Realizované projekty Regiónom Biele Karpaty v rokoch 2001 - 2008
Názov projektu:
Miesto a čas realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto a čas realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

Vybudovanie sekretariátu ER BBK v Trenčíne
Trenčín
01-05/2001
Vybudovanie sekretariátu ER BBK v Trenčíne
a euroregionálne aktivity v r. 2001
310.000,- Sk
MVRR SR – jednorazová podpora

Semináre o procese uchádzania sa a manažovaní projektov
z predvstupových fondov EÚ
Trenčín – Trenčiansky kraj – postupne celé Slovensko
03-10/2001
Zlepšenie informovanosti o možnostiach využívania
predvstupových fondov EÚ, vydanie zrozumiteľného manuálu
212.760,- Sk

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

NPOA

Názov projektu:
Miesto a čas realizácie:

Vybudovanie Európskeho informačného centra pre
Trenčiansky kraj v roku 2001
Trenčín – Trenčiansky kraj
1-12/2001

Prínos projektu pre región:

Vznik informačného zdroja o EÚ pre Trenčiansky kraj

Náklady na projekt:

39.000,- EUR

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Delegácia Európskej komisie v SR

Názov projektu:
Miesto a čas realizácie:

Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky
kraj pre rok 2002
Trenčín – Trenčiansky kraj
1-11/2002

Prínos projektu pre región:

Šírenie informácií o EÚ v Trenčianskom kraji

Náklady na projekt:

18.750,- EUR

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Delegácia Európskej komisie v SR

Miesto a čas realizácie:

Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky
kraj pre rok 2003
Trenčín – Trenčiansky kraj
1-10/2003

Prínos projektu pre región:

Šírenie informácií o EÚ v Trenčianskom kraji

Náklady na projekt:

18.800,- EUR

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Delegácia Európskej komisie v SR

Názov projektu:

Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky
kraj

Názov projektu:

Miesto a čas realizácie:

Trenčín – Trenčiansky kraj

Prínos projektu pre región:

Zvýšenie informovanosti širokej verejnosti, základných škôl
a dôchodcov Trenčianskeho kraja o EÚ a o dopadoch vyplývajúcich
zo vstupu Slovenska do EÚ.
12.500,- EUR

Náklady na projekt:

11/2003-04/2004

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Delegácia Európskej komisie v SR

Názov projektu:

Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov ER BBK

Miesto a čas realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Vybudovanie štruktúr RBK a ER BBK, spracovanie a zverejnenie
programového rámca rozvoja cezhraničnej spolupráce do r. 2006,
vybudovanie špecializovaných odborných tímov (11) RBK a 1
prierezového cezhraničného tímu
1.794.863,- Sk

Náklady na projekt:

03-12/2002

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Rozvoj a prezentácia cezhraničnej spolupráce v Euroregióne
Bílé-Biele Karpaty
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
06/2002 – 04/2003

Miesto a čas realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto a čas realizácie:
Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:

Budovanie cezhraničného partnerstva riešením vybraných priorít
a opatrení SPD ER BBK; riešenie aktuálnych cezhraničných problémov odbornými okrúhlymi stolmi so zainteresovanými; prezentácia
ER BBK – výroba výstavných panelov – realizované výstavy,
šírenie informácií o cezhraničnej spolupráci nepravidelníkom
Euroregionálne listy, vydanie základných propagačných materiálov
13.994,30 EUR
Delegácia Európskej komisie v SR (Phare CBC 1999)

Príprava implementácie komunitárnej iniciatívy INTERREG
III A v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
08-12/2003
Príprava odborných tímov, partnerov a územia ER BBK na Iniciatívu Spoločenstva INTERREG IIIA; príprava, výber a spracovanie
téz projektov podľa priorít SPD ER BBK na roky 2004-2006
z územia na financovanie z iniciatívy INTERREG IIIA
249.800,- Sk (výška čerpanej dotácie)
MVRR SR

Druhotné spracovanie drevného odpadu (drevnej biomasy)

Miesto a čas realizácie:

Región Biele Karpaty, obec Drietoma

09-12/2003

Prínos projektu pre región:

Spracovaná štúdia Druhotné spracovanie drevného odpadu:
- využitie drevného odpadu z CHKO Biele Karpaty,
- podpora malého a stredného podnikania, riešenie rozvoja ľudských zdrojov v prihraničnej oblasti.

Náklady na projekt:

198.000,- (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných
vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
09-12/2003

Miesto a čas realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Posilnenie zručností 7-členného cezhraničného základného
školiaceho tímu líderiek v oblasti prezentácie a vystupovania na
verejnosti. Definovanie prioritných tém II. etapy vzdelávacieho
programu, ktoré vyplynuli z potrieb potenciálnych účastníčok
oslovených dotazníkom (strategické a kooperatívne plánovanie,
vystupovanie na verejnosti, efektívne riešenie konfliktov, efektívne
vedenie rokovaní a rozhodovania). Na základe stanovených kritérií
výber 35-tich účastníčok II. etapy vzdelávacieho programu, ktoré
v území ER BBK pôsobia v samospráve (volené predstaviteľky,
pracovníčky), podnikateľskom a neziskovom sektore a majú priamy
dosah na rozvoj svojich komunít.
49.920,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

VITRUM PRO FUTURUM – ER BBK – euroregión skla

Miesto a čas realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:
Náklady na projekt:

