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Das EUREGIOforum+ ist ...
... ein Zusammenschluss von Organisationen der Regionalentwicklung, die sich mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit beschäftigen. Wir sind als Länder übergreifende
Interessengemeinschaft vor Ort tätig und unterstützen Gemeinden, Vereine, Kleinregionen,
Initiativen und Unternehmen in der Konzeption, Durchführung und Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten. Gemeinsam sollen neue Wege in der Zusammenarbeit entwickelt
werden, um so die Akzeptanz der Bevölkerung für grenzüberschreitende Aktivitäten zu
erhöhen.
... ein praxisorientiertes Netzwerk ...
Die Regionen Niederösterreichs setzten in den letzten Jahren unterschiedliche
Entwicklungsschwerpunkte: Das Industrieviertel ist das Tor Niederösterreichs zu Ungarn, das
Weinviertel sammelt beispielgebende Erfahrungen beim Aufbau eines grenzüberschreitenden
Regionenverbundes mit Südmähren und der Westslowakei, das Waldviertel gilt als TelematikMusterregion und der niederösterreichische Zentralraum profiliert sich in regionalen und
unternehmerischen Kooperationen. Im EUREGIOforum+ können die Regionalmanager ihre
Erfahrungen nutzen und nachhaltige grenzüberschreitende Projekte in die Tat umsetzen.
Gemeinsam werden die Regionalmanagements und Regionalentwicklungsverbände in
Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, in Ungarn, der Slowakei, in Tschechien und
Slowenien ihr Know-How anbieten und sich gegenseitig bei der grenzüberschreitenden
Projektarbeit unterstützen.
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... für alle Organisationen, die grenzüberschreitend arbeiten.
Gemeinden, Vereinen, Kleinregionen und regionalen Initiativen sollen die ersten Projektschritte
über die Grenze erleichtert werden, damit zu hoch gesteckte Erwartungen letztlich nicht zu
enttäuschenden Ergebnissen führen. Wenn es um grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
um Lösungen zum beiderseitigen Vorteil geht, sind wir geeignete Partner.
Die Sprecher des EUREGIOforums+ sind:
Dipl.-Ing. Andreas Weiß
Regionalmanager Industrieviertel
Dipl.-Ing. Hermann Hansy
Regionalmanager Weinviertel

