REALIZOVANÉ PROJEKTY

Miesto realizácie:

2017 - 2018
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného
projektu - výstavba cyklotrasy v obci Klin
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Prínos projektu pre región:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a
realizačný projekt

Náklady na projekt:

27 392,71 €

Názov projektu:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Úrad vlády SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít

Názov projektu:
Miesto realizácie:

2016 - 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka
a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového
cestovného ruchu v obci Klin
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Prínos projektu pre región:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie

Náklady na projekt:

4 818,38 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Úrad vlády SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít
2015

Názov projektu:

Terchovská cyklomagistrála

Miesto realizácie:

SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie účelovorekreačnej cyklotrasy, ktorá nadväzuje na Vážsku cyklomagistrálu č.
002, ktorá je zaradená medzi prioritné vnútroštátne magistrály
schválenej národnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky
SR.
40 000,00 €

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít
2014

Názov projektu:

Rajecká cyklomagistrála

Miesto realizácie:

SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie účelovorekreačnej cyklotrasy
43 080,00 €

Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Názov projektu:

Hlavný koordinátor aktivít
2013
Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás na
území Euroregiónu Beskydy v pohraničnom území Regiónu
Beskydy s dôrazom na kultúrne a prírodné dedičstvo
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Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Generálna obnova vybraných cykloturistických trás a to obnovou
maľovaného značenia a výmena prvkov cykloturistického značenia
13 470,00 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Názov projektu:
Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Hlavný koordinátor aktivít
Cykloturistické trasy na území Euroregiónu Beskydy informovanosť o využití územného potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Účelom projektu bolo zriadenie takéhoto unikátneho informačného
nástroja, ktorý neexistuje v regióne a ani na Slovensku. Jednalo by
sa o doplnenie portálu www.cykloportal.sk o prihraničné územie ERB
22 825,00 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít
2012

Názov projektu:

Zo starých truhlíc dedičstva

Miesto realizácie:

SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Krojové vybavenie pre Oprášené krpce, ktoré pripravilo nové pásmo,
ktorým sa odprezentuje na Folklórnych slávnostiach v Terchovej
združenie Región Beskydy
3 250,00 €

Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Mesto Žilina
Úloha žiadateľa v projekte:

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Hlavný koordinátor aktivít
Organizačné zabezpečenie Medzinárodných atletických
pretekov v Žiline a podpora účasti športovo založených detí a
mládeže mesta Žilina
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
- nájom ihriska a športového zázemia,
- občerstvenie a obed pre cca 120 účastníkov pretekov,
- kultúrny program
- pitný režim
- ocenenia
3 250,00 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Mesto Žilina
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Hlavný koordinátor aktivít
Dom euroregiónu Beskydy - centrum česko-slovenskopoľského priateľstva na Slovensku
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
2
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Prínos projektu pre región:

Zriadenie centra centrum česko-slovensko-poľského priateľstva

Náklady na projekt:

22 223,00 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Hlavný koordinátor aktivít
2011
Beskydský hradný triangel - historické dedičstvo spájajúce
národy
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
ČR, Región Beskydy, Moravsko-sliezsky kraj, Frýdek-Místek
 Spracovanie štúdie hradnej cesty
 Zabezpečenie výroby infotabúľ
 Tlač veľkoplošných máp, popisov hradov
 Sprievodca "Beskydský hradný triangel"
 Tlač plagátov - pozvánka na Beskydské hradné hry
 Beskydské hradné hry
22 304,64 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít

Názov projektu:

Beskydská magistrála- cesta k partnerstvu národov
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
ČR, Región Beskydy, Moravsko-sliezsky kraj, Frýdek-Místek
Vytvorenie nového produktu cestovného ruchu, turisticky
zaujímavého pre región Horné Považie, zabezpečenie profesionálnej
propagácie cestovného ruchu a udržanie si turistov a návštevníkov
22 230,44 €

Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít
2010

Názov projektu:

Čaro rozprávky v dreve zakliate
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Miesto realizácie:
ČR, Región Beskydy, Moravsko-sliezsky kraj, Frýdek-Místek
Rozvoj spolupráce medzi subjektmi samospráv, ako na slovenskej
tak aj na českej strane, je nutná a to hlavne do budúcna. Dopad sa
Prínos projektu pre región:
odrazí v nadväzovaní kontaktov a to nielen medzi rezbármi oboch
strán, ale aj vo výmene skúseností a ukážke tradícii v oblasti
rezbárstva.
Náklady na projekt:
20 095 € (Požadovaná výška FP z ERDF 17 080,75 €)
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013,
Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu:
Fond mikroprojektov
Úloha žiadateľa v projekte:
Hlavný koordinátor aktivít
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Beskydská kultúra a tradície ako súčasť európskej kultúry
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
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Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Účel projektu bude dosiahnutý prostredníctvom nasledovných
výsledkov projektu:
a) Vytvorenie nového produktu cestovného ruchu v meste Žilina –
festival beskydskej kultúry a tradícií, priblíženie ľudovej tvorby
domácich majstrov a ľudových majstrov cezhraničných partnerov,
oboznámenie s kuchyňou jednotlivých regiónov.
b) Vydanie informačných a propagačných materiálov o pravidelných
kultúrnych akciách v jednotlivých členských obciach euroregiónu, vo
forme ručne maľovanej turistickej mapy; pomocou tejto mapy sa
zlepší informovanosť návštevníkov regiónu o pravidelných kultúrnych
akciách v jednotlivých členských obciach; mapa bude mesačným
kalendáriou, preto bude univerzálna aj na ďalšie roky.
c) Vytvorenie "vlastnej" webovej stránky s názvom www.euroregionbeskydy.sk, ktorá bude určená pre návštevníkov nielen regiónu, ale
aj odbornej či laickej verejnosti; účelom je vytvoriť stránku, ktorá
bude spĺňať nielen očakávania turistov, ale hlavne zlepšiť
informovanosť občanov, študentov, odbornej verejnosti o podstate
fungovania združenia, jeho úloh a zlepšenia prístupu informovanosti
a služieb verejnosti a hendikepovaných občanovie ERZ a to
poskytnutím základných informácií.
d) Zvýšenie informovanosti o kultúrnych podujatiach v Euroregióne
Beskydy – trvalý informačný systém vytvorený v rámci novej
webstránky.
26 122,80 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Hlavný koordinátor aktivít
2009 - 2010

Názov projektu:
Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Cezhraničný turizmus v Euroregióne Beskydy
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
ČR, Región Beskydy, Moravsko-sliezsky kraj, Frýdek-Místek
Zviditeľnenie slovenskej časti Euroregiónu vydaním propagačného
materiálu „Vitajte v Euroregióne Beskydy“ a umiestnenie tabúľ
s logom ERB pred cestné vstupy.
92 555 € (Požadovaná výška FP z ERDF 78 672 €)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Úloha žiadateľa v projekte:

Vedúci partner

Názov projektu:

2009
EUROREGIÓNY SPOLOČNE VI.

Miesto realizácie:

Región Beskydy – Žilinský kraj, Žilina
-

Prínos projektu pre región:

-

Získavanie poznatkov, vedomostí a skúseností v oblasti PR.
Vedenie sekretariátu euroregiónov Relevantné informácie zo
sekretariátu FERS budú slovenské
Nadviazanie nových kontaktov a partnerstiev.
zvýšenie odbornosti výkonných a riadiacich pracovníkov
euroregionálnych združení, ktorá je predpokladom zvládnutia
implementácie projektov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013
a poskytovaní kvalitnej servisnej činnosti členom jednotlivých
euroregiónov v rámci svojho územia pôsobenia.
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Náklady na projekt:

15 984 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Aktívna propagácia ponuky cestového ruchu Euroregiónu
Beskydy
Slovenská republika, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj a
mesto Bratislava
- Prezentácia aktivít Euroregiónu Beskydy v spoločnom stánku na
veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave.
- Podpora cestovného ruchu, ktorá je významným faktorom
stimulujúcim hospodársky rozvoj regiónu.
- Predstavenie komplexného potenciálu turistických možností
Euroregiónu Beskydy zahraničným a domácim klientom.
16 522 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Destinačný manažment v Euroregióne Beskydy
Región Beskydy (Slovenská republika) – Žilinský kraj, Žilina
Plzeň (Česká republika)
- Získavanie poznatkov o destinačnom manažmente pre
cezhraničných partnerov
- Účasť na veľtrhu cestovného ruchu Plzenského kraja ITEP 2009
a prostredníctvom propagačného materiálu budú predstav
- Rozvoj euroregiónu, nadviazanie partnerstiev s kľúčovými
podnikateľskými subjektmi v regióne.
14 269 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Slovenský Región Beskydy – predsedajúca strana Euroregiónu
Beskydy v roku 2009
Slovenská republika; Región Beskydy; Žilinský samosprávny kraj;
okresy: Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo,
Tvrdošín, Dolný Kubín
- Nadväzovanie neformálnych kontaktov, ktoré dávajú
predpoklady budúcej spolupráci v rámci samostatných
občianskych iniciatív. Obyvatelia, ale aj návštevníci sa zároveň
môžu lepšie
- Oslovenie širokej verejnosti a vyvolať záujem obyvateľstva
o veci verejné.
- Praktická realizácia podujatí a servisnej činnosti má taktiež
význam v sebapoznávaní a vytváraní priamych väzieb medzi
organizátormi podujatí, partnermi a jednotlivými účastníkmi.
- Zviditeľnenie euroregiónu, stmeleniu jeho členov.
- Servisná činnosť, ktorá zabezpečí operatívne rozhodovanie
o aktuálnych problémoch a lepšie plánovanie aktivít euroregiónu
5

Príloha č. 1

do budúcnosti.
Náklady na projekt:

10 720 €

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:

Náklady na projekt:

1999-2008
Založenie Regionálnej agentúry energetického manažmentu
v Žiline (REMA)
Žilina - v rámci projektu sa založili 3 energetické agentúry, jedna
v Žiline (SR), jedna vo Forli (Taliansko) a jedna v Monteskviertel
(Rakúsko).
REMA poskytuje poradenstvo záujemcom (podnikatelia, verejnosť)
v oblasti energetického manažmentu budov
338 578 € (10,2 mil. Sk – z toho 90 000 EUR je príspevok EU)

Zadávateľ,vyhlasovateľ grantu:

Európska Komisia, program SAVE II

Úloha žiadateľa v projekte:

Región Beskydy je jedným zo zakladateľov REMA

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prezentácia a propagácia zdrojov cestovného ruchu Regiónu
Beskydy
Región Beskydy, Žilina, Brno, Bielsko-Biala, Poznaň

Prínos projektu pre región:

Zviditeľnenie turistických možností Regiónu Beskydy

Náklady na projekt:

26 355,97 € (794 000,- Sk)

Zadávateľ,vyhlasovateľ grantu:

MVRR SR

Úloha žiadateľa v projekte:

Región Beskydy zabezpečil v rámci projektu vydanie bulletinu
Euroregiónu Beskydy a zabezpečil účasť na 4 významných veľtrhoch
cestovného ruchu.

Názov projektu:

Propagácia Euroregiónu Beskydy – cesta k rozvoju cestovného
ruchu
Región Beskydy, Žilinský kraj

Názov projektu:
Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:

Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zviditeľnenie slovenskej časti Euroregiónu, zlepšenie úrovne práce
v RB prijatím stáleho zamestnanca a vytvorením centra RB,
zviditeľnenie členov RB umiestnením tabúľ s logom ERB pred cestné
vstupy a vytvorením internetovej stránky.
30 372,44 € (915 000,- Sk)

Zadávateľ,vyhlasovateľ grantu:

MVRR SR

Úloha žiadateľa v projekte:

Región Beskydy vystupoval ako líder pri zabezpečovaní všetkých
aktivít v rámci projektu.