09-12/2003

Zachovanie a rozvoj sklárskeho remesla na území ER BBK
prostredníctvom budovania 3 pilierov: školstvo - vzdelávanie, výroba, veda a výskum a ustanovenia slovensko-českého Základného
tímu programu VPF.
105.932,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných
vidieckych komunít ER BBK

Miesto a čas realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty
07 – 12/2004
Spolupráca základného tímu líderiek a školiteliek z ER BBK,
aktívne pôsobiacich v rozvoji územia a ľudského potenciálu.
Vzdelávací program pre vybrané vidiecke líderky, posilňujúci
vodcovské schopnosti žien, zodpovedných za rozvoj komunít v ER
BBK a vytvorenie siete líderiek. Rozvoj kooperácie vo vidieckych
oblastiach prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov
obcí a mikroregiónov na území ER BBK.
249.659,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na
značených cyklotrasách v území ER BBK
Prihraničná časť územia RBK
04–10/2004

Miesto a čas realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Spracovanou štúdiou Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na zna čených cyklotrasách v ER BBK sa vytvoril
základ pre doplnenie infraštruktúry cyklotrás, atraktívnej pre obe
strany slovensko-českej hranice a široko presahujúcej hranice
Euroregiónu.
396.000,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Príprava implementácie komunitnej iniciatívy INTERREG III
A v ER BBK

Miesto a čas realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Región Biele Karpaty a ER BBK
05 – 12/2004
Príprava RBK SR a RBK ČR na spracovanie spoločných projektov
s cezhraničným dopadom; príprava územia ER BBK na čerpanie
komunitnej iniciatívy INTERREG III A. Skvalitnenie spolupráce
medzi MVRR SR, MMR ČR a ER BBK na rozvoj cezhraničnej
spolupráce na slovensko-českej hranici po vstupe do EÚ. Projekt
realizoval II. fázu prípravy na implementáciu programu INTERREG IIIA územia ER BBK: poskytovanie informácií, poradenstva
pre záujemcov z lokálnej úrovne (mikroregióny, obce, neziskové
organizácie. podnikatelia) o rozvoj cezhraničnej spolupráce, vyhľadávanie partnerov, pomoc pri stratégii konkrétnych projektov. Po
útlme financovania cezhraničnej spolupráce z českých zdrojov
a zdrojov EÚ, RBK prispelo k jej rozvoju, k rozvoju a skvalitneniu
servisnej činnosti pre trvalo udržateľnejšiu cezhraničnú spoluprácu.
248.089,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK – euroregión skla

Miesto a čas realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty
07 – 12/2004
Pokračovanie v rozvíjaní dlhodobého programu VITRUM PRO
FUTURUM, ER BBK - euroregión skla, prispievajúcemu k zachovaniu sklárskeho remesla a ekonomickému rozvoju prihraničných
regiónov v ER BBK, rozvoju a stabilizácii ľudských zdrojov.
Vytvorený stály slovensko-český expertný tím 3 pilierov, schopné:
a) spracovávať stratégie dlhodobého systematického rozvoja 3 pilierov; b) pripravovať náročnejšie spoločné projekty; c) organizovať
striedavo na slovenskej a českej strane ER BBK aktuálne pracovné
stretnutia programu VPF. Podpora rozvoja výskumu a vývoja pre
malé a stredné sklárske firmy v ER BBK. Príprava rozvoja sprievodných umeleckých a kultúrnych podujatí prezentujúcich umelecké artefakty, nové technológie a propagujúce ER BBK ako euroregión skla. Aktivity boli zároveň smerované k rozvoju cestovného
ruchu v ER BBK.
218.082,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Predprojektová štúdia infraštruktúry Ciest kultúrnym
dedičstvom v území ER BBK

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

Prihraničná časť územia RBK
07–12/2004
Realizáciou projektu sa vytvoril základ pre doplnenie infraštruktúry
produktov cestovného ruchu, zaujímavých pre obe strany hranice a
široko presahujúcich hranice ER BBK.
396.000,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Príprava Spoločného programového dokumentu Euroregiónu
Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
07 – 12/2005

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Projekt bol I. fázou procesu programovania cezhraničnej spolupráce
pre plánovacie obdobie rokov 2007–2013 na úrovni EÚ, národných
úrovniach (pre slovensko-českú hranicu) a ER BBK. Vydané nadčasové informácie v nepravidelníku Euroregionálne listy, tematicky zamerané na prítomnosť a budúcnosť cezhraničnej spolupráce
na území ER BBK. Vytvorené nové sociálne partnerstvá v ER BBK
k regionálnym a cezhraničným rozvojovým programom na r. 2007–
2013. Realizovaná spolupráca pri procese programovania na r.
2007–2013 s euroregionálnymi združeniami Slovenska.
374.696,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

Názov projektu:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
07 – 12/2005

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Zvýšenie záujmu o rozvoj sklárskeho remesla na území ER
BBK, o štúdium sklárstva na vysokých školách realizáciou I.
slovensko–českej Sklárskej školy stredoškolákov – z priebehu
a výstupov spracované prezentačné CD. Vyhlásená súťaž pre sklárske školy v ER BBK na návrh sklárskeho suveníru ER BBK pre
cestovný ruch, vyhodnotená v roku 2006. Spracovaný návrh pravidiel udeľovania Ceny ER BBK za významný prínos k rozvoju
a zachovaniu sklárskeho remesla v ER BBK, v SR a ČR - vyrobené
prvé 4 ceny podľa víťazného návrhu študentov sklárskych škôl
z ER BBK.
296.361,- SK (výška čerpanej dotácie)
MVRR SR

Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných
aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v ER BBK
Región Biele Karpaty - okres Trenčín, Ilava, Púchov, Považská
Bystrica
07 – 12/2005
V území ER BBK je od r. 2002 systematická spolupráca a stály
slovensko-český tím odborníkov na rozvoj a posilnenie cestovného
ruchu. Vybudovaný základ pre plošnú prezentáciu prírodných
a kultúrnych zaujímavostí spracovaním 39 grafických návrhov
prezentačných panelov kultúrnych a prírodných zaujímavostí zo
slovenskej prihraničnej oblasti. Z toho 33 návrhov panelov s odkonzultovaným výberom lokalít a miest osadenia s predstaviteľmi

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

samospráv a 6 návrhov spracovaných ako podklad pre budúce
pokračovanie projektu. Vydané prezentačné CD Prírodné a kultúrne dedi čstvo Pova čia.
329.936,- Sk (výška čerpanej dotácie)
MVRR SR

Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie,
partnerstvá, monitoring)
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
06 – 12/2005
Vzdelávací program pre zástupcov mikroregiónov a vidiecke
líderky z územia ER BBK, zameraný na ich prípravu na proces
viacročného plánovania a programovania rozvoja inštitucionálneho,
územného i projektového, na monitorovanie a hodnotenie výstupov
a výsledkov. Účastníci seminárov sa zároveň oboznámili
s programovacím obdobím EÚ 2007–2013, s programom LEADER
v SR, s praktickými českými skúsenosťami s týmto programom
i programom LEADER + a projektmi z iniciatívy INTERREG
IIIA z územia ER BBK.
200.000,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MF SR

Názov projektu:

Podpora na činnosť regionálneho združenia

Miesto realizácie:

Región Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Zabezpečenie servisnej činnosti pre územie ER BBK.

Náklady na projekt:

297.825,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Názov projektu:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla II.

Miesto realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Zvýšenie záujmu o rozvoj sklárskeho remesla na území ER BBK, o
štúdium sklárstva na stredných a vysokých školách SR a ČR.
Zdokumentovanie troch starých ručných sklárskych technológií
prostredníctvom spracovaného multimediálneho DVD – prínos
projektu k zachovaniu sklárskeho remesla.
295.738,06 Sk (výška čerpanej dotácie)

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

06. 04. – 31.12/2005

05-12/2006

Úloha žiadateľa v projekte:

MV RR SR
Riešiteľ projektu

Názov projektu:

Spracovanie Spoločného programového dokumentu ER BBK
na roky 2007 – 2013 (SPD)

Miesto realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Strategický význam pre budúci rozvoj a formy cezhraničnej

05-12/2006

Náklady na projekt:

spolupráce v ER BBK v rokoch 2007-2013, ako i spolupráce s TSK
a ZK. Šírením vydaného SPD ER BBK na roky 2007 – 2013
prispeje Región Biele Karpaty inšpiračne k skvalitňovaniu cezhraničnej spolupráce, budovaniu nových partnerstiev na riešenie
cezhraničných problémov a stieranie hraničných rozdielov, ako aj k
rozvoju sprievodných kultúrnych a spoločenských aktivít na oboch
stranách hranice. Anglická verzia SPD prispeje k zviditeľneniu
silných i slabých stránok územia ER BBK, priorít a opatrení na
riešenie rozvoja prihraničia, prispeje aj k uľahčeniu námetov
projektov pre rozvoj interregionálnych partnerstiev z územia ER
BBK a členských štátov Európskej únie
299.921,- Sk (výška čerpanej dotácie)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Podpora na činnosť regionálneho združenia
Región Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Zabezpečenie servisnej činnosti pre územie ER BBK.

Náklady na projekt:

272.882,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Názov projektu:

01– 12/2006

Euroregión Bílé-Biele Karpaty - euroregión skla III

Náklady na projekt:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky a
Zlínsky kraj
07-12/2007
Rozvoj cezhraničného vzdelávania, malého a stredného podnikania,
vedy a výskumu sklárskeho odvetvia v ER BBK. Propagácia
vysokoškolského štúdia s technickým zameraním na oboch stranách
hranice a zachovanie sklárskeho remesla. Zdokumentované zanikajúce ručné sklárske technológie na DVD s možnosťou ich znovuoživenia budúcimi generáciami. Zviditeľnenie regiónu slávnostným
odovzdaním prvej Ceny VPF ER BBK za zásluhy o zachovanie
sklárskeho remesla.
300.000,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Názov projektu:

Príprava na implementáciu OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR
na roky 2007-2013 v ER BBK

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky a
Zlínsky kraj
07-12/2007
Strategický význam pre budúci rozvoj cezhraničnej spolupráce
v ER BBK v rokoch 2007-2013 a na užšiu spoluprácu s TSK, ZK
a regionálnymi rozvojovými agentúrami. Skvalitnenie cezhraničnej
spolupráce, budovanie nových partnerstiev a riešenie cezhraničných
socio-ekonomických problémov a rozvoj sprievodných kultúrnych
a spoločenských aktivít na oboch stranách hranice.
299.400,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:

MV RR SR
EUROREGIÓNY SPOLOČNE IV.