Koordination im Auftrag des EUREGIOforum+: mecca environmental consulting, www.mecca-consulting.at, office@mecca-consulting.at
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EUREGIO Innovationspreis
Der Innovationspreis wird seit 2002 einmal jährlich vergeben. Mit dieser Auszeichnung möchten
das EUREGIOforum+ und die Sponsoren Casinos Austria, Kommunalkredit Austria AG und das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit besonders innovative und gelungene
grenzüberschreitende Projekte auszeichnen.
Die Aufgabenstellung des Preises wechselt jährlich und steht in enger Verbindung mit den
Aufgaben des EUREGIOforums+. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Zusammenarbeit
mit den Partnerinnen und Partnern aus den Nachbarländern gelegt.
Zielgruppe der ProjekteinreicherInnen sind grundsätzlich Gemeinden, Vereine, Institutionen,
regionale Initiativen etc. aus Niederösterreich, die in grenzüberschreitender Kooperation
Projektideen erarbeiten oder bereits Projekte umsetzen, die sich durch einen besonders
innovativen Ansatz auszeichnen.
Eingereicht werden können umgesetzte Projekte bzw. in Umsetzung befindliche Projekte sowie
umsetzungsreife Konzepte und ausgearbeitete Projektideen.
Der EUREGIO Innovationspreis besteht aus einem Geldpreis und jeweils einem Kunstpokal für
den/die PreisträgerIn und den/die ProjektpartnerIn pro Kategorie als Anerkennung für
beispielhafte grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
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Kommunen in Europa – Nachbarschaft & regionale Mitwirkung
Die Gemeinden und Städte sind mit großen Veränderungen konfrontiert. In einer immer
globaler agierenden Welt wird der konsequente Blick auf Europa lebensnotwendig. Viele
Aufgaben sind für eine Gemeinde alleine nicht mehr lösbar. Um die eigene und die
gemeinsame Zukunft zu planen, braucht es grenzüberschreitende Ideen und Visionen.
Gemeinsame, offensive und zukunftsorientierte Strategien sind erforderlich um den
Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen gewachsen zu sein und die Chancen
zu nutzen. Der Innovationsmotor „Kooperation“ spielt dabei eine wichtige Rolle. Deshalb
möchte der EUREGIO Innovationspreis 2005 kommunale Projekte, die sich mit dem Thema
europäische Nachbarschaft und regionale Mitwirkung beschäftigen, auszeichnen.
Der EUREGIO Innovationspreis 2005 wird in folgenden Kategorien vergeben:
● Projekte lokal (Projekte oder Konzepte aus dem kommunalen Wirkungsbereich, die sich
insbesondere durch direkte Effekte beiderseits der Grenze auszeichnen und deren Fokus
eindeutig auf der lokalen Ebene liegt)
● Projekte regional (Projekte oder Konzepte auf regionaler Ebene, die die gemeinsame
Entwicklung der Grenzregion betreffen)
● Projekte international (großräumige Projekte, Konzepte und Kooperationen die mehrere
Staaten betreffen und sich der europäische Dimension sowie der räumlichen Integration
Europas widmen)
● Innovativstes Projekt (das Projekt oder Konzept das am Besten das Thema des
Innovationspreises trifft und einen besonderes innovativen Ansatz verfolgt)
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Von einer Jury – bestehend aus VertreterInnen der Sponsoren Dr. Gerhard Burian (BMWA),
Mag. Stefan Vigl (Kommunalkredit Austria AG) und Dr. Gerhard Skoff (Casinos Austria AG)
sowie der Regionalmanagements Dipl.-Ing. Hermann Hansy (Weinviertel Management),
Dipl.-Ing. Reinhard Weitzer (Regionaler Entwicklungsverband NÖ-Mitte) und Mag. Hajnalka
Triteus-Meidlik (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel) – wurden folgende
PreisträgerInnen ausgewählt:
Die PreisträgerInnen des EUREGIO Innovationspreises 2005 sind:
● Projekt lokal: Leben im Dorf – Dorf(er)leben (ProjektträgerIn: Stadtgemeinde Hardegg,
ProjektpartnerIn: Obec Starý Petřín)
● Projekt regional: Das längste grenzüberschreitende Frühstück zwischen Retz und
Znaim am 1. Mai 2004 (ProjektträgerIn: Retzer Land - Regionale Vermarktungsges.m.b.h,
ProjektpartnerIn: Znojemská Beseda, Ředitelka)
● Projekt international: Universitätslehrgang – Erneuerbare Energie in Mittel- und
Osteuropa (ProjektträgerIn: Energiepark Bruck an der Leitha, ProjektpartnerIn: Technische
Universität Wien, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Energy Center Bratislava)
● Innovativstes Projekt: Regionale Kreislaufwirtschaft – Sinnvoller Kommunaler Umweltschutz (ProjektträgerIn: Marktgemeinde Lassee, ProjektpartnerIn: Združenie na
rozvoj Váhu)
Das EUREGIOforum+ bedankt sich bei allen ProjekteinreicherInnen und wünscht weiterhin viel
Spaß beim grenzüberschreitenden arbeiten.
www.euregioforum.at
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Universitätslehrgang - Erneuerbare Energie
in Mittel- und Osteuropa
Univerzitní studium – obnovitelná energie
ve střední a východní Evropě
Univerzitný kurz – Obnoviteľná energia v
strednej a východnej Európ
Egyetemi kurzus – Megújuló energia Közép- és
Kelet-Európában
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Energiepark Bruck an der Leitha
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Technische Universität Wien, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Energy Center Bratislava
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Der viersemestrige, berufsbegleitende postgraduale Lehrgang in englischer Sprache beginnt im Jänner 2006. Die
TeilnehmerInnen werden anwendungsorientiert ausgebildet. Die AbsolventInnen erhalten den akademischen Grad
Master of Science (MSc). Der Lehrgang ist eine post-graduale Ausbildung, die sich vor allem an Personen,
Unternehmen und Organisationen richtet, die mit der Umsetzung oder Bewertung von Projekten der Erneuerbaren
Energie befasst sind.
Čtyřsemestrální dálkové postgraduální studium v anglickém jazyce začíná v lednu 2006. Účastníci budou
vzděláváni se zaměřením na použití v praxi. Absolventi obdrží akademický titul Master of Science (MSc). Studium
je formou postgraduálního vzdělávání, které se orientuje především na osoby, firmy a organizace, které se
zabývají realizací nebo hodnocením projektů s tématem obnovitelné energie.
4-semestrálny postgraduálny kurz popri zamestnaní v anglickom jazyku začína v januári 2006. Vzdelávanie
účastníkov/účastníčok je orientované na aplikáciu. Absolventi/absolventky obdržia akademickú hodnosť Master of
Science (MSc). Postgraduálny vzdelávací kurz je zameraný najmä na jednotlivcov, podniky a organizácie, ktoré sa
zaoberajú realizáciou alebo hodnotením projektov obnoviteľnej energie.
4-szemeszteres, munka melletti angol nyelvű posztgraduális kurzus 2006. januári kezdéssel. A résztvevők
képzése alkalmazás orientált. A képzést sikeresen elvégzők az akadémiai mester (MSc) fokozatot szerzik meg. Ez
a posztgraduális képzés elsősorban azokat a személyeket, cégeket és szervezeteket célozza meg, amelyek a
megújuló energiával kapcsolatos projektek megvalósításával vagy kiértékelésével foglalkoznak.
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Kooperationsnetzwerk Europäischer Mittelstädte
Kooperační síť evropských měst střední velikosti
Kooperačná sieť európskych stredne veľkých miest
Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Landeshauptstadt St. Pölten
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
30 Mitgliedsstädte aus/členských měst z/členských štátov z/tagállam AUT, D, F, CZ,
BG, SK, HU, HR, RO, I, PO
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Das Kooperationsnetzwerk Europäischer Mittelstädte, das 1995 auf Initiative von St. Pölten, gegründet wurde,
feiert heuer sein 10-jähriges Bestandsjubiläum. Mittlerweile gehören diesem Mittelstädtenetzwerk 31 Städte aus 12
europäischen Staaten an. Ziel des Netzwerkes ist der Gedankenaustausch der einzelnen Mitgliedsstädte und die
Diskussion von Problembereichen, die alle Kommunen betreffen, um dadurch voneinander zu lernen und so noch
bestehende geistige Barrieren abzubauen.
Kooperační síť evropských měst střední velikosti, která byla založena z iniciativy St. Pöltenu, slaví letos 10.
jubileum svého trvání. Mezitím patří k této síti měst střední velikosti 31 měst ze 12 evropských států. Cílem sítě je
výměna zkušeností jednotlivých členských měst, diskuse o problémových oblastech, které se týkají všech obcí,
aby se tak mohla města od sebe vzájemně učit a zbourat stále ještě existující psychologické bariéry.
Kooperačná sieť európskych stredne veľkých miest, založená v roku 1995 z iniciatívy mesta St. Pölten, oslavuje v
tomto roku desiate výročie svojho vzniku. Medzičasom pribudlo k tejto sieti stredne veľkých miest 31 miest z 12
európskych štátov. Cieľom siete je výmena názorov medzi jednotlivými členskými štátmi, diskusia o problémových
oblastiach, ktoré sa týkajú všetkých komún, aby sa takto navzájom učili, a odbúrali tak ešte existujúce duševné
bariéry.
St. Pölten kezdeményezésével 1995-ben létrejött Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata, mely idén
ünnepli megalapításának tizedik évfordulóját. Ma már 12 európai állam 31 városa tagja e szervezetnek. A hálózat
célja az egyes tagvárosok közti véleménycsere és a valamennyi települést érintő problématerületek megvitatása,
amely által lehetőség nyílik a kölcsönös tapasztalatszerzésre, valamint a még meglévő szellemi korlátok
leépítésére.
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Partnerregion Pomalši – Partnerschaftsaufbau
Pomalši – Waldviertler Kernland
Partnerský region Pomalší – budování partnerství
Pomalší – Waldviertler Kernland
Partnerský región Pomalši – budovanie partnerstva
medzi regiónmi Pomalši a Waldviertler Kernland
Pomalši partner régió – Pomalši-Waldviertler
Kernland partnerség szerkezete
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Verein Kleinregion Waldviertler Kernland
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Svaz měst a obcí regionu Pomalší
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Es wurden mithilfe des Projekts die Kontakte zwischen beiden Regionen intensiviert und ein konkreter Ansprechpartner in Österreich herausgearbeitet. Das Projekt hatte zwei Hauptaufgaben: Erstens die Kooperationsbasis von
Gemeinden zu Gemeinden herzustellen und zweitens die Kooperationsbasis von Region zu Region herzustellen.
Es wurden ausreichende Kompetenzen aufgebaut, um eine sinnvolle Zusammenarbeit in einer großen Zahl von
unterschiedlichen Bereichen zwischen den beiden Regionen zu ermöglichen.
Waldviertler Kernland hledal a našel partnerský region. Díky projektu se prohloubily kontakty mezi oběma regiony
a byla nalezena konkrétní kontaktní osoba v Rakousku. Projekt měl dva hlavní úkoly: vytvořit základ pro spolupráci
obcí (proto bylo uspořádáno informativní setkání) a vybudovat základny pro spolupráci regionů. Bylo vytvořeno
dostatečné množství kompetencí, aby byla mezi oběma regiony umožněna smysluplná spolupráce v množství
různých oblastí.
Región Waldviertler Kernland hľadal a našiel partnerský región. Pomocou projektu sa zintenzívnili kontakty medzi
oboma regiónmi a bol vypracovaný konkrétny kontaktný partner v Rakúsku. Projekt mal dve hlavné úlohy: po prvé,
vytvoriť kooperatívnu základňu medzi obcami. Tu sa konalo informačné podujatie. A po druhé, vytvoriť
kooperatívnu základňu medzi oboma regiónmi. Zriadili sa dostatočné kompetencie, aby sa tak umožnila
zmysluplná spolupráca v rámci veľkého počtu rozličných oblastí medzi oboma regiónmi.
A Waldviertler Kernland régió partner régiót keresett, és talált. A projekt segítségével elmélyültek a kapcsolatok a
két régió között és kineveztek egy konkrét osztrák kapcsolattartó partnert. A projektnek két fő célja volt: egyrészt a
régió települései között az együttműködés alapjainak megteremtése, ennek céljából információs rendezvényt
tartottak. A másik fő cél a régiók együttműködési alapjának létrehozása volt. A projektben megvalósított felépítő
munka számos különböző területen lehetővé teszi a régiók közti érdemi együttműködést.
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EU Projekt TRANSLOKAL
Projekt EU TRANSLOKAL
Projekt EÚ TRANSLOKAL
EU TRANSLOKAL projekt

