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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZDRUŽENÍ REGIÓN BESKYDY
1.1 Všeobecné údaje
Záujmové združenie právnických osôb Región Beskydy založilo 33 obcí a miest
Žilinského kraja, Slovenská obchodná a priemyselná komora, R. K. Žilina a Slovenská
živnostenská komora, Krajská zložka Žilina dňa 25. júna 1999. Rozhodnutie o zapísaní
Združenia do registra záujmových združení právnických osôb vydal dňa 2.8.1999 Krajský
úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej správy, podľa ustanovenia § 20i ods. 2
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Združenie začalo svoju
činnosť v tom istom roku.
Predmetom činnosti Združenia je vyvíjanie aktivít, ktoré majú za cieľ zintenzívnenie
spolupráce v pohraničí najmä v týchto oblastiach1:
o hospodárstvo, obchod, priemysel,
o pošta a telekomunikácie,
o poľnoshospodárstvo, lesné hospodárstvo,
o vzdelávanie, školstvo,
o systém výmeny informácií,
o turistika,
o ochrana životného prostredia,
o územné plánovanie,
o kultúra, osveta a šport,
o starostlivosť o zdravie.
Tabuľka 1: Základné informácie o združení Región Beskydy
Názov združenia:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Sídlo:

Región Beskydy

Ulica, číslo:

36148474
2021544778
DEXIA BANKA Slovensko, a. s.
Hodžova 9
010 01 Žilina
číslo účtu: 0300066001/5600
Námestie obetí komunizmu 1

Obec:

Žilina

Okres:

Žilina

PSČ:

011 31

Telefónne číslo:

041/723 55 64

Faxové číslo:

041/723 55 64

E-mail adresa:

beskydy@zilina.sk

www:
Pôsobnosť:

www.euroregion-beskydy.sk
Kraje a územie:
Rozloha v km2

1

Žilinský kraj
Členské obce RB a okresy: Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto,
Čadca, Námestovo, Dolný Kubín
2 120 (r. 2005)

Viac informácií sa nachádza v Stanovách združenia Región Beskydy (Príloha č. 1)

Štatutárny zástupca:

Podpredsedovia:

Členstvo:

Počet obyvateľov
Členská základňa
Titul, meno,
priezvisko:

298 251 (r. 2005)
80 miest a obcí, 4 pridružení členovia2

Telefónne číslo:

041/435 24 61

Faxové číslo:

041/435 24 71

E-mail adresa:

primator@mestoturzovka.sk

Titul, meno,
priezvisko:

Miroslav Rejda

Alfonz Klocáň
Ing. Marian Janušek
RNDr. Peter Dobeš
Fórum euroregiónov Slovenska

1.2 Poloha regiónu
Mestá a obce, ktoré tvoria Región Beskydy ležia na severozápade Slovenska, na území
Žilinského kraja. Administratívne patria do okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto,
Čadca, Námestovo a Dolný Kubín.
Pohoria: Popri Národnom parku Malá Fatra sa tu nachádzajú i tri chránené krajinné
oblasti: Javorníky, Horná Orava a Kysuce a niekoľko národných prírodných rezervácií
a prírodných pamiatok. Ďalšie orografické celky tvoriace slovenskú časť Región Beskydy sú:
Oravská Magura, Oravské Beskydy, Kysucká vrchovina, ...
1.3 Cezhraničná spolupráca Regiónu Beskydy
Uzatvorením zmluvy o slovensko-poľskom spoločenstve zo dňa 18.2.2000 v Rajczi
(PR) a následne uzatvorením zmluvy o slovensko-poľsko-českom spoločenstve medzi
slovenským Združením Región Beskydy, poľským Stowarzyszenim Region Beskidy
a českým Sdružením Region Beskydy dňa 9. júna 2000 vo Frýdku-Místku vznikol Euroregión
Beskydy.
Euroregión Beskydy pôsobí na území Združenia Región Beskydy so sídlom v Žiline,
Stowarzyszenia Region Beskidy so sídlom v Bielsko-Białej a Sdružení Region Beskydy
so sídlom vo Frýdku-Místku. Je to dobrovoľné združenie miest a obcí troch prihraničných
území SR, PR a ČR. Cieľ a význam tohto spoločenstva spočíva v spolupráci, zbližovaní
obyvateľov prihraničných území a relevantných inštitúcií.
Členovia Euroregiónu Beskydy spolupracujú najmä v týchto oblastiach3:
o výmena skúseností a informácií týkajúcich sa rozvoja regiónu, trhu práce,
o územné plánovanie a stavebníctvo,
o riešenie spoločných problémov v oblasti dopravy, dopravných sietí, spojov
a telekomunikácií,
o riešenie spoločných ekologických problémov,
2
3