Náklady na projekt:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky a
Zlínsky kraj
07-12/2007
Profesionálny rast ERZ tak, aby dokázali profesionálne reprezentovať a obhajovať záujmy euroregionálnych združení SR na
domácej i medzinárodnej pôde. Aktívna spolupráca s gestormi
pripravovanej legislatívy dotýkajúcej sa cezhraničnej spolupráce
a ERZ. Aktívna účasť pri tvorbe operačných programov a programových manuálov cezhraničnej spolupráce na jednotlivé hranice.
292.950,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Názov projektu:

Cezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych
komunít v ER BBK

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky a
Zlínsky kraj
07-12/2007
Posilnenie praktických každodenne potrebných zručností priamych
aktérov rozvoja vidieka a cezhraničnej spolupráce.
Vytvorené partnerstvá pre budúce spoločné cezhraničné projekty
obcí a mikroregiónov.
199.492,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Názov projektu:

Environmentálna stratégia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

Náklady na projekt:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenčiansky a Zlínsky kraj
07-12/2007
Príprava územia na nadchádzajúce implementačné obdobie v oblasti
systematického riešenia problémov infraštruktúry ŽP a ochrany
prírody a krajiny v cezhraničnej spolupráci v ER BBK.
Vytvorenie pracovnej skupiny regionálnych odborníkov pre oblasť
ŽP, schopnú dlhodobo realizovať spoločne spracovanú Environmentálnu stratégiu ER BBK.
198.620,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Názov projektu:
Miesto realizácie:

HRADNÁ CESTA – STREDNÁ ČASŤ
Euroregión Bílé-Biele Karpaty

07-12/2007

Náklady na projekt:

Realizácia projektu predstavuje základ pre vytvorenie atraktívnej
námetovej trasy ako produktu cestovného ruchu, zaujímavej pre obe
strany hranice a široko presahujúce hranice ER BBK.
299.700,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Prínos projektu pre región:

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Podpora na činnosť regionálneho združenia
Región Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Zabezpečenie servisnej činnosti pre územie ER BBK.

Náklady na projekt:

229.328,- Sk (výška čerpanej podpory)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MV RR SR

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

01– 12/2007

Euroregión skla – posilnenie verejného a súkromného
partnerstva
Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky a Zlínsky
kraj
07-12/2008
Projekt prispel k pokračovaniu dlhodobej cezhraničnej spolupráce
a rozvíjaní aktivít programu VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK Euroregión skla, pomohol posilniť verejné a súkromné partnerstvá, ako aj
systematický ekonomický rozvoj prihraničných regiónov v ER BBK,
ktoré spoločne prispievajú ku konkurencieschopnosti územia a stabilizácii ľudských zdrojov v regióne. Realizáciou projektu sa skvalitnili
schopnosti členov cezhraničného tímu expertov 3 sklárskych pilierov
plánovať a realizovať spoločné projekty, Projekt zároveň prispel
k propagácii vysokoškolského štúdia s technickým zameraním na oboch
stranách hranice a 3. spracovaným vzdelávacím DVD k zachovaniu
zanikajúcich sklárskych ručných technológií, druhým odovzdaním Ceny
VPF ER BBK k propagácii Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty ako
euroregiónu skla.
298.000,- Sk / 9.891,79 € (výška čerpanej podpory)

MVRR SR

Názov projektu:

Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu BBK - 2008

Miesto realizácie:

Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenč. kraj, Zlínsky kraj

Prínos projektu pre región:

Realizáciou projektu sa zviditeľnilo a spropagovalo cezhraničné vidiecke
územie ER BBK – vydaním plagátu Sakrálne pamiatky v RBK, brožúra
o14 turistických lokalitách KAM Z TRENČÍNA, Kalendár hodov.
Členovia RBK, predstavitelia mikroregiónov a obcí, ktorým RBK
poskytuje cezhraničný servis a podporu, priamo pôsobia v prihraničnom
území a sú aktérmi cezhraničnej spolupráce na území ER BBK.
Realizované aktivity prispeli k prehĺbeniu spolupráce partnerov
a prevzatiu osvedčených skúseností českej strany v oblasti infraštruktúry
cestovného ruchu slov. stranou.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

259.851,- Sk / 8.625,47 € (výška čerpanej podpory)

MVRR SR

Názov projektu:

Projektový rozvoj členskej základne a územia ER BBK

Miesto realizácie:

Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenč. kraj, Zlínsky kraj

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Projekt má svojím servisným zameraním základný význam najmä pre
horizontálny rozvoj cezhraničnej spolupráce v území ER BBK v rokoch
2008-2013 a zároveň na vertikálnu spoluprácu všetkých zainteresovaných
partnerov, zaoberajúcich sa cezhraničnou spoluprácou na Slovensku,
v Čechách a v EÚ. Realizované pracovné stretnutia, semináre i workshop
prispeli k šíreniu informácií o OP SR – ČR do roku 2013, k realizácii
priorít a opatrení SPD ER BBK na roky 2007-2013. Stabilizovaním
cezhraničných pracovných skupín a servisných štruktúr sa Región Biele
Karpaty spolu s ER BBK stáva profesionálnym regionálnym zázemím pre
regionálny rozvoj, špecializovaný výlučne na cezhraničnú spoluprácu.
287.828,- Sk / 9.554,16 € (výška čerpanej podpory)