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Stadt Guben/Brandenburg
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Verein Interkomm Waldviertel, Stadt Gubin, Agentúre pre rozvoj regiónu Trenčín
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Der niederösterreichische Verein Interkomm ist neben der deutschen Stadt Guben/ Brandenburg, der polnischen Stadt Gubin
und der slowakischen Regionalentwicklungsagentur Trencin ein Projektpartner. Ein intensiver Erfahrungsaustausch und
Know-how-Transfer während der zweijährigen Projektlaufzeit sowie der Aufbau von Netzwerken zwischen den vier
Projektpartnern soll durch regelmäßige Projektpartnertreffen und Workshops erreicht werden. Die VertreterInnen der
Interkomm-Gemeinden werden durch die Absolvierung des Qualifizierungsprogramms und die aus dem Modul New Public
Management angeeigneten Fähigkeiten für ihre konkrete Arbeit in den Gemeindeverwaltungen gestärkt.
Dolnorakouské sdružení Interkomm je kromě německého města Guben/ Brandenburg, polského města Gubin a slovenské
Regionální rozvojové agentury Trenčín také partnerem projektu. Během dvou let trvání projektu by mělo být díky
pravidelnému setkávání partnerů projektu a workshopům dosaženo intenzivní výměny zkušeností a přenosu know-how, a
také vybudování sítě mezi čtyřmi partnery projektu. Zástupci obcí Interkomm budou absolvováním kvalifikačního programu a
díky schopnostem, které si osvojí z modulu New Public Management, posilováni ve své konkrétní práci při správě obcí.
Dolnorakúske združenie Interkomm je popri nemeckom meste Guben/Brandenburg, poľskom meste Gubin a slovenskej
Agentúre pre rozvoj regiónu Trenčín partnerom projektu. Intenzívna výmena skúseností a prenos know-how počas
dvojročného trvania projektu, ako aj vybudovaniam sietí medzi štyrmi partnermi projektu, sa má dosiahnuť pravidelnými
stretnutiami partnerov projektu a workshopmi. Zástupcov obcí v rámci združenia Interkomm posilňuje pri ich konkrétnej práci
v samosprávach obcí absolvovanie kvalifikačného programu a schopnosti nadobudnuté modulom New Public Management.
A projekt partnerei a német Guben/Brandenburg és lengyel Gubin városok, valamint a szlovák Trencsén régiófejlesztési
iroda mellett az alsó-ausztriai Interkomm. A kétéves idötartama alatt tartandó rendszeres projketpartneri találakozók és
workshopok célja az intenzív tapasztalatcsere és know-how transzfer, valamint a projekt négy partnere közti kommunikációs
hálózat létrehozása. Az Interkomm-települések képviselői elvégzik a New Public Management képzési programot, mely a
településigazgatási munkájukat javítja.
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Regionale Kreislaufwirtschaft - Sinnvoller
Kommunaler Umweltschutz
Regionální oběhové hospodářství – smysluplná
komunální ochrana životního prostředí
Regionálne obehové hospodárstvo – účelná
komunálna ochrana životného prostredia
Regionális újrahasznosító gazdaság – ésszerű
kommunális környezetvédelem
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Marktgemeinde Lassee
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Združenie na rozvoj Váhu
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Die Marktgemeinde Lassee hat mit dem Projekt Kreislaufwirtschaft ein Erfolgsmodell im kommunalen
Umweltschutzgesetz und damit ein Modell für eine landwirtschaftlich, strukturierte Gemeinde aufgezeigt. Mit der
Klärschlammverwertung, Biokompostverwendung und dem Strohheizkraftwerk als Erzeuger Alternativ-Energie
erzeugt man internationales Aufsehen. Weiters läuft bereits die Vorbereitung einer Projektpartnerschaft mit der
Gemeinde Devinskä Nova Ves, einem Stadtteil von Bratislava, sowie mit der Kleinregion um Stupava einer
Vereinigung von 7 Gemeinden.
Tržní obec Lassee s projektem oběhového hospodářství prezentovala příklad úspěchu v komunálním zákoně o
životním prostředí a tím také model pro obce zaměřené na zemědělství. Recyklací kalu z čističek, využíváním
biokompostu a teplárnou na slámu jako výrobcem alternativní energie už mezinárodní pozornost vzbudíte. Dále
probíhá příprava partnerství s obcí Děvínská Nová Ves, městkou částí Bratislavy a také s malým regionem kolem
Stupavy, ve kterém je spojeno 7 obcí.
Pomocou projektu Obehové hospodárstvo objavila trhová obec Lassee, model hospodárskeho výsledku v
komunálnom Zákone o životnom prostredí, a tým model poľnohospodársky štruktúrovanej obce. Využitím bahna z
čističiek, použitím biokompostu a teplárne na slamu, ako výrobcu alternatívnej energie, sa vytvára internacionálny
imidž. Ďalej už prebieha príprava partnerstva v rámci projektu s obcou Devínska Nová Ves, mestskou časťou
mesta Bratislavy, ako aj s malým regiónom v okolí Stupavy zjednocujúcim 7 obcí.
Az Újrahasznosító Gazdaság projekttel Lassee város a települési környezetvédelmi program egy sikermodelljét
képviseli. A szennyvíztisztítókból származó iszap, biokomposzt felhasználására, valamint szalmával működtetett
hőerőműre nemzetközileg is felfigyeltek. Dévényújfaluval, Pozsony egyik városrészével, valamint a 7 települést
tömörítő stomfai kis régióval már előkészületben van a projketpartneri kapcsolat létrehozása.
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Grenzen überwinden – Gemeinsamkeiten finden
Překonat hranice – najít společné vlastnosti
Preklenúť hranice – nájsť spoločné črty
Határok áthidalása – közös vonások keresése