Pozri Prílohu č. 2
Pozri Prílohu č. 3

o
o
o
o
o
o

hospodárstvo, obchod, priemysel, malé a stredné podnikanie,
poľnohospodárstve, lesné hospodárstvo, potravinársky priemysel,
rozvoj turistiky a cestovného ruchu,
školstvo, šport a výmena mládeže,
osveta, kultúrna spolupráca a starostlivosť o spoločné kultúrne dedičstvo,
prevencia a odstraňovanie následkov živelných pohrôm, starostlivosť o obyvateľov,
vzájomná spolupráca záchranných služieb na území Euroregiónu Beskydy.

Tabuľka 2: Základné údaje o Euroregióne Beskydy
Názov
Sídlo
Rozloha v km2 (r. 2005)
Počet obyvateľov
(r. 2005)

Euroregión
spolu
Euroregión
Beskydy
4 930

Slovenská časť

961 984

298 251

Združenie
Beskydy
Žilina
2 120

Poľská časť

Región Stowarzyszenie
Region Beskidy
Bielsko-Biała
1 850
505 000

Česká časť
Sdružení
Region
Beskydy
Frýdek-Místek
972
161 000

1.3.1 Prírodné podmienky
Prírodné podmienky územia Euroregiónu Beskydy sú dané jeho horským charakterom.
Pohoria Moravsko-sliezskych Beskýd, Javorníkov, Kysuckých, Oravských Beskýd, Oravskej
Magury, Strážovských vrchov, Malej Fatry, Malých, Sliezskych a Źywieckych Beskýd sú
bohaté na prírodné krásy. Toto prírodné bohatstvo, roztratené horské sídla, zachované ľudové
tradície a kultúra dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý sa považuje za
perspektívne hospodárske odvetvie aj v rámci cezhraničnej spolupráce. Euroregiónom
Beskydy prechádza aj hlavný európsky dopravný koridor spájajúci severnú Európu s južnou,
ako aj východnú Európu so západnou – nachádza sa tu križovatka medzinárodných cestných
trás (E75, E50) a medzinárodných železničných trás.
2 STRATÉGIA ROZVOJA ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY 2007 – 2013
2.1 Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
(ďalej len NSRR) predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov.
Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické
usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni.
Taktiež určuje prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným
programom reforiem na druhej strane.
Kohézna politika EÚ sa bude v programovom období 2007 – 2013 uskutočňovať
prostredníctvom sústreďovania intervencií z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu,
Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku územnú spoluprácu. NSRR
pokrýva cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
Problematika cieľa Európska územná spolupráca je riešená mimo NSRR.

Priority NSRR sa budú v súlade s finančnými alokáciami implementovať
prostredníctvom deviatich operačných programov4 v rámci cieľa Konvergencia a jedného
operačného programu5 v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
Vláda SR schválila NSRR dňa 17.5.2006 uznesením č. 457.
2.1.1 Vízia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR

 Celková konvergencia ekonomiky SR k priemeru EÚ 156 cestou trvalo udržateľného
rozvoja
2.1.2 Strategický cieľ 2007 – 2013
Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a
slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja
2.1.3 Strategické priority NSRR 2007 – 2013
 Infraštruktúra a regionálna dostupnosť zvyšujúca atraktívnosť územia pre investovanie
a život obyvateľov,
 Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika zvyšujúce konkurencieschopnosť
produkčnej sféry prostredníctvom rastu kvality technológií a procesov v produkčnej sfére,
 Ľudské zdroje schopné uskutočňovať zmeny vedúce k rastu významu poznatkov
v spoločnosti. Projekty sa budú realizovať koncentračným spôsobom, v tých témach a
územiach, ktorých podpora bude viesť k najefektívnejšiemu a najúčinnejšiemu dosiahnutiu
strategického cieľa SR pre programové obdobie 2007 - 2013.
Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR, je
stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa
bude snažiť prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013
naplniť.