MVRR SR

Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných
zdrojov energie
2008
Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenč. kraj, Zlínsky kraj
Pracovné stretnutia a seminár prispeli v prihraničnom regióne:
k šíreniu informácií o možnostiach využívania OZE a zvyšovania
energetickej efektívnosti, k šíreniu informácií o možnostiach čerpať
finančné prostriedky z OP SR–ČR, k vypracovaniu spoločných cezhraničných projektov a k ich realizácii ale taktiež k neformálnemu
stretávaniu sa a k nadväzovaniu pracovných aj osobných vzťahov.
Projekt svojím zameraním prispel k rozvoju spolupráce v oblasti
energetiky, v propagácii a aplikácii OZE v mestách a obciach slovenskej
a českej strany euroregiónu s pozitívnym cezhraničným dopadom. Rozvoj
infraštruktúry na báze obnoviteľnej energie pomáha vytvárať podmienky
pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva územia.
213.871,- Sk / 7.099,22 € (výška čerpanej podpory)

MVRR SR

Modelový vzdelávací environmentálny program pre ZŠ
v Regióne Biele Karpaty
2008
Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenč. kraj, Zlínsky kraj
Významné legislatívne zmeny v oblasti školstva, kladú vyššie nároky na
profesionálny rast pracovníkov školstva. Realizácia projektu má zásadný
význam pre profesionálny rast pracovníkov školstva v oblasti životného
prostredia na slovenskej strane eurore-giónu pod mentorskou gesciou
českých partnerov s dlhoročnou praxou v environmentálnom vzdelávaní,
spolu s vydanou publiká-ciou Vzorový Environmentálny školský
vzdelávací program pre ZŠ.
Cezhraničná spolupráca s českými partnermi a transfer know – how
umožnil: * odstraňovanie disparít v prihraničných regiónoch v ob-lasti
environmentálneho vzdelávania * vytvorenie odborného poten-ciálu pre
environmentálne vzdelávanie * vytvororenie potenciálu pre získavanie
vzájomných kontaktov * napojenie na medzinárodné aktivity *
zviditeľnenie ER BBK.
281.640,- Sk / 9.348,75 € (výška čerpanej podpory)

MVRR SR

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:

Prieskum a vytvorenie siete projektov a služieb – Hradná cesta
Stred
2008
Prihraničná časť územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty:
Trenčiansky kraj – okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín,
Nové Mesto n. Váhom a Myjava
Zlínsky kraj – okresy Zlín, Uherské Hradište, Vsetín
Na území ER BBK prebieha bilaterálna spolupráca v oblasti cestovného
ruchu už viac ako 8 rokov. Dlhodobo aktívne pracuje cezhraničná
Pracovná skupina SPD cestovný ruch, ktorá realizovala viacero
spoločných i zrkadlových projektov v oblasti CR. V rokoch 2006-2007
sa RBK spolu s regionál-nymi odborníkmi venovalo vytvoreniu
podkladov pre produkt Hradná cesta stred a projekt mal značnú odozvu
na oboch stranách hranice. Vytvoril sa základ spracovania parciálnych
modelových
riešení,
podprojektov,
zrkad-lových
projektov,
posilňujúcich cezhraničnú spoluprácu i samotný produkt. Značným
prínosom je zaktivovanie a zapojenie siete služieb a podnikateľov na
oboch stranách hranice. Realizáciou projektu sa posilnila a oživila
atraktívna námetová trasa ako produkt CR, zaujímavý pre obe strany
hranice s presahom hraníc Eurore-giónu. Trvalú udržateľnosť projektu
garantuje dlhodobá spolupráca s našim členom – o. z. Matúšove
kráľovstvo.

299.700,- Sk / 9.948,22 € (výška čerpanej podpory)
MVRR SR

Miesto realizácie:

Podpora na činnosť regionálneho združenia
Región Biele Karpaty

Prínos projektu pre región:

Zabezpečenie servisnej činnosti pre územie ER BBK.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

01– 12/2008

316.637,- Sk / 10.510,42 € (výška čerpanej podpory)
MV RR SR
Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikátmi ER BBK
2009
Trenčiansky kraj – okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín,
Nové Mesto nad Váhom a Myjava, Zlínsky kraj – okresy Zlín, Uherské
Hradište, Vsetín = prihraničná časť územia Euroregiónu Bílé-Biele
Karpaty.
Projekt definoval viac ako storočnú vzájomnú spoluprácu v priestore ER
BBK, čoho symbolom je Javorina a chaty pod ňou. Sú to miesta
stretávania Čechov a Slovákov už od dôb Štúrovcov. Tieto tradičné vzťahy
sa zachovali dodnes a sú prezentáciou a posilnením vzorovej cezhraničnej
spolupráce. Vymedzenie produktu s atraktívnym námetom chaty –
rozhľadne – vyhliadkové vrcholy prispelo k výraznej propagácii ER BBK
v tomto priestore, ako aj konkrétnych aktivít spolupráce združení, miest
a obcí v pohraničnom priestore (napr. vybudovanie rozhľadne na Lopeníku). Umiestnenie vzorového informačného systému nadviazalo na 10-ročnú spoluprácu subjektov v riešenej oblasti v problematike značenia peších
trás a cyklotrás.
Vzorový informačný systém je pilotný projekt, ktorý môže byť návodom
nielen pre všetky Euroregióny. Podporou takýchto produktov cestovného
ruchu sa posilnil regionálny turizmus a s tým súvisiaci ekonomický

