
                                                                 
 

 

Tlačová správa 

 

RE-BOOT: Mentorský program a rozvoj podnikania na zvýšenie zamestnanosti 

v dolnom Poiplí 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti, najmä prostredníctvom pomoci pri integrácii 

starších ľudí v produktívnom veku na trh práce, ale aj spustenie cezhraničnej koordinácie kapacít 

medzi miestnymi inštitúciami, ktoré sú kompetentní v starostlivosti o starších ľudí a taktiež zlepšiť 

zdravotný stav obyvateľstva pomocou nákupu mobilnej autobusovej ambulancie.  

V júli 2019 v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu) bol 

spustený štvorročný akčný plán RE-START, ktorý sa skladá zo 7 projektov. Cieľom zúčastnených 

maďarských projektových partnerov je zvýšiť hospodársku aktivitu a aktivitu na trhu práce v okrajovom 

regióne. Jedným z projektov akčného plánu je RE-BOOT (SKHU/1802/3.1/053), ktorý trvá do októbra 

2021.  

Cieľom projektu je oživiť trh práce v regióne, spustiť integrovanú cezhraničnú sieť sociálnej 

starostlivosti a starostlivosti o seniorov, pomoc starším ľudom a zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva 

dolného Poiplia. Na tieto úlohy bude k dispozícii dotácia 390 897,30 EUR zo zdrojov EFRR (Európsky 

fond regionálneho rozvoja). 

V rámci projektu Okresné centrum rodinnej pohody v Szob-e vytvorí online dvojjazyčný cezhraničný 

systém koordinácie kapacít v oblasti starostlivosti o staršie osoby, ktorý podporuje efektívne 

hospodárenie s obmedzenými kapacitami sociálnych zariadení, pracovnou silou a finančnými zdrojmi.  

Okrem toho sa zorganizuje program mentorstva, ktorý má pomôcť starším ľudom vo veku nad 50 rokov 

vrátiť sa na trh práce. Školenie mentorov zabezpečí Maďarská Maltézska služba a za úlohu zamestnať 

ich má Okresné centrum rodinnej pohody v Szob-e.  

Nákupom mobilnej autobusovej ambulancie sa Samospráva mesta Szob zameriava na zlepšenie 

zdravotného stavu ľudí žijúcich v regióne, čím pomáha pri zlepšovaní zdravotného stavu najmä starších, 

menej mobilných obyvateľov včasným zistením určitých ochorení. 

Do projektu sú zapojené dve slovenské malé a stredné podnikania, Natur Products – Németh s.r.o. a 

Mira Office s.r.o.. V rámci projektu bude podporené nákup výrobného zariadenia, čo okrem zvyšovania 

výrobnej kapacity vedie aj k zvýšeniu počtu zamestnancov.  

http://www.skhu.eu/


                                                                 
 

Informácie obsiahnuté v tejto tlačovej správe nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko 

Európskej únie.  

Za kvalitu tejto tlačovej správy (obsahovej aj jazykovej) je zodpovedné Európske zoskupenie územnej 

spolupráce PONTIBUS s ručeným obmedzením. V prípade potreby akejkoľvek zmeny alebo upresnenie 

v texte vykoná komunikačný odborník projektu. Pre viac informácií kontaktujte:  

 

 

Mgr. Silvia Molnár Hörighová 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
PONTIBUS  
e-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
tel: +421 908 629 801 

dr. Popovics Gábor 
Európske zoskupenie územnej spolupráce 
PONTIBUS  
e-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
tel: +36-1-233 6808 
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