Operačný program Doprava – ERDF a KF, Operačný program Životné prostredie - ERDF a KF, Regionálny operačný program – ERDF,
Operačný program Znalostná ekonomika - ERDF, Operačný program Zdravotníctvo - ERDF, Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia - ESF, Operačný program Vzdelávanie - ESF, Operačný program Infraštruktúra vzdelávania – ERDF, Operačný program Technická
pomoc - ERDF
5
Operačný program Bratislavský kraj - ERDF
4

15 pôvodných krajín EÚ; z hľadiska zachovania výpovednej schopnosti ukazovateľa konvergencie k stabilnej východiskovej báze, ktorou
je obdobie bezprostredne pred vstupom SR do EÚ s 15 členskými štátmi a s ohľadom na očakávané rozšírenie EÚ o ďalšie členské štáty
v priebehu budúceho programového obdobia (pričom toto rozšírenie prinesie ďalšie zníženie úrovne priemerného HDP na obyvateľa), sa
považuje za správne používať ako kritérium konvergencie SR k EÚ priemer HDP na obyvateľa pôvodných pätnástich členských štátov EÚ
pred rozšírením v roku 2004.
6

Tabuľka 3: Strategické priority a ciele NSRR 2007 – 2013
Strategická priorita
1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť
2. Inovácie, informatizácia
a znalostná ekonomika
3. Ľudské zdroje a
vzdelávanie

Cieľ strategickej priority
Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie
efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb
Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby
znalostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín

Tabuľka 4: Sústava priorít NSRR 2007 – 2013 pre cieľ Konvergencia
Strategická priorita

1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť

2. Inovácie, informatizácia
a znalostná
ekonomika

3. Ľudské zdroje a
vzdelávanie

Špecifická priorita

Cieľ špecifickej priority

Fond

1.1 Dopravná
infraštruktúra

1.1 Zabezpečenie trvalo udržateľnej
mobility prostredníctvom rozvoja
dopravnej infraštruktúry

ERDF +
KF

1.2 Environmentálna
infraštruktúra a ochrana
životného prostredia

1.2 Dobudovanie environmentálnej
infraštruktúry SR podľa štandardov
EÚ a zvýšenie efektívnosti
environmentálnej zložky TUR

ERDF +
KF

1.3 Regionálna
infraštruktúra

1.3 Zvýšenie dostupnosti a kvality
verejnej infraštruktúry miest a obcí

ERDF

2.1 Podpora
konkurencieschopnosti
podnikov a služieb
prostredníctvom inovácií

2.1 Rast konkurencieschopnosti
výroby a služieb prostredníctvom
technologických a
procesných inovácií

ERDF

ERDF

2.2 Informatizácia
spoločnosti

2.2 Zvyšovanie
konkurencieschopnosti ekonomiky
a regiónov prostredníctvom rozvoja
informačnej spoločnosti

ERDF

2.3 Výskum a vývoj

2.3 Moderný a efektívny systém
podpory výskumu a vývoja
prispievajúci k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky
SR a jej regiónov

2.4 Modernizácia
zdravotníctva

Zvyšovanie kvality a efektívnosti
služieb zdravotnej starostlivosti

ERDF

ESF

3.1 Moderné vzdelávanie
pre znalostnú spoločnosť

3.1 Zvýšenie kvality a prístupu
k celoživotnému vzdelávaniu s
dôrazom na transformáciu obsahu
vzdelávania smerom k nadobudnutiu
základných zručností a kľúčových
kompetencií tak, aby reflektovalo
aktuálne a perspektívne požiadavky
znalostnej spoločnosti

3.2 Infraštruktúra

3.2 Zlepšenie podmienok

ERDF

Strategická priorita

Špecifická priorita

Cieľ špecifickej priority

vzdelávania

vzdelávacieho procesu
prostredníctvom zvýšenie
kvalitatívnej úrovne hmotnej
infraštruktúry v oblasti vzdelávania

3.3 Podpora rastu
zamestnanosti a sociálnej
inklúzie
4. Technická pomoc
(horizontálna)

3.3 Zvýšenie zamestnanosti, rast
kvality ponuky na trhu práce,
zvýšenie sociálnej inklúzie
rizikových skupín a budovanie
kapacít v oblasti verejnej politiky

4.1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie,
posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti ŠF a KF
4.2 Finančné riadenie, kontrola, posilňovanie administratívnych
kapacít v tejto oblasti