Názov projektu:

Šport bez hraníc

Miesto realizácie:

Región Beskydy, Žilinský kraj, Obec Strečno

Prínos projektu pre región:

Podpora cezhraničnej spolupráce nadviazaním nových kontaktov
a upevnením existujúcich formou športového podujatia so
zameraním na mládež a dospelých.
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Náklady na projekt:

6 700,- EUR

Zadávateľ,vyhlasovateľ grantu:

Úrad vlády SR, Phare - CBC

Úloha žiadateľa v projekte:

Región Beskydy vystupoval ako zabezpečovateľ celého podujatia

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Hospodárske fórum miest a obcí Euroregiónu Beskydy
o cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji a cezhraničnej
spolupráci
Región Beskydy, Žilinský kraj, Námestovo
- informovanie zástupcov samospráv o fondoch EÚ
- výmena skúseností medzi krajinami Euroregiónu
- prezentácia výsledkov cezhraničnej spolupráce
- vytvorenie cezhraničných partnerstiev samospráv
- podpora inštitucionálneho zabezpečenia Euroregiónu
7 186,48 € (216 500,- Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný organizátor
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Aktívnou prezentáciou potenciálu turistických možností k
zlepšeniu životnej úrovne v Euroregióne Beskydy
Región Beskydy, Žilinský kraj
viditeľná propagácia turistických možností Euroregiónu
Beskydy
- oživenie ekonomiky
- podpora záujmu ďalších obcí o členstvo v medzinárodnom
združení
- podpora inštitucionálneho zabezpečenia Euroregiónu
7 346,48 € (221 320,- Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Spoločné plánovanie - základ úspešného rozvoja mikroregiónu
Horné Kysuce ako súčasť Regiónu Beskydy
Mikroregión Horné Kysuce – súčasť Regiónu Beskydy
vytvorenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Horné Kysuce
- vytvorenie dotazníka pre obyvateľov regiónu a jeho
distribúcia
- vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti modernizácie
a rozvoja cestnej infraštruktúry dotknutých obcí Mikroregiónu
Horné Kysuce
- uskutočnenie školení pre potenciálnych príjmateľov pomoci
z EÚ
11 617,87 € (350 000,- Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
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Názov projektu:
Miesto realizácie:

Komplexnou
ponukou
možností
cestovného
k skvalitneniu života obyvateľov novej Európskej únie
Región Beskydy, Žilinský kraj

ruchu

propagácia významu Euroregiónu Beskydy, členských obcí,
potenciálu cestovného ruchu, kultúrnych zvyklostí,
- zvyšovanie kultúrnej úrovne regiónov,
- prísun devízových prostriedkov pre NH,
- rast príjmov podnikateľských subjektov, obcí, miest
a regiónov,
- zvyšovanie zamestnanosti.
8 398,48 € (250 000,- Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Spoločnou tvorbou plánov a riešením problémov životného
prostredia k zachovaniu prírody Terchovskej doliny ako súčasti
Euroregiónu Beskydy
Mikroregión Terchovská dolina – súčasť Regiónu Beskydy
vypracovanie podkladových dokumentov investičného
projektu „Zber separovaného odpadu v Terchovskej doline“,
- spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu Terchovská dolina.
14 605,32 € (440 000,- Sk)
-

Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Stánok goralskej kultúry pod Babou horou
Extravilán obce Rabčice pri chate Slaná Voda - súčasť Regiónu
Beskydy
- vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie,
- vypracovaná Štúdia prepojenia na cyklotrasy, náučný
chodník a Poľskú republiku
12 613,69 € (380 000,- Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Príprava pracovníkov a členov Euroregiónu Beskydy na nové
programovacie obdobie 2007 – 2013 ako základ úspechu
rozvoja regiónu
Región Beskydy, Žilinský kraj
-

Prínos projektu pre región:

-

príprava pracovníkov a členov ERB na nové programovacie
obdobie EÚ 2007-2013
štyri informačné dni,
konferencia o cezhraničnej spolupráci a možnosti jej
8
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Náklady na projekt:

