
                                     

 

 

CEZHRANIČNÉ CENTRUM MODERNÝCH INFORMAČNÝCH A PROPAGAČNÝCH 

TECHNÍK 

 

„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci cezhraničnej 

spolupráce programu Poľsko-Slovenská republika 2007-2013”.  

 

Názov projektu: „Cezhraničné centrum moderných informačných a propagačných 

techník.”  

Program: Projekt realizovaný v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská 

republika 2007-2013, Mikroprojekty, financovaný z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu. 

 

Projektoví partneri: 

SLOVENSKO: Mesto Svidník  

POĽSKO: Rzeszowský okres  

Cieľ projektu:  

Hlavným cieľom projektu je modernizácia a profesionalizácia školiaceho a konferenčného 

zázemia prostredníctvom vytvorenia Cezhraničného centrum moderných informačných a 

propagačnýých techník, ktoré umožní organizáciu školení a stretnutí na vysokej úrovni, so 

zahraničnými partnermi, najmä zo Slovenska a ktoré bude tiež bázou pre ďalšie projekty. 

 Špecifické ciele projektu: 

- nadviazanie spolupráce medzi samosprávnymi územnými celkami Rzeszowského okresu a 

Mesta Svidník na Slovensku. Priamy kontakt partnerov, výmena skúseností a účasť v 

spoločných podujatiach umožní hľadanie spoločných metód, prostriedkov a nástrojov, ktoré 

budú aktivovať sociálno-hospodársky rozvoj v cezhraničnej oblasti.  

 



                                     

 

- zvýšenie kvalifikácií osôb z Poľska a zo Slovenska, ktoré sa zaoberajú propagáciou 

(marketingom a informáciou) prostredníctvom školení, vedených kompetentnými 

prednášateľmi, pomocou moderného vybavenia.     

- propagácia Rzeszowského okresu a Mesta Svidník  

Doba realizácie projektu:  
od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014  

 

 

Financovanie projektu:  

Celková hodnota projektu: 48 570,00 Eur (195 231,98 PLN) podľa kurzu 4,0196 PLN 

 

Hodnota financovania z EFRR: 41 284,50 Eur (165 947,18 PLN) 

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 4 857,00 Eur ( 19 523,20 PLN)  

Vlastný príspevok Rzeszowského okresu: 2 428,50 Eur (9761,60 PLN) 

 

 

Cieľové skupiny:  

Cieľovými skupinami projektu sú zástupcovia samosprávnych orgánov Rzeszowského 

okresu a Mesta Svidník. Okrem toho priamou cieľovou skupinou sú zamestnanci, zaoberajúci 

sa propagáciou a informáciou v jednotkách na území Rzeszowského okresu a na Slovensku 

ako aj podnikatelia, výrobcovia regionálnych produktov, majitelia turistických atrakcií na 

územi okresu a Mesta Svidník.  

 

Aktivity projektu:  

 Organizácia pracovného stretnutia otvárajúceho projekt. 

25. apríla 2013 na Mestskom úrade v Svidníku na Slovensku sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie, otvárajúce projekt s názvom: „„Cezhraničné centrum moderných informačných a 

propagačných techník”. Stretnutia sa zo strany Poľska zúčastnili: Pán Józef Jodłowski Starosta 

Rzeszowský, Pani Iwona Zawadzka – Koordinátor projektu, Natalia Nowak – Technický 

pracovník pre projekt a Stanisław Janusz, pracovník Okrsného úradu v Rzeszowe. Účastníkmi 



                                     

zo strany Slovenska boli: Pán Ing. Ján Holodňák, Primátor Mesta Svidník, Pán Ing. Miron 

Mikita Námestník primátora, Pán Ing. Ľuboš Čepan vedúci Odboru výstavby, dopravy, 

životného prostredia a regionálneho rozvoja, Pán Ing. Vladimír Popik referent pre prípravu 

projektov a pracovníci Mestského úradu vo Svidníku. Počas stretnutia boli prezentované 

projektové ciele, prerokovaný bol rozsah aktivít a podrobné princípy jeho realizácie. 