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Region Elektrenai
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Auf Grund früher geführter Gespräche von Dr. Kurt Spera mit dem Bezirkshauptmann von Wr. Neustadt Dr. Heinz
Zimper konnte eine Verbindung zwischen der Region Elektrénai und der Region Bucklige Welt im Oktober 2003
hergestellt werden. Seit diesem Zeitpunkt findet ein reger Austausch zwischen den Regionen statt: Gegenseitige
Besuche, Konzerte, Schulbücheraustausch und andere Aktionen finden seither regelmäßig statt. Ständiger Kontakt
mit Elektrenai ist gegeben. Weitere jährliche Begegnungen sind geplant.
Na základě dříve vedených rozhovorů Dr. Kurta Spera s okresním hejtmanem Wr. Neustadtu Dr. Heinzem
Zimperem byla v říjnu 2003 uzavřena spolupráce mezi regionem Elektrénai a regionem Bucklige Welt. Od tohoto
okamžiku probíhá mezi regiony živá výměna. Dochází pravidelně k vzájemným návštěvám, koncertům, výměnám
školních knih a dalším akcím. S Elektrenai byl navázán trvalý kontakt. Naplánována jsou další každoroční setkání.
Na základe vopred vedených rozhovorov medzi Dr. Kurtom Sperom a starostom mesta Wr. Neustadt Dr. Heinzom
Zimperom mohlo dôjsť v októbri 2003 k spojeniu medzi regiónom Elektrénai a regiónom Bucklige Welt (Hrboľatý
svet). Od tohto okamihu prebieha medzi regiónmi aktívna výmena: Pravidelne sa tu odvtedy konajú vzájomné
návštevy, koncerty, výmena školských učebníc a iné akcie. Existuje nepretržitý kontakt s regiónom Elektrenai.
Plánujú sa ďalšie výročné stretnutia.
Dr. Kurt Sper és Dr. Heinz Zimper, Wiener Neustadt körzetének elnöke közti korábbi megbeszélések
eredményeként 2003 októberében létrejött az Elektrenai és Bucklige Welt („Hepehupás világ”) régió közötti
kapcsolat. Ettől kezdve a két régió közt aktív csereprogramok folynak: rendszeres kölcsönös látogatások,
koncertek, tankönyvcsere és egyéb események. Az Elektrenai régióval állandó a kapcsolattartás. További
jubileumi találkozók előkészületben.
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Limes

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Karl A. Immervoll
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Domov sv. Anežky

2005

Ein Projekt zur besseren ganzheitlichen Verständigung in der Region Oberes Waldviertel – Südböhmen mit der
Zielgruppe ArbeitnehmerInnen. Seit 2004 gehört die Tschechische Republik der Europäischen Union an. Die
Grenze ist damit noch durchlässiger, als sie es bisher war. Das Leben in der Region ist damit nicht einfacher
geworden. Deshalb möchten wir einen Beitrag setzen, der die verschiedenen Lebensbereiche verbindet und
Kontakte erweitert.
Projekt pro lepší a dokonalejší dorozumění v regionu Oberes Waldviertel – jižní Čechy s cílovou skupinou dělníků.
Od roku 2004 patří Česká republika k Evropské unii. Hranice je proto ještě propustnější, než byla dosud. Život v
regionu se tím ale nezjednodušil. Proto bychom chtěli přispět k tomu, aby se spojily různé oblasti života a
prohloubily kontakty.
Projekt zameraný na celkové lepšie porozumenie v regióne Oberes Waldviertel – Südböhmen, cieľovou skupinou
sú zamestnanci/zamestnankyne. Od roku 2004 je Česká republika členom Európskej únie. Týmto sa hranica stala
priechodnejšou ako doposiaľ. Život v regióne sa tým však nezjednodušil. Preto by sme chceli prispieť k spojeniu
rozličných oblastí života a rozšíreniu kontaktov.
Oberes Waldviertel – Dél-Csehország régiók közti kölcsönös megértés növelésére irányuló projekt, melynek
célcsoportjai a munkavállalók. 2004-től a Cseh Köztársaság az Európai Unió tagja. Ennek köszönhetően a határok
átjárhatósága a korábbihoz képest javult, megkönnyítve így a régió lakosainak életét. Ezért szeretnénk az élet
különböző területeinek összekapcsolásához és az emberk közti kapcsolatok kiszélesítéséhez hozzájárulni.
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Leben im Dorf - Dorf(er)leben
Život na vesnici – vesnický život
Život na vidieku – Vidiecky život
Élet vidéken – Vidéki élet