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

potenciál oblasti, čo má hlboký zmysel najmä v časoch hospodárskej
krízy.
15 082.- eur ( z toho 1 540.- eur vlastný vklad)
MVRR SR

Prezentácia
Karpaty II.

vidieckeho

priestoru

Euroregiónu

Bílé-Biele

2009
Región Biele Karpaty (RBK) - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky kraj,
Zlínsky kraj
Realizáciou projektu sa zviditeľnilo a spropagovalo prihraničné
a cezhraničné vidiecke územie Euroregiónu. Členovia RBK, predstavitelia
mikroregiónov a obcí, ktorým Región Biele Karpaty poskytuje cezhraničný
servis a podporu, priamo pôsobia v prihraničnom území a sú aktérmi
cezhraničnej spolupráce na území ER BBK. Projekt prispel k sociálnemu
i ekonomickému rozvoju vidieckeho územia euroregiónu, jeho propagácii
smerujúcej k rozvoju turizmu prehĺbením spolupráce partnerov a vytváraním spoločných programov a projektov najmä v oblasti rozvoja CR.
16 400 eur ( z toho 1 640 eur vlastný vklad)
MVRR SR

Hradná cesta v ER BBK – prezentácia konkrétnych produktov
2009
Trenčiansky kraj – okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín,
Nové Mesto nad Váhom a Myjava, Zlínsky kraj – okresy Zlín, Uherské
Hradište, Vsetín = prihraničná časť územia Euroregiónu Bílé-Biele
Karpaty.
V rámci ER BBK v tejto oblasti existuje spolupráca už skoro 10 rokov.
Jej začiatky boli položené pri tvorbe spoločnej siete cyklotrás a pokračovali produktovými námetmi. Projekt prezentuje konkrétne produktové
cezhraničné námety, čím sa posilnila cezhraničná spolupráca.
Po vybudovaných cyklotrasách a námetových cestách putuje množstvo
turistov, z jednej i druhej strany hranice, ako aj zahraničných. Podporou
takýchto produktov cestovného ruchu sa posilnil regionálny turizmus
i ekonomický potenciál oblasti. Význam takéhoto šetrného aktívneho
turizmu bude rásť i počas ekonomickej krízy.
Výstupy projektu: legalizácia českej vetvy Hradnej cesty s vstupom
Brumov–Bylnice, výstupom v oblasti Březová–Veľká Javorina, aktívne
zapojenie piatich kontrolných subjektov, 15 najzaujímavejších produktov
na oboch stranách hranice spracovaných do 15 brožúr „HRADNÁ
CESTA“ – SPOLOČNÉ PRODUKTY“, výsledky projektu sú umiestnené
na www.erbbk.sk.
16 459 eur (z toho 1 771 eur vlastný vklad)
MVRR SR

Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele
Karpaty
2009
Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenčiansky kraj, Zlínsky kraj (rozloha

spolu 8.466 km², počet obyvateľov 1.190.611)

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

Projekt bol prínosom pre rozvoj cezhraničnej spolupráce realizá-ciou
viacerých slovensko-českých aktivít programu VITRUM PRO FUTURUM, k zachovaniu sklárskeho remesla, posilneniu verejného a súkromného partnerstva a k propagácii troch sklárskych pilierov z územia ER
BBK. Projektom sa skvalitnili schopnosti členov slovensko-českého
Základného tímu FPF spracovávať stratégie, plánovať spoločné projekty,
prekonávať legislatívne prekážky a pripraviť spoločný projekt v oblasti
aplikovaného výskumu a vývoja pre malé a stredné sklárske firmy, ako
i sklársky priemysel v ER BBK na roky 2009 – 2011. Ďalším prínosom
pre rozvoj územia ER BBK boli aktivity propagujúce stredoškolské a
vysokoškolské štúdium s technickým zameraním na oboch stranách
hranice a najmä spracované 4. vzdelávacie multimediálne DVD na
zachovanie zanikajúcich sklárskych ručných technológií.
16 580 eur (z toho 1 665 eur vlastný vklad)
MVRR SR

JAVORINA SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV PRÍRODNÉ PERLY EUROREGIÓNU - VRCHOLY, ROZHĽADNE
A CHATY
2010
Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenčiansky kraj, Zlínsky kraj (rozloha
spolu 8.466 km², počet obyvateľov 1.190.611)
Projekt nadviazal na projekt "Za výhľadmi, na chaty, za perlami a
unikátmi v ER BBK" z roku 2009. Projektové výstupy rovnomerne
popisovali prírodné unikáty a zaujímavosti na oboch stranách hranice a
výstupy projektu mali veľmi silnú odozvu. Výsledkom je okrem iného i
získanie silného partnera projektu - Centrálu cestovního ruchu Východní
Moravy. Tento partner posunul spoluprácu do úplne novej dimenzie a
svojimi referenčnými číslami zvýšil všetky ukazovatele a výsledky
cezhraničnej spolupráce minimálne o jeden rád.
24.700 € (+ 2.986 € vlastný vklad)
MVRR SR