Delegácia z Poľska mala príležitosť oboznámiť sa s krasami Mesta Svidník a pohostinnosťou 

partnera zo Sloveska.  

 Technické a organizačné aktivity:  

Cieľom tejto aktivity bolo zlepšenie štandardu uskutočňovaných školení a konferencií v sídle 

Cezhraničného centrum moderných informačných a propagačných technik (CCMIaPT) 

pomocou nákupu dodatočného vybavenia. Vzhľadom na to boli zakúpené: laptop so softvérom, 

MFP (kopírovanie, skener), ozvučovanie (reproduktory, zosilňovače, mikrofóny), interaktívne tabule, 

LCD TV, moderátorka - ukazovateľ profesionálny a tablety. Otvorenie novo vzniknutého 

Cezhraničného centrum moderných informačných a propagačných techník bolo spojené 

s organizáciou prvého školenia v oblasti: „Profesionálne tvarovanie imidžu spoločnosti a 

propagácia regiónu”, ktoré sa konalo 30.9.2013. CCMIaPT má svoje sídlo pri ul. Batalionów 

Chłopskich 7 v Rzeszowe, v budove Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie/Centrum pre pracovnú aktivizáciu Mestského úradu v Rzeszowe. 

 Organizačné a technické aktivity, których cieľom je nájsť prednášateľov, pripraviť 

školiace a propagačné materiály, nábor skupiny, príprava zmlúv, technická príprava 

školení:  

 Organizácia školení v oblasti „Profesionálne tvarovanie imidžu spoločnosti a 

propagácia regiónu” (2 skupiny) a „Marketingových techník v efektívnej 

propagácie regiónu” (2 skupiny).   

30.9.2013 a 1.10.2013 zamestnanci Úradu pre propagáciu Okrsného úradu v Rzeszowe 

organizovali školenia, týkajúce sa témy „Profesionálneho tvarovania imidžu spoločnosti a 

propagácie regiónu”. Pokračovaním tohto školenia boli ďalšie školenia, ktoré sa konali v 

dňoch 15.11.2013 a 13.12.2013. Tieto školenia umožnili rozšíriť vedomosti v oblasti 

„Marketingovývh techník v efektívnej propagácii regiónu”. Školenia boli pripravené pre 

skupinu 10 osôb: 5 Poliakov a 5 Slovákov. Slovensko zastupovali predstavitelia z 



                                     

partnerského Mesta Svidník, vrátane primátora Mesta Jána Holodňáka, jeho námestníka 

Mirona Mikitu a pracovníkov Mestského úradu vo Svidníku.  

Poľskú stranu zastupovali zamestnanci Vedecko-technologického parku a 

Organizačného odboru Okresného úradu v Rzeszowe, pracovníci Okresného úradu práce v 

Rzeszowe, ktorí sa zaoberajú propagáciou, pracovník Okresného úradu Mesta Ropczyce, a 

zástupcovia Združenia územných „Rzeszowská aglomerácia”.  

Všetký školenia viedol na veľmi vysokej úrovni Pán Mieczysław Bąk, ktorý zaujal 

publikum širokými vecnými vedomostiami, skvelými príkladmi v rámci prezentovanej témy 

ako aj zabezpečil vynikajúcu atmosféru, ktorá pozitívne ovplyvnila stupeň integrácie polskej a 

slovenskej skupiny. Doplnením bola prítomnosť odborného tlmočníka slovenského jazyka, 

Pána  Tomasza Wicika. Účastníci mali možnosť využiť nové elektronické vybavenie, 

zakúpené v rámci projektov. Boli to okrem iného tablety, ktoré umožnili poslucháčom 

používanie prezentácií, pripravených v dvoch jazykových verziach. V rámci workshopov, 

týkajúcich sa propagácei Podkarpatského regiónu, mali obidve skupiny možnosť návštiviť 

Hrad v meste Łańcut a Rzeszowskú podzemnú trasu. 

Poslednou etapou projektu je súčasne uskutočňovaná aktivita, ktorej cieľom je vypracovanie 

informácií o projekte a jeho propagácia. 

         V marci bude projekt vyučtovaný a zakončený.  

 