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Stadtgemeinde Hardegg
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Obec Starý Petřín

2005

Grenzüberschreitendes Gemeinde- und Schulprojekt, bei dem – ausgehend von beiderseits der Grenze, in der
Bevölkerung gesammelten, historischen Fotos – 100 Kinder im Laufe der Schuljahre 2002–2004 50 ältere
Menschen in ihren Heimatgemeinden darüber befragten, wie das Leben in den Dörfern dies- und jenseits der
Grenze früher war. Es entstand ein reger Austausch sowohl zwischen den Generationen, als auch zwischen den
Nachbargemeinden und -schulen Hardegg (A) und Stary Petrin (CZ).
Přeshraniční projekt obcí a škol, při kterém bude (na obou stranách hranice) na základě historických fotografiích
darovaných obyvateli diskutovat 100 dětí během školních roků 2002 – 2004 s 50 staršími lidmi o tom, jaký byl dříve
život na vesnici na této a na opačné straně hranice. Dojde k živé výměně jak mezi generacemi, tak mezi
sousedními obcemi a školami Hardegg (A) a Starý Petřín (CZ).
Cezhraničný projekt obcí a škôl, v rámci ktorého sa – vychádzajúc z oboch strán hranice, na základe historických
fotografií vyzbieraných medzi obyvateľmi – 100 detí počas školských rokov 2002 – 2004 pýtalo 50 starších ľudí v
ich rodných obciach, aký bol kedysi život na vidieku na jednej i druhej strane hranice. Medzi generáciami, ako aj
medzi susednými obcami a školami Hardegg (A) a Starý Petřín (CZ) existoval čulý ruch.
Települések és iskolák közti határon átívelő projekt keretében, melynek ötletét a régió lakosságától gyűjtött
történelmi fényképek adták, 100 iskolás gyermek látogatott meg saját szülőfalujában 50 idősebb embert a 2002 és
2004 közti tanévekben. Arról kédezték az időseket, hogy milyen volt az élet a faluban a határ mindkét oldalán. A
generációk és szomszádos települések és iskolák között – Hardegg (A) és Starý Petřín (CZ) – élénk kapcsolat
alakult ki.
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Gelebte Partnerschaft Retz – Znaim
Živé partnerství Retz – Znojmo
Oživené partnerstvo Retz – Znojmo
Retz – Znojmo élő partnerség

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Stadtgemeinde Retz
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Město Znojmo

2005

Die beiden Städte Znaim und Retz verbinden enge freundschaftliche Beziehungen. Seit der Unterzeichnung des
Partnerschaftsvertrages wird die grenzüberschreitende Partnerschaft aktiv gelebt. In Znaim und Retz ist jeweils ein
grenzüberschreitendes Impulszentrum (GIZ) eingerichtet worden, das bei der Abwicklung von gemeinsamen Projekten
Unterstützung bietet und als zentrale Ansprechstelle für grenzüberschreitende Anliegen dient. Mit einem gemeinsamen GIZBüro in Znaim bietet die Stadtgemeinde Retz den Wirtschaftstreibenden eine Direktunterstützung vor Ort bei den Nachbarn.
Obě města Znojmo a Retz spojují úzké přátelské vztahy. Od podepsání smlouvy o partnerství se na přeshraničním
partnerství pracuje velmi aktivně. Ve Znojmě i Retzu bylo zřízeno přeshraniční impulzní centrum (GIZ), které nabízí podporu
při realizaci společných projektů a slouží jako ústřední kontaktní osoba pro přeshraniční záležitosti. Ve společné kanceláři
GIZ ve Znojmě nabízí město Retz hospodářským společnostem přímou podporu na místě u sousedů.
Obidve mestá Znojmo a Retz spájajú úzke priateľské vzťahy. Podpísaním partnerskej zmluvy došlo k aktívnemu oživeniu
cezhraničného partnerstva. V mestách Znojmo a Retz bolo práve zriadené cezhraničné impulzné centrum (CIC), ktoré
ponúka podporu pri rozvoji spoločných projektov a slúži ako centrálne informačné centrum pre cezhraničné požiadavky.
Prostredníctvom spoločnej kancelárie CIC v Znojme ponúka mestská obec Retz prevádzkovateľom hospodárstva priamu
podporu na mieste, a to u susedov.
A két várost, Znojmot és Retzet, baráti szálak fűzik egymáshoz. A partnerségi egyezmény aláírásával aktívvá vált a határon
átívelő partnerség. Znojmo és Retz városokban a létrehozott határokon átívelő Együttműködést-Ösztönző Központ (HÁEÖK)
a közös projektek fejlesztését támogatja, illetve határokon átívelő központi információs irodaként működik. A znojmoi HÁEÖK
közös iroda által Retz városa a gazdálkodók számára közvetlenül a szomszédos országban nyújt támogatást.
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Das längste grenzüberschreitende Frühstück
zwischen Retz und Znaim am 1. Mai 2004
Nejdelší přeshraniční snídaně mězi Retzem a
Znojmem 1. května 2004
Najdlhši cezhraničné raňajky medzi obcami
Retz a Znojmo 1. mája 2004
Leghosszabb határokon átívelő reggeli Retz és
Znojmo között 2004. május 1-én.
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Retzer Land – Regionale Vermarktungsges.m.b.H
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Znojemská Beseda, Ředitelka

