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Podporujeme prípravu spoločných projektov 
Slovenskej republiky a Maďarska

Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Dňa 8. septembra 2016 sa v kon-
gresovej miestnosti Úradu Tr-
navského samosprávneho kraja 
konal Informačný deň v rámci 
Programu spolupráce Interreg 

V-A Slovenská republika – Ma-
ďarsko organizovaný Spoloč-
ným sekretariátom programu 
v spolupráci s Bratislavským 
a Trnavským samosprávnym 
krajom. 

Cieľom podujatia bolo informovať 
širokú a odbornú verejnosť o zve-
rejnení a podmienkach prvej výzvy 
na predkladanie žiadostí o finančný 
príspevok. Medzi vyše 40 zúčastne-
nými sa nachádzali zástupcovia miest 
a obcí, klastrov, regionálnych rozvo-
jových agentúr, občianskych združe-
ní, mikroregiónov, univerzít, štátnych 
podnikov, ako aj organizácií v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Na informačnom dni bolo pred-
stavené obsahové zameranie prvej 
výzvy, štruktúra a práca s formulá-
rom žiadosti. Zúčastnení sa aktívne 
zapojili do následnej diskusie. 

Zoznam kladených otázok a pre-
zentácie budú sprístupnené na ofi-
ciálnej webstránke programu www.
skhu.eu v sekcii často kladené otáz-
ky (FAQ). János Varga

V A Sl ká blik MÚčastníci informačného dňa.

SLOVAKIA RING
Veľká cena SR 
preteky cestných automobilov
SLOVAKIA RING, významný 
člen Klastra regionálneho 
rozvoja – západné Slovensko, 
zorganizoval v dňoch 20. – 21. 
augusta automobilové preteky 
s názvom Veľká cena Sloven-
skej republiky preteky cest-
ných automobilov na okruhu. 

Súčasťou podujatia bola aj 
prezentácia činnosti Klastra 
regionálneho rozvoja – západ-
né Slovensko. Návštevníci boli 
oboznámení s prioritnými téma-
mi klastra a jeho ďalšími členmi. 
Záujem návštevníkov o propa-
gačné materiály a informácie 
o Trnavskom kraji bol veľký.

Výsledok pretekov sa nie-
sol v duchu trojnásobného ví-
ťazstva špičkového pretekára 
Štefana Rosinu a v spokojnosti 
návštevníkov, ktorí sa mohli zú-
častniť aj na autogramiáde pre-
tekárov. Alena Morvayová/
 Zuzana Sirotiaková

Prezentácia klastra a TTSK

Situácia na okruhu
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V dňoch 2. – 3. septembra 
2016 sa v príjemnom prostredí 
areálu letného kúpaliska v Cífe-
ri, miestna časť Pác, uskutočnil 
1. ročník FESTIVALU Mikroregió-
nu 11 PLUS Rukami a srdcom.

Pre návštevníkov bol pripravený 
bohatý kultúrny program, v ktorom sa 
okrem populárnych hudobných skupín 
predstavili aj hudobné a tanečné sú-

bory z jednotlivých obcí Mikroregiónu 
Každá obec mala možnosť prezentovať 
zaujímavosti zo života obce, ako sú ľu-
dové kroje, zvyky a ľudové remeslá. Tr-
navský samosprávny kraj a Klaster regi-
onálneho rozvoja – západné Slovensko 
prezentoval kultúrny potenciál regiónu 
Trnava. Návštevníci festivalu si mohli 
vybrať z rôznych propagačných mate-
riálov, pričom najväčší záujem prejavili 

o materiály týkajúce sa cykloturistiky. 
Mikroregión 11 PLUS združuje obce 
Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad 
Parnou, Slovenská Nová Ves, Voderady, 
Zeleneč, Majcichov, Pusté Uľany, Veľký 
Grob, Pavlice, Vlčkovce, Križovany nad 
Dudváhom, Opoj. Členom Klastra regi-
onálneho rozvoja – západné Slovensko 
je od roku 2015. Alena Morvayová, 
 Zuzana Sirotiaková

FESTIVAL Mikroregiónu 11 PLUS 
Rukami a srdcom

Kultúrny program na pódiu.

Propagačný stánok.
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