
                                                               

                                                     
 

 

MOBILEUM - Cooperation of mobility related interactive  
science exhibitions 

MOBILEUM – Interaktívna spolupráca súvisiaca s mobilitou 
 
 

Základné informácie o projekte:  
  
Názov projektu:                             MOBILEUM - Cooperation of mobility related  
     interactive science exhibitions / Interaktívna  
     spolupráca súvisiaca s mobilitou 
Skrátený názov projektu:   MOBILEUM 
Kód projektu:                            SKHU/1902/1.1/086 
Prijímateľ (Vedúci partner):    Výcvikové zariadenie pre vodičov s.r.o., Vajanského  
     nábrežie 5, 811 02 Bratislava, Slovensko  
Partner:    Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 
Poskytovateľ:                                Ministerstvo zahraničných vecí so sídlom: Bem  
     rakpart 47., 1027 Budapest, Maďarsko 
Operačný program:                      Program spolupráce Interreg V-A Slovenská  
     republika – Maďarsko 

Prioritná os: Príroda a kultúra 
Špecifický cieľ: 1.1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej 
oblasti 

   
Celkový rozpočet projektu:    932 185,36 EUR 
Celková výška podpory na projekt ako celok:  792 357,54 EUR 
 
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP – vedúci partner:  
Celková výška oprávnených výdavkov:   468 371,09 EUR 
Výška podpory - príspevok z EFRR (85 %):               398 115,42 EUR 
Výška spolufinancovania:                         70 255,67 EUR 
  
Stručný popis a cieľ projektu:  
  
Projekt ako celok má za cieľ: 

- Prispievať k rozmanitosti turistických atrakcií v prihraničnej oblasti a rozvoj 
športového turizmu v regióne 

- Realizáciou projektových aktivít dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov v regióne 
a predĺženie ich pobytu v území 

- Posilnenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách 
hranice prostredníctvom poskytnutia profesionálneho know-how a potrebnej 
infraštruktúry 
 

V rámci projektu sa u vedúceho partnera vybuduje nový multifunkčný priestor - prístavba 
k hlavnému objektu areálu Slovakia Ring, Orechová Potôň, vhodný pre interaktívne 
výstavy, workshopy, atď. Mobilis (maďarský partner projektu) ponúkne Výcvikovému 
zariadeniu pre vodičov, s.r.o. (vlastník Slovakia Ringu) odbornú pomoc nielen pri 
zariaďovaní nových výstavných priestorov, ale aj pri vypracovaní balíčkov služieb, ktoré 



                                                               

                                                     
 
bude v novovytvorených multifunkčných priestoroch ponúkať pre svojich návštevníkov. 
Taktiež mu poskytne počiatočný súbor interaktívnych prvkov, ktoré sa budú v budúcnosti 
ďalej rozširovať a rozvíjať podľa potrieb a záujmov návštevníkov.  
Mobilis s cieľom rozšíriť a spestriť existujúcu ponuku svojich služieb obstará nové 
interaktívne simulátory, nové prvky rozšírenej reality a zriadi nový kreatívny digitálny 
pracovný priestor a priestor pre tvorbu prototypov.  
 
Medzi partnermi sa vďaka projektu bude naďalej upevňovať spolupráca - výmenou 
vedomostí a skúseností, organizovaním spoločných podujatí a vzájomnou propagáciou a 
marketingom, s cieľom prilákať čo možno najväčší počet návštevníkov do tejto slovensko-
maďarskej prihraničnej oblasti. 
 

 
 
 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. 

 
www.skhu.eu 

 
 
 
 

 


