesiel a podpora regionálnych produktov

➢ Tematické cesty

➢ Ekocentrá a stabilizácia ekologických systémov

➢ Zlepšenie mobility: E-mobilita, integrovaná doprava, cyklodoprava

➢ Výskum a inovácie: Obnoviteľné zdroje energie, kreatívny priemysel

➢ Vzdelávanie: Projekty COVP a duálneho vzdelávania

➢ Inštitucionálne kapacity- výmeny skúseností v rôznych oblastiach



Tematické zameranie SK-HU: 

• Prioritná os 1: Životné prostredie a kultúra

(Tematický cieľ 6: Ochrana živ. Prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov)

• Prioritná os 2: Zvýšenie cezhraničnej mobility

( Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťach)

• Prioritná os 3 : Podpora udržateľnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility

( Tematický cieľ 8:Propagácia zamestnanosti a podpora pracovnej mobility)

• Prioritná os 4: Zvýšenie cezhraničnej spolupráce u verejných inštitúcií a obyvateľov žijúcich v 

prihraničnom území

( tematický cieľ 11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivita verejnej správy)

• Prioritná os 5: Technická pomoc 

Príklady projektových zámerov/ Projekty v príprave

➢ Kultúrno- spoločenské centrum Senec

➢ SACRAVELO- cykloturistika

➢ Vnútrozemská riečna delta Dunaja (Malý Dunaj)

➢ Ekocentrum Čunovo

➢ Cyklodoprava: EV13, EV6

➢ Podpora regionálnych produktov

➢ Fond malých projektov



Tematické zameranie SK-CZ

• Prioritná os 1: Využívanie inovačného potenciálu

(Tematický cieľ 1:Posilnenie výskumu a inovácií

tematický cieľ 10: Investovanie do vzdelania, odbornej prípravy a zručnosti a celoživotného vzdelávania)

• Prioritná os 2: Regionálna dostupnosť

( Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťach)

• Prioritná os 3 : Kvalita životného prostredia

(Tematický cieľ 6: Ochrana živ. Prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov)

• Prioritná os 4: Rozvoj miestnych iniciatív

( tematický cieľ 11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivita verejnej správy)

• Prioritná os 5: Technická pomoc 

Príklady projektových zámerov/ Projekty v príprave

- Podpora podnikových investícií do VaV, synergie medzi podnikmi centrami VaV a VŠ

- Tvorba inovatívnych vzdelávacích stratégií a programov na zabezpečenie kľúčových požiadaviek zamestnávateľov.

- Podpora nových prístupov a foriem k zvyšovanie atraktívnosti celoživotného vzdelávania

- - Projekt Partnerství a aktívni institucionálni síte jako základ efektivního řizení a utvaření CM stezky v moravsko-slovenskem

přihraničí.



Centrope Capacity

• Projekt riadenia spolupráce (2009-2012) program Central Europe

• LP – mesto Viedeň,  PP – 11 miest a regionov (SK: BA,BSK,TT,TTSK)

• Výstupy: 

➢ Stratégia Centrope 2013+, Akčné plány pre 4 oblasti spolupráce, Business Plan 

➢ Monitoring regionálneho rozvoja - Správy:   o hospodárskom rozvoji,   územnej integrácii, technológiách,inováciách a 

rozvoji VaV,   turizme a kultúre, demografii a..,  trhu práce a vzdelávaní

➢ Nástroj spolupráce poskytujúci pravidelnú nadnárodnú analýzu ekonomiky a trhu práce vrátane politických odporúčaní pre 

dosiahnutie vysoko ekonomicky integrovaného hospodárskeho priestoru.

➢ Tematické fóra expertov zainteresovaných účastníkov, ktorých cieľom je formulovať, pripraviť a viesť strategické projekty 

v štyroch hlavných oblastiach spolupráce.

