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K súťaži s názvom „Sme spolu, budeme spolu, musíme spolupracovať!”
Možnosti pre slovenských a maďarských malých- a stredných podnikateľov k pomoci
vlastného hospodárskeho rozvoja
Monitorovací výbor Maďarsko-slovenského programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013 na
svojom rokovaní v dňoch 26.-27. apríla 2010 sa uzniesol o podpore programu „Sme spolu,
budeme spolu, musíme spolupracovať”.
Maďarsko-slovenský program cezhraničnej spolupráce 2007-2013 nadväzuje a sa chce
opierať na iniciatívy a výsledky programovacieho obdobia 2004-2006. Preto poskytuje širokú
škálu možností kvôli tomu, aby dosiahla svoje najdôležitejšie ciele, teda zabezpečila
zvyšovanie hospodárskej a sociálnej integrácii slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti.
Naše súťažné podklady sme predložili na opatrenie číslo 1.1.2 s názvom Pomoc cezhraničnej
obchodnej spolupráci. Obsah opatrenia: vytváranie klasterov, obchodných partnerstiev
a sietí, zlepšenie toku informácií.
Projektové činnosti: v rámci projektu zorganizujeme 2 výstavy s doprovodnými odbornými
akciami.
I.
Účasť maďarskej skupiny v Banskej Bystrici, na Radvanskom jarmoku.
Na podujatí sa zúčastňujeme v tomto roku už po šiesty raz. V duchu praxe z predchádzajúcich
rokov bude reprezentovať aj v roku 2010 tisícročie maďarského remeselníctva silná skupina
v počte 28 osôb. Každá oblastná obchodná a priemyselná komora dostala možnosť k tomu,
aby delegovali svojho člena – ľudového remeselníka, ktorý bude zastupovať svoju oblasť
najhodnejším spôsobom.
Zorganizujeme dve doprovodné akcie:
Rozvoj slovenského a maďarského remeselníctva v uplynulých storočiach.
Možnosti remeselníctva v dnešnom období. Spoločenská potreba - uznanie.
Konferencia bude bezprostredne dňa pred otvorením výstavy. Informácie súvisiace s
konferenciou sa nachádzajú v priloženej pozvánke.
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II.
Palócföldön 2011. Zorganizovanie maďarsko-slovenskej výstavy a výstavných trhov
s doprovodnými akciami.
Na všeobecnej výstave a predajných trhoch počítame s minimálnou účasťou 30 slovenských a
30 maďarských vystavovateľov.
Plánujeme dve doprovodné akcie:
Inovácia: kľúč k rozvoji hospodárstva na oboch stranách hranice. Aj malé
podnikanie môže byť inovatívne. Cieľom konferencie je posilnenie a propagácia
inovatívneho povedomia medzi malými a strednými podnikateľmi. K realizácii
konferencie chceme využiť odbornú pomoc a možnosti Norria.
Maďarsko, alebo Slovensko? Hospodárske prostredie u susedov. Kde sa oplatí
podnikať? Cieľ konferencie: odovzdanie aktuálnych, praktických informácií
a skúseností malým- a stredným podnikateľom.
Ostatné informácie o projekte:
Rozpočet projektu: celkový rozpočet projektu predstavuje 99 597 Eur, z čoho podpora
ERFA je 79 053,85 Eur (79,37%), spolufinancovanie Vlád 13 950, 68 Eur (14,01 %),
a spoluúčasť 6 592,75 Eur (6,62%).
Vedúci partner: (predkladateľ súťažných podkladov) Obchodná a priemyselná komora
Novohradskej župy
Zahraničný partner: Slovenská obchodná a priemyselná komora: SOPK (Bratislava).
Skutočným realizátorom projektu je Kancelária v Lučenci patriaca k Banskobystrickej
regionálnej kancelárii SOPK.
Pridružení partneri:
Samospráva Novohradskej župy
Banskobystrický samosprávny kraj
Spolok Neogradiensis Euroregión
Nadácia regionálneho rozvoja podnikania vo Veľkých Kapušanoch
Regionálna rozvojová agentúra Komárno
samospráva obce Jesenské
Časové trvanie a harmonogram projektu:
Doba realizácie: 12 mesiacov.