2005

Am 1. Mai, dem Tag der EU-Erweiterung, laden das Retzer Land und das Land um Znaim gemeinsam zu einem
grenzüberschreitenden Frühstück ein zwischen den benachbarten Orten Retzbach in Österreich und Hnanice in Tschechien
mit dem Ziel, Barrieren zu überwinden (sprachliche und historische) und unsere Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze
in ungezwungenem Rahmen kennen zu lernen. Das Frühstück stellen die Gemeinden, Vereine, Private und Sponsoren zur
Verfügung; im Rahmenprogramm treten KünstlerInnen und Musikgruppen aus beiden Ländern auf; es gibt
Sportveranstaltungen, Weinverkostungen und Führungen rund um das Frühstück.
1. května, v den rozšíření EU, zve země Retz a oblast kolem Znojma na společnou přeshraniční snídani mezi sousedními
oblastmi Retzbach v Rakousku a Hnánice v České republice s cílem překonání bariér (jazykových a historických) a
seznámení se v nenucené atmosféře s našimi sousedy na druhé straně hranice. Snídani poskytnou obce, spolky, soukromé
osoby a sponzoři; v rámcovém programu vystoupí umělci a hudební skupiny z obou zemí; budou se konat sportovní akce,
degustace vína, prohlídky okolí a snídaně.
1. mája, v deň rozšírenia EÚ, pozýva región Retz a región v okolí Znojma spoločne na cezhraničné raňajky medzi susednými
obcami Retzbach v Rakúsku a Hnanice v Českej republike s cieľom prelomiť bariéry (jazykové a historické) a spoznať našich
susedov na druhej strane hranice nenúteným spôsobom. Raňajky umožnili obce, združenia, súkromní podnikatelia a
sponzori; v rámcovom programe vystupujú umelci/umelkyne a hudobné skupiny z obidvoch krajín; konajú sa športové
podujatia, ochutnávky vín, okružné jazdy v okolí raňajok.
Május 1-én, az EU bővítés napján Retz és Znojmo régió közösen egy határon átívelö reggelire hívta meg a lakosságot az
osztrák Retzbach és cseh Hnanice falvak közti határszakaszon. E meghívás célja az volt, hogy sikerüljön leépíteni a nyelvi
és történelmi akadályokat, hogy baráti keretek közt ismerjék meg egymást a határ két oldalán élő szomszédok. A reggelit a
falvak, egyesületeknek, magánvállalkozók és szponzorok bocsátják rendelkezésre; a keretprogramban részt vettek mindkét
ország művészei, zenei együttesei. Voltak sportrendezvények, borkóstolók is.
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Kultur ohne Dolmetscher 2005 Malacky
Kultura bez tlumočníků 2005 Malacky
Kultúra bez tlmočníka 2005 Malacky
Tolmácsmentes kultúra 2005 Malacka

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Město Malacky
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Stadtgemeinde Gänserndorf

2005

Ein internationales Festival der Kinder und der Jugendlichen. Es ist als Präsentation der Kunst von Kindern organisiert, nicht
als Wettbewerb. Der Gedanke der Veranstaltung ist das Kennenlernen der Kinder - und durch diese auch der erwachsenen
Bewohner der benachbarten Länder - mithilfe der Kunst. 2005 findet die Präsentation in vier Genres statt: dramatische Kunst,
Tanz und Ballett, Musik und Gesang sowie darstellende Kunst in Form einer Ausstellung. Teilnehmer sind die Gemeinden
Veseli nad Moravou (Tschechien), Albertirsa und Szarvas aus Ungarn, Znin aus Polen, Gänserndorf aus Österreich und
Malacky aus der Slowakei.
Mezinárodní festival dětí a mládeže. Je organizován jako prezentace umění dětí, ne jako soutěž. Záměrem akce je, aby se
děti – a s jejich pomocí také dospělí obyvatelé sousedních zemí – seznámily s pomocí umění. V roce 2005 se koná
prezentace ve čtyřech žánrech: dramatické umění, tanec a balet, hudba a zpěv a také výtvarné umění ve formě výstavy.
Účastní se Veselí nad Moravou (Česká republika), Albertirsa a Szarvas z Maďarska, Znin z Polska, Gänserndorf z Rakouska
a Malacky ze Slovenska.
Medzinárodný festival detí a mládeže. Je organizovaný ako prezentácia detského umenia, nie ako súťaž. Myšlienkou
podujatia je spoznať deti pomocou umenia, a cez ne tiež dospelých obyvateľov susedných štátov. V roku 2005 sa koná
prezentácia v štyroch žánroch: dramatické umenie, tanec a balet, hudba a spev, ako aj výtvarné umenie formou výstavy.
Účastníkmi budú Veselí nad Moravou (Česká republika), Albertirsa a Szarvas z Maďarska, Znin z Poľska, Gänserndorf z
Rakúska a Malacky zo Slovenska.
Nemzetközi gyermek és ifjúsági fesztivál. A szervezők célja nem a verseny, hanem a gyermek művészet bemutatása. A
rendezvény alapgondolata, hogy a szomszédos országok lakossága a gyermekek művészetén keresztül ismerje meg
egymást. 2005-ben négy műfaj kerül bemutatásra: színművészet, tánc és balett, zene és ének, valamint a képzőművészet
egy kiállítás formájában. A résztvevő városok Veselí nad Moravou (Cseh Köztársaság), Albertirsa és Szarvas Magyarország,
Znin Lengyelország, Gänserndorf Ausztria és Malacka Szlovákia.
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Grenzüberschreitende, zweisprachige geologische
Karte der Nationalparks Thayatal und Podyjí
Přeshraniční dvoujazyčná geologická mapa
národních parků Thayatal a Podyjí
Cezhraničná dvojjazyčná geologická mapa
národných parkov Thayatal a Podyjí
Thayatal és Podyjí Nemzeti Parkok határon átívelő
kétnyelvű geológiai térképe
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Nationalpark Thayatal
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Národní Park Podyjí