➢ Spoločné plánovanie nadregionálnej infraštruktúry

➢ Nástroj spolupráce poskytujúci periodickú analýzu stavu územného rozvoja a vyplývajúcich požiadaviek na infraštruktúru 

v Centrope.

➢ Marketing spoločného územného priestoru – akvizícia pre  podnikanie v regióne Centrope

➢ Marketing turistickej destinácie regiónu Centrope – 5jazyčný portál www.tourcentrope.eu

➢ Politické konferencie Centrope



Stratégia Centrope 2013+

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Vedomostný región
➢ Ciele: 

- Spoločný strategický prístup k vytvoreniu vedomostnému Centrope regiónu

- Vedomostný región s globálnou viditeľnosťou..

- Región podporovaný vlastnými finančnými prostriedkami

➢ Opatrenia: vedomostné inkubátory, klástre, iniciatívy zamerané na inteligentnú mobilitu, Life sience.

Ľudský kapitál
➢ Ciele:

- Integrovaný trh práce

- Zamestnanie zodpovedajúce vzdelaniu a zručnostiam

- spoločný program pre rozvoj ľudského kapitálu

- kompetenčná základňa, zodpovedajúca požiadavkám konkurencieschopného regiónu

➢ Opatrenia: školiace programy s cezhraničnou dimenziu, práce s integráciu spoločného trhu práce

Územná integrácia
➢ Ciele: 

- Prepojená a rýchla dopravná infraštruktúra v celom regióne Centrope

- križovatky rozvinutých európskych koridorov

- efektívne služby pre cezhraničnú verejnú dopravu

- koordinovaný prístup k regionálnemu a územnému plánovaniu

➢ Opatrenia: Integrované systémy Manažmentu mobility a verejnej dopravy, nástroje spoločného plánovania

Kultúra a turizmus
➢ Ciele: vytvorenie spoločnej turistickej destinácie Stredná Európa 

➢ Opatrenia: budovanie tematických klástrov.....on-line nástroje a služby....karta Centrope....kombi produkty (Ride&Bike).... Vytvorenie značky kvality 

Centrope



CENTROPE 2016

Predsedníctvo - mesto Brno

• Témy rozvoja: 

➢ znalostná ekonomika, vytváranie regionálneho ekosystému

➢ Integrované metropolitné plánovanie

➢ Medzinárodná spolupráca študentov univerzít (projekt Muniss)

➢ Sociálny a ekonomický rozmer integrácie cudzincov a imigrantov

• Návrhy na zavedenie pravidiel spolupráce partnerstva



Akčný Plán Turizmus (SK)

Cieľ

Zviditeľniť región Centrope pre domácich a zahraničných 

návštevníkov

• Výzva č.1

Podpora značky Centrope

• Opatrenie č.1

➢ Spoločná platforma www.tourcentrope.eu a propagácia

• Výzva č.2

Nové príležitosti na spoluprácu

Oblasti: Spoločné cezhraničné produkty CR, regionálna 

značka, Centrope karta, kreatívny priemysel, spoločné 

kultúrne dedičstvo, kultúra a umenie

• Opatrenie č.2

➢ Podpora projektov aliančnej spolupráce v oblasti kultúry 

a CR    spolufinancovaných EU v období  2014-2020

http://www.tourcentrope.eu/


Témy a opatrenia 

• Karta Centrope

• Tematické klástre

• On-line nástroje a služby

• Kombinované turistické ponuky

• Značka kvality Centrope



Centrope On-line



www.tourcentrope.eu

Aktualizácia 2016:

➢ 44 cyklotrás

➢ 73 Events

➢ 174 POI

• Rozšírenie o novú ponuku POI a Eventy

• Nové tipy na výlety

• Novinky

• Cielená reklama- Google Adwards/ návštevnosť



Strednodobé ciele

• Vytvorenie platformy partnerov pre tvorbu spoločných produktov v regióne Centrope pre oblasti Turizmus 

a Kultúra

• Opatrenia

➢ Zosieťovanie partnerov pre spoločne definované témy

➢ Možnosti a tvorba spoločných produktov

➢ Ride & Bike- kombinované turistické ponuky

➢ Tématické klástre

➢ Značka kvality Centrope



Networking partnerov 

Danube Competence Center

Združenie turistických stakeholderov z Dunajského regiónu

Cieľ:

• Spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov 

• Spojiť Know How turizmu na Dunaji 

• Zvyšovanie povedomia o Danube region

• Podpora udržateľného rozvoja turizmu



Discover the Danube



Aktuálne projekty DCC

• Hiking and Biking

• Danube Delta

• E-learning Modules

• Web Portal  www.danube.travel

• TRANSDANUBE II

• Roman Empire and Wine Route

• Iron Curtain Trail

• Green Destination Danube

• Online Ecotourism Guide

http://www.danube.travel/


Tématické klástre

• Kultúrne dedičstvo

Projekty cezhraničnej spolupráce:

- Rímska cesta

- Železná opona

- Šľachtické rody

- Židovská kultúra

- Keramika

- Tradičné remeslá

- Regionálne produkty



Karta Centrope

Projekt zosieťovania rodinných kariet ( Family card) v regióne Centrope

Cieľ: Zvyšovanie informovanosti a povedomia o regióne Centrope u jeho obyvateľov



Kombinované turistické produkty

Projekty cezhraničnej spolupráce:

• Vnútrozemská delta Dunaja

• Projekt Dunajbus

• Projekt Rudava

• Sacravelo

• Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

• Projekty tematických ciest (Via Palfy, Vinárska cesta, Jantárová cesta, Rímska cesta, atd.)



Dlhodobé ciele

Spoločné  vytváranie a marketing turistickej  destinácie Centrope



SLOVENSKÝ DOM CENTROPE

• Právna forma- záujmové združenie právnických osôb

• Vznik združenia- 31.10. 2008

• Členovia združenia- Mesto Bratislava, Mesto Trnava, Bratislavský samosprávny kraj

• Ciele: zastupovať záujmy členov združenia v rámci multilaterálnej iniciatívy Centrope

Kežmarok, 18.12.2012



Súčasné aktivity

1. Medzinárodná spolupráca

• Centrope 2012+  realizácia schválenej Stratégie  Spoluorganizovanie politických konferencii,  mítingy 

pracovných skupín partnerov regiónu  Centrope

• 2013  - snaha o inštitucionalizáciu Centrope formou  medzinárodného združenia EZÚS

• Danube Competence Center (DCC) – propagácia členov SDC v rámci Dunajskej destinácie

• ARGE Donauländer - spoluorganizácia pracovných skupín, politických konferencií v rámci predsedníctva BSK 

a TTSK v ARGE počas rokov 2016-2017

Priority SK v ADL : 

- Podpora projektov v oblasti vedy a výskumu, podpora projektov rozvíjajúcich dunajskú vodnú cestu s           

dôrazom na ochranu zdrojov pitnej vody

- Projekty na podporu spoločného výskumu a mobility vedecko-výskumných pracovníkov

- Podpora pre „Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda“ a jej zaradenie do zoznamu európskych kultúrnych 

ciest Rady Európy v roku 2017

• Dunajský Fond – RiverLab (platforma na iniciáciu projektov pozdĺž rieky Dunaj) – zastupovanie záujmov BSK, 

TTSK a NSK 

2. Sieťovanie členov so zahraničnými partnermi a napĺňanie Dunajskej stratégie

3. Rozvoj www.tourcentrope.eu (44 cyklotrás, 73 podujatí, 173 points of interest) – platforma pre budovanie  

turistickej destinácie Centrope

4. Politická podpora a lobing pre projektové zámery na slovenskej ako aj medzinárodnej úrovni

5. Projekty

http://www.tourcentrope.eu/


Projekty SDC

✓ Projekt Centrope Capacity  (2009 -2012) – projekt riadenia spoločného rozvoja regiónu Centrope (OP CE )