Fond

ESF

ERDF
ERDF

2.1.4 Horizontálne priority
Stratégia NSRR definuje horizontálne priority v štyroch oblastiach: marginalizované
rómske komunity, rovnosť príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj a informačná spoločnosť.
Tieto sú svojím charakterom a dopadmi prierezovými témami všetkých ostatných tematických
aj územných priorít. Horizontálne priority budú na základe stratégie NSRR rešpektované pri
každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú tému
alebo územie.
Uplatňovanie horizontálnych priorít NSRR sa premietne do všetkých operačných
programov a jednotlivých priorít. Pri implementácií ich stratégie musia podporované projekty
spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
Podporovaný projekt:

zvyšuje environmentálnu efektívnosť,

zvyšuje ekonomickú efektívnosť,

zvyšuje zamestnanosť a/alebo sociálnu inklúziu,

podporuje zavádzanie IKT,

nevytvára nové architektonické bariéry pre obyvateľov s obmedzenou
mobilitou.
Tabuľka 5: Horizontálne priority NSRR 2007 – 2013
Horizontálna priorita
A. marginalizované rómske komunity
B. rovnosť príležitostí
C. trvalo udržateľný rozvoj
D. informačná spoločnosť

Cieľ horizontálnej priority
 Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne MRK
a zlepšenie ich životných podmienok
 Zabezpečiť rovnosť príležitostí proti všetkým formám
diskriminácie
 Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej
udržateľnosti ekonomického rastu
 Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti

2.1.5 Zoznam operačných programov v rámci cieľa Konvergencia
Tabuľka 6: Zoznam operačných programov v rámci cieľa Konvergencia
Operačný program

RO

fond

1.

Doprava

MDPT SR

ERDF, KF

2.

Životné prostredie

MŽP SR

ERDF, KF

3.

Regionálny operačný program

MVRR SR

ERDF

MF SR

ERDF

MZ SR

ERDF

4.

Znalostná ekonomika

5.

Zdravotníctvo

6.

7

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

8

MPSVR SR

ESF

7.

Vzdelávanie

9

MŠ SR

ESF

8.

Infraštruktúra vzdelávania

MŠ SR

ERDF

9.

Technická pomoc

MVRR SR

ERDF

2.2 Stratégia rozvoja združenia Región Beskydy 2007 – 2013
Členská základňa združenia Región Beskydy nevytvára kompaktné územie, preto sme
pri definovaní stratégie Združenia na roky 2007 – 2013 nevypracovali samostatnú socioekonomickú analýzu Regiónu Beskydy. Pri hodnotení súčasnej socio-ekonomickej situácie
Regiónu Beskydy môžeme vychádzať z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského
kraja, nakoľko členské mestá a obce Združenia administratívne patria do Žilinského kraja
a jeho okresov10.
Priority a ciele sme definovali podľa jednotlivých aktivít, problémových oblastí
členských miest a obcí Združenia vychádzajúc z vízie hospodárskeho a sociálneho rozvoja
SR, strategického cieľa a strategických priorít NSRR.
2.2.1 Oprávnené územie
Členské mestá a obce združenia Región Beskydy ležia v regióne NUTS 2, ktorého hrubý
domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe
disponibilných údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosahuje 75 %
priemeru rozšírenej EÚ. Na tento región sa sústreďuje Cieľ Konvergencia financovaný
z ERDF a ESF.
Cieľ Konvergencia je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených
regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám
do fyzických a ľudských zdrojov; inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach;
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
9
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
10
okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Dolný Kubín
7
8

adaptabilnosti na hospodárske
administratívnu efektívnosť.

a

sociálne

zmeny;

ochranu

životného

prostredia;

2.3 Priority, ciele a ukazovatele združenia Región Beskydy 2007 – 2013
2.3.1.1 Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

Špecifická priorita
1.1 environmentálna
infraštruktúra a ochrana
životného prostredia

Cieľ špecifickej priority
1.1 Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry miest a obcí Regiónu
Beskydy podľa štandardov EÚ, podpora TUR a zvyšovanie ekologického
povedomia u obyvateľov

Názov ukazovateľa
produkcia komunálneho odpadu - merané v kg/osobu/rok
zneškodnený komunálny odpad - merané v kg/osoba/rok
počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu
percento obyvateľov napojených na ČOV
percento obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov
počet vypracovaných projektových dokumentácií, rozvojových dokumentov environmentálnej infraštruktúry
separovaný zber odpadu – merané v kg/osoba/rok

