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Združenie miest a obcí 

galantsko-šalianskeho regiónu

Sdružení měst a obcí galantsko - šalianskeho regionu 

zastupuje 49 obcí z okresů Galanta a Šaľa (z toho jsou 

4 města) ležících na západním Slovensku. Sdružení 

vzniklo na základě požadavku obyvatel mít možnost 

ovlivňovat dění v regionu a na Slovensku. Jedná se 

o sdružení, jehož cílem je podpora vyváženého re-

gionálního rozvoje v obcích a městech, které patří do 

sdružení; jako i zastupování zájmů svých občanů při 

jednání s národními autoritami. Kromě toho činnost 

sdružení směřuje i do oblastí podpory kulturního a 

sociálního vyžití obyvatelstva. ZMO GA-SA se aktivně 

podílí na organizaci akcí kulturního, gastronomického 

i sportovního zaměření v rámci obcí na území, které 

zastupuje. ZMO GA-SA má vyvinuté přeshraniční 

partnerství s městy a regiony v rámci evropských 

zemí. Realizace projektu PRO REGIO se týká pouze 

území galantského regionu, nakolik jen ten se nach-

ází na území Trnavského kraje. Jedná se tedy o 36 

obcí, z nichž tři mají statut města.

Mikulovsko 

(dobrovolný svazek obcí)

Mikulovsko je region nacházející se v Jihomoravském 

kraji v blízkosti hranic s Rakouskem. Právní forma 

Mikulovska je dobrovolný svazek obcí. Sdružuje 18 

obcí (1 má statut města). V osmnácti obcích mikrore-

gionu Mikulovsko žije kolem 20 000 obyvatel. Obce 

se společnými silami snaží prosazovat záměry, které 

svým rozsahem a významem přesahují každou z 

nich. Společně usilují o ochranu životního prostředí 

a dosažení ekologické stability území, koordinují 

významné investiční akce, zajišťují a realizují tech-

nickou infrastrukturu, zvyšují zaměstnanost a vytvářejí 

podmínky pro investování ve veřejném i soukromém 

sektoru, podporují rozvoj cestovního ruchu. Miku-

lovsko má, se svými přírodními, kulturními, histor-

ickými a geografi ckými podmínkami velký potenciál 

právě pro rozvoj cestovního ruchu. Díky vinařství 

a historickým památkám je kalendář kulturních a 

společenských akcí regionu plný. Do projektu PRO 

REGIO je zapojeno celé území .

Cíle projektu

Hlavní cíl:

Zpracování společné koncepce rozvoje sdružení 

přeshraničních samospráv s cílem vytváření koope-

rujících sítí, realizací společných aktivit a projektů, 

vytváření společné komunikační platformy samos-

práv, prosazování koordinovaných principů rozvoje v 

rámci evropského prostoru.

Specifi cké cíle:

1. Zpracování komplexní strategie společného rozvoje 

galantského a mikulovského regionu s cílem posílení 

koncepčního rozvoje společného příhraničního re-

gionu, podpora udržitelného rozvoje a pevných institu-

cionálních vazeb mezi partnerskými sdruženími.

2. Vybudování efektivní a inovativní komunikační platformy 

- social network příhraničních samospráv s cílem urych-

lit tok dostupných informací na rozhodování, získávání 

kontaktů a výměnu zkušeností. Princip vše co je třeba 

na jednom místě. Posílit přímou a rychlou komunikaci i 

mezi představiteli samospráv.

3. Posílení identity a jednotnosti společného regionu 

vytvořením jednotného image, aktivní marketing s cílem 

zviditelnit společnou přeshraniční oblast v rámci Evrop-

ského prostoru.

Aktivity:

• Úvodní konference  

• Zpracování komplexní strategie společného rozvoje 

Galantského a Mikulovského regionu 

• Vybudování efektivní a inovativní komunikační platformy 

• Posílení identity a jednotnosti společného regionu 

vytvořením jednotného image

• Závěrečná konference 