Začiatok projektu: 1. augusta 2010, ukončenie: 31. júla 2011
Harmonogram realizácie:
2010. september: Banská Bystrica, zorganizovanie Radvanského jarmoku
a sprievodných akcií.
2011. apríl: Salgótarján, zorganizovanie Výstavy a trhov, ako aj sprievodných akcií
s názvom Palócföldön 2011.
Projekt je spolufinancovaný z Operatívneho programu
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013
v rámci Európskej regionálnej spolupráce
www.husk-cbc.eu

Program HUSK CBC podporuje výhradne iba spoločné projekty, projektoví partneri
spolupracujú v spoločnom rozvoji, spoločnej realizácii, zamestnanci sú spoloční, pričom aj
financovanie je spoločné.
Cieľ projektu: Na cieľovom území programu je v súčasnosti málo miestnych výstav
zorganizovaných pravidelne, kde sa môžu prezentovať miestni podnikatelia, a kde môžu
rozvíjať ich vzájomné kontakty, ktoré poskytujú priestor pre budovanie kontaktov medzi
podnikateľmi pôsobiacimi v pohraničných regiónoch, pomocou ktorých podnikatelia môžu
zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na domácich a zahraničných trhoch.
V Salgótarján mienime vytvoriť priestor pre prezentáciu počas 3-dňovej výstavy firmám
angažovaným vo vybudovanie kontaktov na slovensko-maďarských hraníc na bilaterálnej
báze, týmto poskytujúc podobnú šancu na oboch stranách hranice obchodným, výrobným
a investičným spoluprácam. Na odborných podujatiach, ktoré budú súčasťou výstav odznejú
aktuálne hospodárske a obchodné informácie, s názvom Inovácia a rozvoj hospodárstva na
oboch stranách hranice sa zorganizuje konferencia.
V rámci projektu zorganizujeme okrem všeobecnej cezhraničnej výstavy aj kolektívnu
prezentáciu maďarských remeselníkov v Banskej Bystrici na tradičnom 353. Radvanskom
jarmoku pri odborných programoch: prezentácie remeselníkov, remeselnícke programy pre
deti, maďarsko-slovenská remeselnícka konferencia. Chceme prezentovať tradičné maďarské
ľudové remeslá (napr. medovník z Debrecínu), ako aj remeslá, ktoré sa už vytrácajú (napr.
kovanie vajec), konferenciou chceme obohatiť odborné vedomosti tvoriteľov, a záujemcov,
pričom sa otvárajú nové možnosti spolupráce medzi maďarskými, slovenskými, českými
a poľskými remeselníkmi. Týmto chceme docieliť, aby maďarskí remeselníci sa mohli
prezentovať priebežne na Slovensku, a aby ich tom spoznali čo možno najviac.
Medzi členstvom v komore, ako aj medzi členmi projektových partnerov sa ukazuje potreba
pre zorganizovanie našich oboch projektových činností. Obchodné a priemyselné komory
každým rokom si urobia výskum medzi členstvom vo forme upresnenia údajov a vo forme
dotazníku zahraničného obchodu, ktoré sú tie aktuálne metódy a podujatia rozvoja obchodu,
ktorých zorganizovanie požadujú. Aj tieto podujatia realizujeme v tomto duchu.
Na cezhraničnej konferencii v Salgótarján zabezpečíme podľa našich očakávaní na ploche
700 m2 30 maďarským a 30 slovenským firmám z pohraničných oblastí možnosť prezentovať
sa, pričom na konferencii plánujeme účasť 100 osôb. Cieľovú skupinu, malých- a stredných
podnikateľov chceme docieliť a zapojiť do činností pomocou informačných kanálov
projektového partnera.
Na Radvanskom jarmoku bude zastupovať každú oblastnú komoru jeden ľudový remeselník,
pričom sa predstaví 28 remeselníkov na základe doporučenia komory príslušného podľa
územia v drevených pavilónoch vybudovaných na ploche 200 m2. Činnosti prezentované
remeselníkmi, ako aj programy organizované pre deti si môže pozrieť počas trvania jarmoku 3 dni – množstvo návštevníkov, pričom na konferencii počítame s účasťou 100 osôb.
Salgotarján, august 2010
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