ďalšieho rozvoja
- informačný bulletin
- zborník prednesených príspevkov
9 294,30 € (280 000,- Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:

Názov projektu:
Miesto realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Marketing a propagácia potenciálu cestovného ruchu
Euroregiónu Beskydy a Žilinského kraja – príprava na veľtrh
v spoločnej výstavnej expozícii
Región Beskydy, Žilinský kraj
účasť ERB v spoločnej výstavnej expozícii so ŽSK na 12.
ročníku medzinárodného veľtrhu CR ITF Slovakiatour
Bratislava (26. – 29.1.2006)
9 958,18 € (300 000,- Sk)
-

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Hospodárske fórum miest a obcí Euroregiónu Beskydy; Športové
dni v Euroregióne Beskydy 2006
Región Beskydy, Žilinský kraj
informovanie zástupcov samospráv o novom programom období
EÚ 2007 – 2013, nariadení ES o EGTC,
- prezentácia výsledkov cezhraničnej spolupráce partnermi,
- prehĺbenie kontaktov a nadviazenie nových partnerstiev
prostredníctvom športového podujatia,
- podpora cezhraničnej integrácie a posilnenie dlhodobých foriem
spolupráce prostredníctvom výmeny informácií,
- posilnenie kvalitatívneho prístupu k tvorbe stratégií regionálneho
a trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom zapracovania
skúseností a poznatkov susediacich štátov.
8 666,27 € (261 080,– Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Propagácia a prezentácia cestovného ruchu Euroregiónu
Beskydy
SR – Región Beskydy, Žilinský kraj; ČR – Region Beskydy,
Moravsko-sliezsky kraj; PR – Region Beskidy, Sliezsky kraj;
Bratislava
- komplexná ponuka potenciálu CR v regióne „pod jednou
strechou“,
- spolupráca organizácií aktívnych v oblasti CR,
- účasť na medzinárodnom veľtrhu CR ITF Slovakiatour – Región
2007,
- propagácia členských miest, obcí, podnikateľských subjektov
prihraničného regiónu.
9

Príloha č. 1

Náklady na projekt:

9 882,16 € (297 710,– Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Mototuristický sprievodca: Po stopách zbojníkov Juraja
Jánošíka a Klimczoka
SR – Žilinský kraj, PR – Sliezsky kraj
zachovanie spoločného poľsko-slovenského kultúrneho
dedičstva,
- využitie existujúceho historického a prírodného potenciálu oboch
území na vytvorenie systémovej ponuky pre návštevníkov
regiónu,
- zefektívnenie propagácie využitím príbehov o zbojníkoch Juraja
Jánošíka a Klimczoka,
- súbor propagačných materiálov (mototuristický sprievodca,
samostatná mapa, obrázková skladačka, spomienkové
pohľadnice).
27 370,31 € (824 558,– Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR (IS INTERREG III A PL – SR, 2004 – 2006)
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:

Podpora cestovného ruchu v Euroregióne Beskydy

Miesto realizácie:

SR – Žilinský kraj, ČR – Moravsko-sliezsky kraj, PR – Sliezsky kraj
využitie ponuky zaujímavých turistických atraktivít
medzinárodného významu (kultúrne, prírodné a historické
pamiatky) k vytvoreniu pozitívneho image Euroregiónu Beskydy,
- podpora tvorby marketingu a manažmentu cestovného ruchu
v regióne,
- podpora výmeny turistov a návštevníkov Euroregiónu Beskydy,
- komplexnou a kvalitnou propagáciou podnietiť turistov
k návšteve regiónu a dlhodobejšiemu pobytu,
- posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu,
- súbor propagačných materiálov (propagačný film Regiónu
Beskydy na DVD, pohľadnice členských miest a obcí, záverečná
cezhraničná konferencia).
15 720,37 € (473 592,– Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR (IS INTERREG III A SR – ČR, 2004 – 2006)
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

3P v Euroregióne Beskydy (Požiadavky vs. príležitosti =
Projekty)
Región Beskydy, Žilinský kraj
-