2005

Die im Dezember 2004 gedruckte detailreiche, zweisprachige Geologische Karte der Nationalparks Thayatal und Podyji
(Geologickä mapa narodnich parku Thayatal a Podyji) im Maßstab 1:25.000 umfasst den Bereich beider Nationalparks und
ihrer unmittelbaren Umgebung. Ein in Ausarbeitung begriffenes, reich bebildertes und teilweise zweisprachiges Textheft soll
in allgemein verständlicher Form Auskunft über die Gesteine und deren Entstehungsgeschichte geben und sehenswerte
geologische Exkursionspunkte und Naturdenkmale in beiden Nationalparks erläutern.
Podrobná dvoujazyčná Geologická mapa národních parků Thayatal a Podyjí, vydaná v prosinci 2004 (Geologische Karte der
Nationalparks Thayatal und Podyjí) v měřítku 1:25 000, zahrnuje území obou národních parků a jejich blízkého okolí.
Rozpracovaný, bohatě ilustrovaný a částečně dvoujazyčný soubor textů by měl v obecně srozumitelné formě poskytnout
informace o horninách a procesu jejich vzniku a vysvětlit pozoruhodná geologická místa exkurzí a přírodní památky v obou
národních parcích.
Podrobná dvojjazyčná Geologická mapa národných parkov Thayatal a Podyjí (Geologická mapa narodních parku Thayatal a
Podyji) v mierke 1:25 000, vytlačená v decembri 2004, obsahuje oblasť obidvoch národných parkov a ich bezprostredného
okolia. Bohato ilustrovaná a čiastočne dvojjazyčná brožúra, ktorá sa nachádza v štádiu rozpracovania, má všeobecne
zrozumiteľnou formou informovať o horninách a ich pôvode a vývoji a priblížiť pozoruhodné geologické zaujímavosti a
prírodné pamiatky oboch národných parkov.
A Thayatal és Podyjí Nemzeti Parkok kétnyelvű, 1: 25 000 arányú részeletes geológiai térképe (Geologická mapa národních
parku Thayatal a Podyji), tervezett kiadás 2004. december, mindkét nemzeti parkot és azok közvetlen környékét tartalmazza.
A gazdagon illusztrált, részben kétnyelvű füzet, amely előkészítés alatt áll, közérthető formában fog tájékoztatni az előforduló
kőzetekről, azok eredetéről és kialakulásáról, bemutatva mindkét nemzeti park figyelemre méltó geológiai látványosságait és
természeti kincseit.
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Tschechische Kellergassenführer für Weinviertler
Kellergassen – ein Pilotprojekt aus dem Land um Laa
Čeští průvodci uličkami s vinnými sklípky pro uličky
Weinviertlu – pilotní projekt Land um Laa
Český sprievodca pivničnými uličkami pre pivničné uličky
Weinviertler – pilotný projekt z regiónu Land um Laa
Cseh idegenvezető Weinviertler borospincesorain – Laa
környékének pilot projektje
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Tourismus- und Regionalentwicklungsverein Land um Laa
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Mikroregion Hrušovansko

2005

Native Speakers aus der benachbarten Region in Südmähren sollen eine für sie interessante Kellergasse
auswählen und eine Ausbildung zum Kellergassenführer nach dem Vorbild der im Weinviertel bereits sehr
verbreiteten Kellergassenführer absolvieren. In den erwählten Kellergassen entsteht dadurch das wichtige
Zusatzangebot der tschechisch-sprachigen Kellergassenführung mit einem Tschechen als Vortragenden.
Rodilí mluvčí z sousedního regionu jižní Moravy by si měli vybrat pro ně zajímavou uličku s vinnými sklípky a
absolvovat školení na průvodce uličkami s vinnými sklípky podle vzoru již velkého množství průvodců těmito
uličkami ve Weinviertlu. Ve vybraných uličkách s vinnými sklípky by tak vznikla významná dodatečná nabídka
česky mluvících průvodců.
Native speakeri zo susedného regiónu v južnej Morave si majú zvoliť jednu, pre nich zaujímavú, pivničnú uličku a
absolvovať školenie pre sprievodcov pivničnými uličkami podľa vzoru sprievodcov pivničnými uličkami, ktorý je v
regióne Weinviertel veľmi rozšírený. Vo vybraných pivničných uličkách tak vzniká dôležitá doplňujúca ponuka
sprievodu po pivničných uličkách v českom jazyku s Čechom ako prednášateľom.
A Dél-Morva szomszédos régió anyanyelvi idegenvezetői választanak egy-egy, számukra érdekes borospincesort
és elvégzik a borospince idegenvezetői tanfolyamot Weinviertler-ben. A kiválasztott borospincerokon így egy
nagyon fontos, kiegészítő idegenvezetői szolgáltatás valósul meg, cseh nyelven és cseh előadó által.
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Kooperative und interaktive
Plattform Dreiländereck
Kooperační a interaktivní základna oblasti tří zemí
Kooperatívna a interaktívna
platforma Dreiländereck
Dreiländereck kooperációs és interaktív platform
ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
Plattform aktuell – www.hohenau.net
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
diverse Webseiten/různé webové stránky/diverzné webstránky/weboldalak,
z. B./např./napr./például http://myjany.bloguje.sk
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Ein Kernbereich ist das interaktive Forum, welches einerseits informiert, andererseits zur Diskussion einlädt. In
diesem Forum werden Neuigkeiten aus dem Dreiländereck gepostet, Besucher können Anfragen stellen bzw. über
interessante Themen diskutieren. Dabei können User sich auch registrieren lassen und so noch mehr an interaktiven Vorteilen in Anspruch nehmen. Themenschwerpunkte sind Politik, Regionalentwicklung, Umwelt und
Tourismus.
Klíčovou oblastí je interaktivní fórum, které na jedné straně informuje, na druhé zve k diskusi. Toto fórum informuje
o novinkách z oblasti tří zemí, návštěvníci mohou klást dotazy, resp. diskutovat o zajímavých tématech. Přitom se
uživatelé mohou i zaregistrovat, a využívat tak ještě více interaktivních výhod. Tématickými těžišti jsou politika,
regionální rozvoj, životní prostředí a turismus.
Základnou oblasťou je interaktívne fórum, ktoré na jednej strane informuje, na druhej strane pozýva k diskusii. V
tomto fóre sa predkladajú novinky z oblasti Dreiländereck, návštevníci môžu klásť otázky, príp. diskutovať o
zaujímavých témach. Pritom sa užívatelia môžu aj zaregistrovať, a tak vo väčšej miere využiť výhody interaktívnej
komunikácie. Tematickými oblasťami sú politika, regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch.
Az alapot egy interaktív fórum jelenti, amely egyrészt tájékoztat, másrészt vitára invitál. A fórumon Dreiländerecket
érintő újdonságok kerülnek bemutatásra, a látogatók kérdéseket tehetnek fel, illetve megtárgyalhatják az érdekes
témákat. Mindemellett a felhasználók regisztráltathatják is magukat és így még több interaktív előnyt vehetnek
igénybe. A választható témák a politika, régiófejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom.
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Interregionale Kaffeejause
Meziregionální pozvání na kávu
Medziregionálna kávička
Interregionális vasárnapi kávézás

