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Opatrenia priamo sa týkajúce podpory cezhraničnej spolupráce: 

3.3.5 Podporovať mobilitu a adaptabilitu pracovnej sily 

na trhu práce v regióne – vrátane cezhraničnej mobility 

 4.2.2 Rozvíjanie spolupracujúceho prostredia v regióne                           

– vrátane podpory rozvoja cezhraničnej,  interregionálnej a 

medzinárodnej spolupráce regionálnych subjektov s 

partnermi mimo regiónov. 

Strategické východiská 
cezhraničnej spolupráce  

na regionálnej úrovni 



 

Dlhodobá intenzívna spolupráca najmä v oblastiach: 

cestovný ruch, kultúra, regionálny rozvoj, doprava. 

. 

 

 

„Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva“ 

úprava NKP Park pri Budatínskom hrade 

rozpočet: 1.083.023 €   

cezhraniční partneri: ŽSK, Gmina Strumień 

 

Významné projekty spolupráce v Žilinskom kraji  





 

„Oravská cesta“ 

rekonštrukcia a modernizácia komunikácie 

III/520013 spájajúcej obce Zubrohlava a Bobrov so 

štátnou hranicou s Poľskom (Jablonka, Lipnica, 

Wielka) 

 

celkový rozpočet: 5.036.202 €   

cezhraniční partneri: ŽSK, Malopoľské vojvodstvo 

 

 

Významné projekty spolupráce v Žilinskom kraji  





 

Skvalitnenie prírodného prostredia 

prostredníctvom výstavby komunálnej 

infraštruktúry v obciach na poľsko – slovenskom 

pohraničí – Lipnica Wielka [PL] a Štefanov [SK]“ 

   
 

celkový rozpočet: 4 mil. €   

cezhraniční partneri: Štefanov nad Oravou, L. Wielka 

 
Komplexná propagácia najväčších turistických stredísk v 

regióne Tatier 
- vytvorenia spoločnej marketingovej stratégie  

- informačné katalógy 

- trojjazykový internetový portál www.visit-tatry.com 

- realizované špecializované školenia (skvalitnenie úrovne služieb) 

Významné projekty spolupráce v Žilinskom kraji  





 

„Tvoríme priestor pre kultúru a umenie bez hraníc 

– renovácia divadla v Žiline a zámku v Kozách “ 

   

 

celkový rozpočet: 2,1 mil. €   

cezhraniční partneri: ŽSK, Obec Kozy 

 

 

Významné projekty spolupráce v Žilinskom kraji  





 

Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-

slovenskom pohraničí 
 

celkový rozpočet: cca 4 mil.  €   

cezhraniční partneri:  Mikroregión Bystrická dolina, 

Obec Rajcza, Obec Milowka 
 

Dĺžka trasy:       31 km 

Počet informačných tabuli:    23 ks 

Počet lávok, premostení a priepustov tokov:  19 ks 

Celkové náklady:    3 069 909 € s DPH 

  

Začiatok realizácie stavby:      08/2011 

Dokončenie stavby:                 10/2012 

Významné projekty spolupráce v Žilinskom kraji  





 

„Inovatívna spolupráca (Inovatívny rozvoj 

cezhraničnej  spolupráce medzi inštitúciami 

Sliezskeho vojvodstva a ŽSK)“ 

   

 

celkový rozpočet: 270.695 €   

cezhraniční partneri: Sliezske vojvodstvo, ŽSK, 

Zamek Cieszyn, Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. 

 

 

Významné projekty spolupráce v Žilinskom kraji  





Fond mikroprojektov 

 

152 schválených mikroprojektov  

v celkovej sume oprávnených nákladov 6 386 204 EUR  

  

3 výzvy: 

1.  33 projektov v sume 1 331 815,60 EUR 

2.  53 projektov v sume 2 039 644,45 EUR 

3.   66 projektov v sume 3 014 744,59 EUR 

  

... v priebehu implementácie resp. zazmluvnenia bolo 

8  projektov zrušených/nezazmluvnených, schválených 

ďalších 11 projektov v celkovej sume 475 232,82 EUR 

 



Žilinský samosprávny kraj 

Moravskosliezsky kraj 

Sliezske vojvodstva  

 Opolské vojvodstvo 

Hlavné témy spolupráce: 

Doprava a infraštruktúra 

Hospodárska spolupráca 

Cestovný ruch 

Energetika 

 

Činnosť od 04/2013 

Európske zoskupenie 

územnej spolupráce TRITIA 