Zdroj
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady

Voda je strategickou surovinou celého regiónu, v mnohých obciach však chýba verejná
kanalizácia, ČOV, verejný vodovod, čo sa prejavuje v zhoršovaní kvality vody a celého
životného prostredia miest a obcí, ohrozovaní biotopov a biokoridorov. Dobudovaním
environmentálnej infraštruktúry podľa štandardov EÚ s dodržaním zásad trvalo udržateľného
rozvoja sa zlepší životné prostredie miest a obcí, celého regiónu. Prostredie bude
atraktívnejšie pre rozvoj cestovného ruchu a jeho šetrné formy, pre samotných obyvateľov.
Zlepšenie životného prostredia je potrebné dosiahnuť aj zvyšovaním ekologického povedomia
občanov, triedeným zberom odpadu, jeho ekologickým zneškodňovaním. V rámci
odpadového hospodárstva sa javí ako veľmi perspektívne spájanie sa obcí do mikroregiónov
a spoločná prevádzka zberných dvorov.
Špecifická priorita
1.2 regionálna
infraštruktúra

Cieľ špecifickej priority
1.3 Zvýšenie kvality verejnej infraštruktúry miest a obcí

Názov ukazovateľa
Počet rekonštruovaných a novovybudovaných kilometrov ciest II. a III. triedy
Počet podporených zariadení školskej infraštruktúry spĺňajúcich štandardy minimálnej vybavenosti
Počet podporených zariadení sociálnej starostlivosti spĺňajúcich štandardy minimálnej vybavenosti
Počet podporených zariadení zdravotnej starostlivosti spĺňajúcich štandardy minimálnej vybavenosti
Počet rekonštruovaných pamiatkových objektov slúžiacich na verejnoprospešné, kultúrne a osvetové účely
Počet podporených pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej a miestnej úrovni spĺňajúcich štandardy
minimálnej vybavenosti
Počet vypracovaných a aktualizovaných rozvojových dokumentov
Saldo zahraničného cestovného ruchu v mil. Sk

zdroj
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
ŠÚ SR

V regióne je vybudovaná sieť občianskej vybavenosti, verejnej infraštruktúry,
pamiatkový a stavebný fond, avšak v zlom technickom stave, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu.
Rekonštrukciou a modernizácia zariadení základného vzdelávania, sociálnych služieb,
zdravotnej starostlivosti, kultúry a ostatných zariadení občianskej infraštruktúry dôjde
k zvýšeniu kvality života obyvateľov i podnikateľských subjektov, región bude atraktívnejší
pre návštevníkov a turistov. Zlepšiť by sa mala infraštruktúra cestovného ruchu a služby pre
turistov najmä v strediskách cestovného ruchu. Aby bola infraštruktúra dostupná, je potrebné
vybudovať, príp. zrekonštruovať cestné komunikácie. Pri zvyšovaní kvality verejnej
infraštruktúry miest a obcí treba dodržiavať zásady trvalo udržateľného rozvoja.

2.3.1.2 Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika
Špecifická priorita
2.1 informatizácia
spoločnosti

Cieľ špecifickej priority
2.1 Zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky miest a obcí
prostredníctvom rozvoja informačnej spoločnosti

Názov ukazovateľa
počet širokopásmových liniek na 100 obyvateľov
dostupnosť služieb verejnej správy pre občanov a podniky
miestne TV vysielanie v mestách a obciach
percento zamestnancov verejnej správy využívajúcich počítač s prístupom na internet ako bežný prostriedok
percento občanov využívajúcich internet na komunikáciu s verejnými inštitúciami (obstaranie informácií)
percento občanov využívajúcich internet na komunikáciu s verejnými inštitúciami (odoslanie vyplnených
formulárov)

zdroj
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady
Obec. úrady

Pre naštartovanie zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomiky Regiónu Beskydy je
potrebné zavedenie širokopásmového internetového spojenia do miest a obcí, skvalitniť
a zefektívniť poskytovanie verejných služieb občanom a podnikateľským subjektom v rámci
obecných a mestských úradov. Efektívne je aj prepojenie jednotlivých miest a obcí Regiónu
Beskydy prostredníctvom webových stránok, z ktorých by sa dôležité informácie okamžite
zobrazovali na hlavnej stránke združenia Región Beskydy. Zabezpečila by sa tak komplexná
informovanosť členskej základne, ale aj informovanosť turistov a návštevníkov regiónu, ktorí
by tak mali prehľad o celom dianí v Regióne Beskydy s prepojením na českú a poľskú stranu
Euroregiónu Beskydy. Nezanedbateľnú úlohu tu má aj televízne vysielanie v mestách
a obciach, pričom by v rámci miestneho spravodajstva mohli byť zaradené i informácie
o dianí v českom a poľskom Regióne Beskydy. Popri budovaní informačnej infraštruktúry, je
potrebné aj zvyšovanie digitálnej gramotnosti, informačných zručností občanov, podnikateľov
a zamestnancov verejnej správy.
2.3.1.3 Ľudské zdroje a vzdelávanie
Špecifická priorita
3.1 moderné vzdelávanie
pre znalostnú spoločnosť

