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Hlavný cieľ projektu:  
Partnerské mesto Novo mesto v Slovinsku vyzvalo mesto Trnava zapojiť sa do projektu „CUT“ 

Project  - partnerský turizmus a podpora kultúrneho dedičstva, program EU - Európa pre občanov. 

Cieľom projektu je vzdelávať sa a podporovať kultúrne dedičstvo partnerských miest, vymieňať si 

dobré príklady a rozvíjať kultúrny turizmus v partnerských mestách. Partnermi tohto projektu je 10 

partnerských miest Nového mesta v Slovinsku. “Twinning tourism promoting Cultural  Heritage: 

Projekt vedie partnerské mesto mesto Novo Mesto (Slovinsko) v spolupráci s ALDA, Rozvojovým 

centrom Novo Mesto a  mestami: Herceg Novi (Čierna Hora), Torun (Poľsko), Vilafranca de Penedés 

( Španielsko), Trnava (Slovensko), Langhenagen (Nemecko), Buhel (Nemecko), Bihac (Bosna a 

Hercegovina). Hlavným cieľom dvojročného projektu je vytvoriť silnú sieť partnerských miest, ktoré 

by vzájomne podporovali kultúrny cestovný ruch a zvyšovali povedomie občanov o význame 

kultúrneho dedičstva. Počas pracovných stretnutí majú partneri príležitosť nielen sa vzájomne stretnúť, 

navzájom si prezentovať svoje mestá, ale tiež komunikovať s miestnymi aktérmi pôsobiacimi v oblasti 

kultúrneho dedičstva a počas podujatí vytvárania sietí spolupráce.   

Partneri projektu sú povinní zúčastňovať sa pracovných stretnutí, dodržiavať časový 

harmonogram podujatí organizovaných zúčastnenými partnermi a počet účastníkov v 

jednotlivých destináciách. 
Mesto Trnava zorganizuje 2-dňové podujatie 6. – 8. 9. 2019 s medzinárodnou účasťou 24 osôb 

z partnerských miest zúčastňujúcich sa na projekte na tému  Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 

v Trnave a regióne. Celkový počet účastníkov sa plánuje 80 (vrátane zahraničných). Vo výdavkoch na 

organizačné zabezpečenie sú zahrnuté aj cestovné výdavky pre cestovateľov, ktorí sa zúčastnia 

podujatí u projektových partnerov. Žiadne spolufinancovanie nie je potrebné. 40% bude vyplatené 

vopred EACEA a 60% po zaslaní záverečnej správy.  