✓ Projekt Agroturizmus Západné Slovensko“ – podpora vidieckeho turizmu s prepojením na Burgenland a Dolné Rakúsko 

(grant MDaRR 2013)

✓ „Cyklistika v regióne Centrope“ – dokumentácie k cyklotrasám  (grant MDaRR 2014- 2015) 

❖ „Vinohradnícka cyklotrasa“ z BA do TT– vytvorenie projektovej dokumentácie ( grant MDaRR 2015-2016)

• „Jantárová cesta“ – (Heritage Reset) – vznik a rozvoj európskej kultúrnej tematickej cesty Jantárová cesta (2.výzva OP 

Stredná Európa 2016- )

o „Šlachtické rody“ – tematická cesta po historických rodoch ( Visegrad fond 2015)

o Projekt „Živé kultúrne tradície v regióne Centrope“ – zviditeľňovanie tradícií regiónu prostredníctvom putovného festivalu      

( grantMinKult.SR 2015)   

o Projekt Aristocratic families – turistický produkt „Od zámku k zámku“ (OP START-Danube 2015) 

• Projekt bude podaný na jeseň 2016  (OP InterregV SK-AT)

❖ Projekt Danube Limes – zapísanie do  zoznamu UNESCO (OP Dunaj)

• „Sv. Cyril a Metod“ – rozvoj európskej kultúrnej tematickej cesty po stopách Sv. Cyrila a Metoda ( OP Interreg V SK-CZ, 

SK-AT, SK-HU)

• Projekt Tématické cesty - vytvorenie turistickej infraštruktúry grant MDaRR 2016- 2017)

• „DANUBE UP 2016“ – sprievodné podujatie pre verejnosť popri 7. Európskom samite regiónov a miest začiatkom júla 

2016 (grant MZVaEZ SR  2016)

• Projekt Regionálna značka – rozvoj regionálnych produktov (OP InterregV SK-AT)

• Projekt „Konferencia Arge Donube Cities and Regions“ – predsednictvo Výboru podunajských miest a regionov) 

november 2016 (grant MZVaEZ SR  2016)



Výhody združenia SDC
➢ Pokračovanie už vyše 15 ročnej myšlienky stredoeurópskeho regiónu Centrope a využitie dlhoročnej spolupráce 

partnerov zo 4 krajín SK, HU, AT, CZ

➢ Informácie z prvej ruky o možnostiach zapojiť sa do pripravovaných aktivít, medzinárodných projektov 

➢ Možnosti prezentovať projektové  zámery svojich členov na rôznych národných aj medzinárodných platformách 

bez dodatočného finančného zaťaženia vlastného úradu

➢ Využitie SDC na získanie externých zdrojov pre rozvojové projekty mesta/kraja (napr. Dunajský nadnárodný 

program, Program Interreg Stredná Európa, OP SK-AT, OP SK-HU, OP SK-CZ, Visegrad Fund a iné domáce 

dotačné mechanizmy)

➢ Networking - Využiť SDC na sieťovanie subjektov v rámci regiónu Centrope v oblasti vedy, výskumu a inovácii 

a tým napĺňania konceptu „Bratislava Science City“

➢ Propagácia mesta/kraja a jeho atrakcií na domácom a zahraničnom trhu – www.tourcentrope.eu

➢ Spojenie síl - Vzhľadom na veľkú aktivitu SDC v medzinárodnej spolupráci je veľmi dôležité, aby BSK a BA 

vystupovali voči svojim domácim a zahraničným partnerom jednotne nakoľko sa aktivity konajú väčšinou v jednom 

a tom istom priestore 

➢ Neexistuje žiadna iná organizácia združujúca 4 partnerov z SK (BSK, TTSK, BA, TT) a dlhodobo spolupracujúca 

v rámci regiónu Centrope

http://www.tourcentrope.eu/


Ďakujeme za pozornosť