Cieľ špecifickej priority
3.1 Zvýšenie kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom
na transformáciu obsahu vzdelávania tak, aby reflektovalo aktuálne
a perspektívne požiadavky znalostnej spoločnosti

Názov ukazovateľa
obyvateľstvo zapojené do celoživotného vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku 25 - 64
percento populácie (18 - 24) s nižším stredným vzdelaním, ktorí sa ďalej nevzdelávajú – „early school leavers“
percento populácie (20 - 24) s ukončeným minimálne vyšším stredným vzdelaním
obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním na 100 obyvateľov vo veku 25 - 64
počet vysokoškolských absolventov matematiky, prírodných a technických vied na 1000 obyvateľov vo veku
20 - 29

Zdroj:
ŠÚ, Obec. úrady, ŽSK,
ÚPSVR
ŠÚ, Obec. úrady, ŽSK,
ÚPSVR
ŠÚ, Obec. úrady, ŽSK,
ÚPSVR
ŠÚ, Obec. úrady, ŽSK,
ÚPSVR
ŠÚ, Obec. úrady, ŽSK,
ÚPSVR

Nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky miest
a obcí je vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila. Dôležitá je ochota zamestnávateľov
zvyšovať vzdelanie, profesionálne zručnosti svojich zamestnancov na jednej strane, ako aj
motivácia zamestnancov zapojiť sa do celoživotného vzdelávania, zúčastňovať sa na
školeniach, zlepšovať svoju kvalifikáciu v oblasti cudzích jazykov, manažmentu, odborného
vzdelávania a využívania IKT na strane druhej. Cestovný ruch v Regióne Beskydy má veľké
predpoklady prispieť k zlepšeniu hospodárskej situácie v jednotlivých mestách a obciach.
K celoživotnému vzdelávaniu preto patrí aj vzdelávanie miestneho obyvateľstva v oblasti

cestovného ruchu, aký prospech môžu mať z tohto odvetvia ekonomiky, aké sú možnosti
podnikania v tejto oblasti, marketing cestovného ruchu, technika služieb cestovného ruchu,
možnosti využívania pomoci z eurofondov a pod. Dôležití zamestnávatelia v regióne zas
kladú dôraz na zosúladenie obsahu vzdelávania s požiadavkami na trhu práce. Vedenia škôl
by sa mali zaoberať zlepšením úrovne svojho marketingu a manažmentu, zvýšeniu motivácie
učiteľov na ďalšie vzdelávanie a k využívaniu IKT.
Špecifická priorita
3. 2 Infraštruktúra
vzdelávania

Cieľ špecifickej priority
3.2 Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom
zvýšenia kvalitatívnej úrovne hmotnej infraštruktúry v oblasti
vzdelávania

Názov ukazovateľa
Počet podporených zariadení vzdelávacej infraštruktúry spĺňajúcich štandardy minimálnej vybavenosti
Počet študentov a žiakov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej infraštruktúry vzdelávania

Špecifická priorita
3.3 podpora rastu
zamestnanosti a sociálnej
inklúzie

zdroj
MŠ SR
MŠ SR

Cieľ špecifickej priority
3.3 Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality ponuky na trhu práce, zvýšenie
sociálnej inklúzie rizikových skupín a budovanie kapacít v oblasti verejnej
politiky

Názov ukazovateľa
Rast zamestnanosti (employment growth)
Miera dlhodobej nezamestnanosti
Miera dlhodobej nezamestnanosti (podľa pohlavia a veku)
Miera zamestnanosti (50 - 64)
Miera zamestnanosti (15 - 64)
Miera zamestnanosti (15 - 64) (podľa pohlavia)

2.3.1.4 Zhrnutie priorít

Prílohy
Stanovy združenia Región Beskydy
Členská základňa združenia Región Beskydy
Stanovy Euroregiónu Beskydy

Zdroj:
ÚPSVR
ÚPSVR
ÚPSVR
ÚPSVR, ŠÚ
ÚPSVR, ŠÚ
ÚPSVR, ŠÚ