ProjektträgerIn/Sponzor Projektu/Vedúci-Vedúca Projektu/Projekt Vezető:
GIZ Land um Laa
ProjektpartnerIn/Partneři Projektu/Partneri/Partnerky Projektu/Projekt Partnerek:
Mikroregion Hrušovansko
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Familien mit Kindern aus beiden Nachbarländern Österreich und Tschechien können im gemütlichen Rahmen ihre
bereits erworbenen Sprachkenntnisse verbessern und neue Freundschaften schließen und so die Menschen der
Nachbarregion kennenlernen. In Form einer Datenbank sollen die Interessierten zu den passenden Nachbarn
geführt werden, nach 2 Treffen bei den jeweiligen Familien zu einer gemeinsamen Kaffeejause werden die
Ergebnisse analysiert und falls die Partnerschaft nicht gewünscht wird, sollen weitere Partnerfamilien vermittelt
werden.
Rodiny s dětmi z obou sousedních zemí Rakouska a České republiky si mohou v pohodové atmosféře zdokonalit
již získané jazykové znalosti, uzavřít nová přátelství a poznat lidi ze sousedního regionu. Ve formě databanky by
zájemci měli najít vhodného souseda, po 2 setkáních u kávy v obou rodinách budou výsledky analyzovány a pokud
tyto rodiny o partnerství stát nebudou, zprostředkují se další partnerské rodiny.
Rodiny s deťmi z obidvoch susedných krajín, Rakúsko a Česká republika, si môžu pohodlne zlepšiť svoje už
nadobudnuté jazykové zručnosti a nadviazať nové priateľstvá, a tak spoznať ľudí zo susedného regiónu.
Záujemcovia sa majú skontaktovať s vhodnými susedmi formou Databanky, po 2 stretnutiach rodín na kávičke sa
analyzujú výsledky, a ak nie je partnerstvo vítané, budú sprostredkované ďalšie partnerské rodiny.
Mindkét szomszédos ország, Ausztria és Csehország gyermekes családjai kényelmes formában tökéletesíthetik
megszerzett nyelvi ismereteiket, új barátságokat köthetnek, megismerve közben a szomszédos régió lakosait. Az
érdeklődők a kapcsolatot a megfelelő szomszéddal adatabank segítségével vehetik fel. Két találkozás után az
eredményeket elemezik és ha a partnerség nem igazán megfelelő, akkor újabb partner-családot közvetítenek.
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PROJEKT

KONTAKT

Retzer Land - Regionale
Vermarktungsges.m.b.H.

Das längste grenzüberschreitende Frühstück
zwischen Retz und Znaim am 1. Mai 2004

A-2070 Retz, Althofgasse 14, +43 2942 20010, office@retzer-land.at

Stadt Guben

EU Projekt TRANSLOKAL

D-03172 Guben, Uferstraße 22-26, +49 3561 6771150, info@guben.de

Stadtgemeinde Retz

Gelebte Partnerschaft Retz - Znaim

A-2070 Retz, Hauptplatz 14, +43 2942 2223, office@stadtgemeinde-retz.at

Verein Gemeinsame
Region Bucklige Welt

Grenzen überwinden – Gemeinsamkeiten
finden

A-2813 Lichtenegg, Ransdorf 20,+43 2643 701017, leader@buckligewelt.at

Nationalpark Thayatal

Grenzüberschreitende, 2-sprachige geologische
Karte der Nationalparks Thayatal und Pordyjí
A-2082 Hardegg, +43 2949 7005, office@np-thayatal

GIZ Land um Laa

Interregionale Kaffeejause

A-2136 Laa/Thaya, Stadtplatz 43, +43 2522 84983, giz.laa@aon.at

Landeshauptstadt
St.Pölten

Kooperationsnetzwerk Europäischer
Mittelstädte

A-3100 St.Pölten, Rathausplatz 1, +43 2742 3332820
dagmar.helmreich-haag@st-poelten.gv.at

Plattform aktuell –
www.hohenau.net

Kooperative und interaktive
Plattform Dreiländereck

A-2273 Hohenau, Gärtnerstraße 6, +43 2535 31150, info@hohenau.net

Stadtgemeinde Gänserndorf

Kultur ohne Dolmetscher 2005 Malacky

A-2230 Gänserdorf, Rathausplatz 1, +43 2282 265116,
stadtzentrale@gaenserndorf.at

Stadtgemeinde Hardegg

Leben im Dorf - Dorf(er)leben

A-2083 Hardegg, Pleissing 2, +43 2948 8450,
stadtgemeinde@hardegg.gv.at
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Verein zur Förderung von
ArbeitnehmerInnen

Limes

A-3860 Heidenreichstein, Pertholzer Straße 16, +43 2862 52293,
Betriebsseelsorge.wald4tel@utanet.at

Verein Kleinregion
Waldviertler Kernland

Partnerregion Pomalši – Partnerschaftsaufbau Pomalši-Waldviertler Kernland

A-3631 Ottenschlag, Unterer Markt 10, +43 2872 20079, kernland@wvnet.at

Marktgemeinde Lassee

Regionale Kreislaufwirtschaft - Sinnvoller
Kommunaler Umweltschutz

A-2291 Lassee, Obere Hauptstraße 4, +43 2213 23110,
gemeinde@lassee.qv.at

Tourismus- und Regionalentwicklungsverein Land um Laa

Tschechische Kellergassenführer für Weinviertler Kellergassen – ein Pilotprojekt

A-2136 Laa/Thaya, Stadtplatz 43, +43 2522 2501 29, tourismus@laa.at

Energiepark Bruck
an der Leitha

Universitätslehrgang - Erneuerbare Energie
in Mittel- u. Osteuropa

A-2460 Bruck/Leitha, Wiener Gasse 4, +43 2162 6810013,
m.prechtl@energiepark-bruck.at
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