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Mgr. Judita Trnovcová, referentka
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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami výzvy
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov projektu ako projektového partnera, maximálne však
vo výške 22 500 €.

Dôvodová správa
Marktgemeinde Petronell - Carnuntum a Mestská časť Bratislava-Rusovce uzavreli cezhraničné
partnerstvo s cieľom posilniť cezhraničnú výmenu medzi obcami, združeniami a obyvateľstvom,
najmä v oblasti ochrany a zhodnocovania nášho kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom a
veríme, že takto prispejeme k ďalšiemu rozvoju našich obcí ako atraktívnych turistických
destinácií.
V obidvoch komunitách sa nachádzajú archeologické rímske vykopávky a múzeá, ktoré
sprístupňujú verejnosti starorímsku kultúru a sú súčasťou stredoeurópskeho kultúrneho
dedičstva. Obec Petronell - Carnuntum a Mestská časť Bratislava-Rusovce plánujú predložiť
spoločný projekt INTERREG V-A SK-AT s cieľom zatraktívniť historické niekdajšie rímske
mestá Carnuntum a Gerulata pre cezhraničný cestovný ruch.
Ciele projektu:
▪ rozvoj zúčastnených regiónov (obcí, ako turistických cieľov prostredníctvom spoločne
vyvinutých turistických ponúk);
▪ využitie potenciálu rímskeho kultúrneho dedičstva - zvýšenie viditeľnosti a úrovne
povedomia o archeologických a historických hodnotách týchto dvoch obcí, resp. komunít
v celom cezhraničnom regióne (aj nad miestnou úrovňou);
▪ vytvorenie predpokladov kultúrnej infraštruktúry (odpočívadlá, obslužné miesta,
prístupová komunikácia a podobne) pre zvýšený počet návštevníkov;
▪ zorganizovanie kultúrnych aktivít za účelom sprístupnenia starorímskych dejinných
udalostí na našich územiach širokej verejnosti;
▪ zlepšenie dostupnosti cieľových bodov (tzv. „hotspoty“) cez chodníky a cyklotrasy;
▪ udržateľná revitalizácia cestovného ruchu v dotknutých regiónoch;
▪ prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi obcami.
Plánované investície:
▪ Investície do cyklotrás a chodníkov v okolí kultúrnych najzaujímavejších miest (tzv.
„hotspots“), tak ako obec Petronell - Carnuntum aj Mestská časť Bratislava-Rusovce
plánujú zrekonštruovať či vybudovať chodníky a cyklotrasy vo svojich obciach. Tieto
trasy v budúcnosti umožnia lepšiu dostupnosť rímskeho mesta Carnuntum, ako aj
Gerulata a ďalších kultúrnych „hotspots“ a úzke prepojenie s inými miestami.
▪ Na obidvoch miestach ako aj na cyklotrasách, resp. okružných cestách k nim vedúcich
budú zriadené nové informačné body/informačné tabule. Tieto by mali návštevníkom
jasným a viacjazyčným spôsobom opísať príslušné kultúrne lokality a poskytnúť
zrozumiteľný prehľad o tom, ktoré pamätihodnosti a múzeá navštevujú a ako je možné
sa k nim dostať.
Projekt bude podaný na konci novembra 2020, projektovým lídrom bude partnerské mesto
Petronell - Carnuntum.
Projektový zámer spadá pod Prioritnú os 2 – Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva
a biodiverzity, Špecifický cieľ programu 2. 1 – Podpora komplexných prístupov k udržateľnej
valorizácií prírodného a kultúrneho dedičstva s cieľom ďalšieho rozvoja cezhraničného regiónu
ako atraktívnej turistickej destinácie.
Celkový rozpočet projektu predstavuje čiastku 900 000 €. Rozpočet projektového partnera
mestskej časti Bratislava-Rusovce predstavuje sumu 450 000 €, pričom podiel z EFRR je
85 %, 10 % je národné financovanie a spolufinancovanie mestskej časti Bratislava-Rusovce je
vo výške 5 % (t. j. 22 500 €). Financovanie projektu bude realizované formou refundácie.
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Prehľad oprávnených výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce
Personálne náklady
Investičné aktivity do infraštruktúry MČ
Drobné investičné aktivity
Propagácia
Soft aktivity

40 000 €
100 000 €
130 000 €
80 000 €
100 000 €

CELKOM

450 000 €

Prínos projektu:
▪ posilnenie aktivít na podporu cestovného ruchu prostredníctvom rozvoja a propagácie
spoločného historického a kultúrneho dedičstva,
▪ dobudovanie potrebnej infraštruktúry, ktorá má priame napojenie na prítomné NKP
(chodník na Irkutskej ulici vedúci k Domu s hypocaustom, ulica Laury Henckel,
parkovisko pri Múzeu Gerulaty)
▪ vybudovanie jednotného systému označovania významných miest v mestskej časti
(vybudovanie hotspotov, QR kódovanie obce, doplnenie značenia),
▪ osadenie prvkov drobnej architektúry v mestskej časti (cyklostojany),
▪ podpora cezhraničnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov, získanie možnosti
zapojenia sa do ďalších projektov v budúcnosti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Rusovce schváliť zapojenie sa Rusoviec do uvedeného projektu.

Spracoval:
Mgr. Judita Trnovcová, referentka pre projekty a cezhraničnú spoluprácu
Ing. Pavol Holúbek, ekonóm
16. 11. 2020
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