Kreativita oživuje dediny
Pod mottom „Kreatívne susedstvo“/ „Kreative Nachbarschaft“ pozval
Regionalmanagement Burgenland GmbH rakúskych a slovenských hostí v rámci
cezhraničného projektu Connecting Regions SK -AT do vinárstva Weingut Hillinger v Joise,
aby tam prediskutovali pod odborným vedením kreatívne aspekty a inovatívne nápady na
oživenie dedín.

Fotka: Marie-Theres Zirm, Dietmar Baurecht (RMB), Astrid Rainer, Moderátor Hannes Schaffer, Klaus Hagenauer (zľava)

„Vziať budúcnosť do vlastných rúk a nebáť sa zlyhania!“, opisuje hviezdny architekt a zástupca starostu
obce Ottensheim, DI Dr. Klaus Hagenauer recept na úspech svojej rozvíjajúcej sa obce na Dunaji, ktorá si
našla vlastný spôsob rozvoja. Pritom zohráva poskytovanie priestoru v centre obce pre inovatívne
skupiny mladých ľudí a kreatívnych podnikateľov rovnako dôležitú úlohu ako odvaha realizovať nové,
nekonvenčné nápady.
Zaujímavú iniciatívu možno nájsť aj v obci Weiz, kde sa so svojou spoločnosťou venujúcou sa koučingu
usídlila koordinátorka siete kreatívneho priemyslu Rakúska/ Kreativwirtschaft Österreich, Marie Theres
Zirm. Dôležité je pre ňu prepojiť kreatívcov, aby sa mohli navzájom od seba učiť a ďalej rozvíjať svoje
podnikateľské modely. „Pritom často stačí, ak obec tieto iniciatívy vychádzajúce od obyvateľstva
podporuje a nové veci od začiatku nebrzdí“ hovorí Zirn.
Na následky rastúceho veku dožitia a neustále rastúci počet staršieho obyvateľstva vo vidieckych
oblastiach odpovedá Astrid Rainer, konateľka Susedskej pomoci plus/ Nachbarschaftshilfe plus
prostredníctvom kreatívneho, sociálneho riešenia v Strednom Burgenlade, kde čiperní dôchodcovia
zmysluplne využívajú svoj voľný čas a v rámci dobrovoľníctva podporujú staršie osoby pri ich
každodenných aktivitách. „To podporuje sociálnu spoluúčasť a tým aj zdravie a kvalitu života – obce vo

vidieckych oblastiach sa tak stávajú atraktívnymi miestami pre život“, hovorí Rainer hrdo o svojom
projekte, ktorý zahŕňa viaceré obce a pozitívne prispieva k regionálnemu rozvoju. Recept na úspech:
„Odvaha skúsiť niečo iné, sila znášať kritiku, schopnosť presvedčiť pochybovačov a predovšetkým otvorení
pionieri – starostovia, ktorí sú otvorení voči novým veciam!“, uzatvára Rainer.
„Projekt ConnReg SK-AT sa koncentruje predovšetkým na posilnenie spolupráce a využitie kapacity
cezhraničných kľúčových aktérov pre rozvoj cezhraničnej oblasti. Sieťové stretnutia ako „Kreatívne
susedstvo“/ „Die kreative Nachbarschaft“ slúžia presne tomuto účelu, aby nám pomohli získať inú
perspektívu.“ , tvrdí o podujatí spokojne Dietmar Baurecht, vedúci projektového manažmentu
Regionalmanagement Burgenland GmbH.

Projekt ConnReg SK-AT trvá do decembra 2019 a je podporovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj
v rámci programu INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko.
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