Prínos projektu pre región:

vytvorenie softwérového riešenia „Dotačný audit“ – produkt,
ktorý zabezpečuje „párovanie“ potrieb žiadateľov s možnosťami
získania dotácií na konkrétne zámery dostupný na
www.dotacnyaudit.sk,
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zakúpenie licencií softwérového nástroja pre členské mestá
a obce Regiónu Beskydy, na základe ktorých im boli pridelené
prihlasovacie údaje do systému,
- školenia zamestnancov mestských a obecných úradov
zameraných na používateľské ovládanie informačného systému,
- optimalizácia a zefektívnenie procesov získavania dotácií zo
zdrojov EÚ na realizáciu projektov obcí Euroregiónu Beskydy
v rokoch 2007-2013.
10 465,15 € (315 273,– Sk)
-

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Pripravme si zámery a vyčerpajme prostriedky v 2007-2013
SR – Región Beskydy, Žilinský kraj; ČR – Region Beskydy,
Moravsko-sliezsky kraj; PR – Region Beskidy, Sliezsky kraj
- vytvorenie dlhodobého systému cezhraničnej spolupráce,
založeného na koordinovaných programových plánoch
euroregiónu ako celku, jeho jednotlivých členov ako i ostatných
aktérov regionálneho rozvoja,
- spoločný programový dokument euroregiónu, ktorý poníma
rozvoj prihraničného slovensko-poľsko-českého územia ako
celku,
- definovanie najdôležitejších projektových zámerov Euroregiónu
Beskydy,
- záverečná konferencia.
10 954,99 € (330 030,– Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Propagácia a prezentácia cestovného ruchu Euroregiónu
Beskydy
SR – Región Beskydy, Žilinský kraj; ČR – Region Beskydy,
Moravsko-sliezsky kraj; PR – Region Beskidy, Sliezsky kraj;
Bratislava; Poznań
- komplexná ponuka potenciálu cestovného ruchu v regióne „pod
jednou strechou“,
- spolupráca organizácií aktívnych v oblasti cestovného ruchu,
- účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu TOUR
SALON 2007 POZNAŃ, ITF Slovakiatour – Región 2008,
- získavanie návštevníkov zo susedných štátov, ktorí už tradične
navštevujú Slovensko, ale aj návštevníkov zo vzdialenejších
trhov,
- vytvorenie konkurencieschopnej reklamnej kampane,
- predstavenie ťažiskových foriem cestovného ruchu Euroregiónu
Beskydy.
9 809,13 € (295 510,– Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
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Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Spoločná mapa Euroregiónu Beskydy
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
ČR, Region Beskydy, Moravsko-sliezsky kraj, Frýdek-Místek
PR, Region Beskidy, Sliezske vojvodstvo, Bielsko-Biala
- 10 000 ks trhacích máp, každá národná časť euroregiónu na
samostatnom mapovom liste,
- jednotný grafický štýl materiálov,
- ucelený produkt cestovného ruchu,
- predstavená ponuka cestovného ruchu zo všetkých troch strán
prihraničného územia s popisom najvýznamnejších atraktivít
v príslušných jazykových mutáciách, kontakty na turistické
informačné kancelárie.
10 697,34 € (322 268,-- Sk)

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Spoločná prezentácia cestovného ruchu Euroregiónu Beskydy
SR, Región Beskydy, Žilinský samosprávny kraj, mesto Bratislava
predstavená komplexná ponuka cestovného ruchu prihraničného
regiónu SR, ČR, PR; organizácia nadnárodného združenia,
- podpora spolupráce zástupcov samospráv,
- účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu TOUR
SALON 2008 POZNAŃ, ITF Slovakiatour – Región 2009,
- reprezentatívna expozícia euroregiónu na ITF Slovakiatour,
- získavanie návštevníkov zo susedných štátov, ktorí už tradične
navštevujú Slovensko, ale aj návštevníkov zo vzdialenejších
trhov.
11 092,91 € (334 185,-- Sk)
-

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Zadávateľ, vyhlasovateľ grantu: MVRR SR
Hlavný koordinátor aktivít
Úloha žiadateľa v projekte:
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