HRADNÁ CESTA - POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE
OSOBNOSTI
2010
Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenčiansky kraj, Zlínsky kraj (rozloha
spolu 8.466 km², počet obyvateľov 1.190.611)
V rámci ER BBK existuje už viac ako 4 roky spolupráca na projektoch
cestovného ruchu zameraného na poznávanie kultúrneho dedičstva
oblasti. Táto téma pod spoločným názvom Hradná cesta široko oslovila
viacero subjektov na oboch stranách hranice a vytvorila základ
spoločného produktu, využívaného desiatkami až stovkami tisícov
návštevníkov. V minulom roku sme vydali 15 námetových brožúr a
osadili prvých 100 pilotných navigačných tabuliek označujúcich kultúrne
a prírodné zaujímavosti v teréne. Projekt mal mimoriadny úspech a
značnú odozvu, a tak sme v jeho ďalšom pokračovaní spojili 13 líderských subjektov na ďalšie zviditeľnenie zámeru, riešiteľov, partnerov i
donora. Aktivity projektu priniesli ďalšie zviditeľnenie regiónu, čo je
podrobnejšie zdokumentované na www.erbbk.sk.
25.690 € (+ 2.912 € vlastný vklad)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MVRR SR

V4

Názov projektu:
Miesto realizácie:

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému
rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4
2010
Región Biele Karpaty - Trenčiansky kraj, Trenčín
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenč. kraj, Zlínsky kraj
Projekt umožnil bližšie zoznámenie sa a aktívnu spoluprácu 7 partnerov
z krajín V4 (2 SK, 2 CZ, 2 HU, 1 PL), obohatiť sa navzájom najlepšími
skúsenosťami v oblasti cezhraničného regionálneho rozvoja. Na spoločnej konferencii boli v Záveroch definované spoločné témy, špecifiká,
potreby a tren-dy cezhraničnej spolupráce krajín V4. Zborník z
konferencie obsahoval najlepšie skúsenosti i špecifiká rozvoja
prihraničných regiónov SK-CZ, SK-PL, SK-HU ako inšpiráciu pre ďalšiu
cezhraničnú spoluprácu zúčastnených partnerov do a po roku 2013.
V rámci projektu tým odborníkov pripravil slovensko-česko-anglickú
publikáciu o vzniku a vývoji ER BBK do vydania tlačou v r.2011, ktorá
sprístupnila skúsenosti s cezhraničnou spoluprácou pre širokú verejnosť
v SR, ČR a celej EÚ.

29.524,99 € (z toho 15.934,67 € vlastný vklad)
Medzinárodný Vyšehradský fond

Názov projektu:

Cykloturistické trasy na území ER BBK - informovanosť o využití
územného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu
2012

Miesto realizácie:

Trenčiansky samosprávny kraj a Stredná Morava

Prínos projektu pre región:

Zásadné posilnenie cezhraničnej spolupráce a jej posunutie na výrazne
vyššiu úroveň, takýto produkt tu zatiaľ nebol. Intenzívna informačná
prezentácia cykloturistiky ako územného nástroja pre rozvoj cestovného
ruchu v ER BBK, s cieľom zvýšenia návštevnosti kraja. Uplatnenie
moderných informačných technológií – GPS, internet, mobilné telefóny –
aplikácie pre ich použitie – veľmi žiadaný produkt. Spracovanie atraktívneho webovského priestoru, jeho naplnenie a prevádzka. Uplatnenie
moderných informačných technológií – internet, voľne sťahovateľné GPS
tracky, digitálne foto, popisy trás – silne žiadaný produkt. Informovanosťou o výsledkoch projektu sa dosiahla široká publicita projektu,
prepojenie a sieťovanie informácií, tak aby boli dostupné obrovskému
množstvu užívateľov.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

21.425,- € (z toho 2.180,- € vlastný vklad)
MVDRR SR

Názov projektu:

Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v pohraničnom území ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne
a prírodné bohatstvo
2012

Miesto realizácie:

Trenčiansky samosprávny kraj a Stredná Morava

Prínos projektu pre región:

Vytvoril sa atraktívny
moderný a trvalo udržateľného produkt
cezhraničného cestovného ruchu založený na cykloturistike v pohraničnom území, spája v sebe kultúrne a prírodné dedičstvo s dôrazom na
hrady a rozhľadne. Zásadné posilnenie cezhraničnej spolupráce
modernizáciou a generálnou obnovou infraštruktúry siete cykloturis-

tických trás. Bola vykonaná terénna rekognoskácia územia, prebehlo jej
finálne spracovanie do štúdie uskutočniteľnosti. Poukázalo sa na
nevyhnutné zmeny v sieti prihraničných trás, vybrali sa trasy určené na
obnovu, spracovala sa dokumentácia k ich obnove a textácie prvkov
cykloturistického značenia. Zrealizovali sme zapojenie objektov kultúrneho a prírodného dedičstva v pohraničí s dôrazom na hrady a rozhľadne
do systému cyklotrás formou zriadenia 3 imidžových miest a označenie
obrázkovými smerovkami. Prebehlo finále sieťovanie publicity projektu,
prepojenie a sieťovanie informácií s dôrazom na agentúry cestovného
ruchu formou tlačových správ a newslettrov a ich poskytovanie médiám,
priamym zasielaním mailom dotknutým inštitúciám a partnerom tak, aby
boli dostupné veľkému množstvu užívateľov.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

21.970 € (z toho 2.231,- € vlastný vklad)
MDVRR SR

Názov projektu:

GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS
V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATY
2013

Miesto realizácie:

Územie Euroregiónu = územie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

Prínos projektu pre región:

Posilnila sa cezhraničná spolupráca modernizáciou a generálnou obnovou
siete cykloturistických trás, ako významného produktu cestovného ruchu
v prihraničnom území ER BBK v oblasti pohoria Bielych Karpát. Tým sa
zabezpečilo intenzívnejšie využívanie cykloturistických trás, vytvorenie
ďalších imidžových miest, zvýraznil sa potenciál územia na cyklotrasách
a v ich blízkosti. Výstup projektu – ucelený produkt rozvoja turizmu - je
prepojený s agentúrami cestovného ruchu a turistickými informačnými
kanceláriami. Bol vytvorený atraktívny moderný a trvalo udržateľný
produkt cezhraničného cestovného ruchu v prihraničnej oblasti Bielych
Karpát založený na cykloturistike, so zapojením kultúrneho a prírodného
dedičstva s dôrazom na hrady, zámky, múzeá, sakrálne pamiatky,
prírodné zaujímavosti a rozhľadne.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:
Úloha žiadateľa v projekte:

20.317,80 € (z toho 2.100,- € vlastný vklad)
MDVRR SR
Riešiteľ projektu

Názov projektu:

BAŤOVE
CYKLOTRASY
GENERÁLNA
OBNOVA
A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ PÔSOBENIA BAŤU
– HORNÁ NITRA – ZLÍN
2013

Miesto realizácie:

Územie Euroregiónu = územie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja
Posilnenie cezhraničnej spolupráce modernizáciou, generálnou obnovou,

Prínos projektu pre región:

Náklady na projekt:

GPS zameraním a umiestnením siete cykloturistických trás na cykloportál, ako významný produkt cestovného ruchu v území ER BBK
v oblasti pôsobenia podnikateľskej rodiny Baťovcov – Horná Nitra - Zlín.
Tým sa dosiahlo účinnejšie využívanie cykloturistických trás, vytvorili sa
ďalšie imidžové miesta, súvisiace s Baťovcami, ako aj publicita územia.
Výstup projektu je prepojený s agentúrami cestovného ruchu a
informačnými kanceláriami. Vďaka projektu bol vytvorený atraktívny
moderný a trvalo udržateľný produkt cezhraničného cestovného ruchu,
spojený s menom Baťovcov na trase Partizánske - Zlín, založený na
cykloturistike a spoločnej histórii.

20.871,20 € (z toho 2.292,- € vlastný vklad)

Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

MDVRR SR

Názov projektu:

REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH
MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM
ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC
2013

Miesto realizácie:

Územie Euroregiónu = územie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

Prínos projektu pre región:

Posilnenie cezhraničnej spolupráce doplnením siete cykloturistických trás
novými MTB cyklotrasami, ako súčasť produktu cestovného ruchu v
prihraničnej oblasti rieky Váh a Považského Inovca s napojením na ČR.
Tým sa dosiahlo intenzívnejšie využívanie cezhraničných cykloturistických trás, vytvorili sa ďalšie imidžové miesta a osadili obrázkovými
smerovkami, zvýraznil sa potenciál územia na cyklotrasách a v ich
blízkosti. Výstup projektu je prepojený s agentúrami cestovného ruchu a
turistickými informačnými kanceláriami Boli vyhľadané a vyznačené
nové MTB cyklotrasy, doplnené existujúce cyklotrasy drobnou infraštruktúrou, ako súčasti atraktívneho moderného a trvalo udržateľného
cykloproduktu cezhraničného cestovného ruchu. Lokalizácia bola zameraná na prihraničnú oblasť rieky Váh a Považského Inovca, s priamym
prepojením na ČR.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

19.841,- € (z toho 2.064,- € vlastný vklad)
MDVRR SR

Názov projektu:

Štúdia Vážskej cyklotrasy

Miesto realizácie:

Región Biele Karpaty – Trenčiansky samosprávny kraj
Euroregión Bílé-Biele Karpaty – Trenčiansky a Zlínsky kraj

Prínos projektu pre región:

- Vypracovaná predprojektová štúdia s 13-timi alternatívnymi návrhmi je
základom budúcej realizácie Vážskej cyklotrasy Trenčianskym samospr.
krajom, ktorá predstavuje hlavnú sieť cyklistickej komunikácie na Považí,
s jej napojením na sieť cyklistických cestičiek na českej strane a vytvorením väzby cyklodopravného, resp. cykloturistického prepojenia Bečva –
Vlára – Váh.
- Pilotný projekt prispel k rozvoju cezhraničnej spolupráce spoločnými
plánmi prepojenia slovensko-českých cyklotrás, vytvorením cezhraničného tímu cykloodborníkov ER BBK, schopného participovať na príprave
ďalších spoločných cykloprojektov do Interregu V-A, programu cezhr.
spolupráce SR-čR na roky 2014-2020. Tento projekt ako prvý zahájil
realizáciu priorít Programového dokumentu cezhrani čnej spolupráce
v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020.
- Pracovnými stretnutiami a publicitou aktivít projekt prispel k zvýšeniu
povedomia odbornej i širšej verejnosti o cykloprogramoch na oboch
stranách hranice.
- Rozvoj mäkkého turizmu a cestovného ruchu s dominujúcou cykloturistikou je významným prvkom sociálneho rozvoja celého územia ER
BBK, ktorý prispeje k podpore zamestnanosti a vytváraniu tržieb počas
letnej turistickej sezóny; k športovému vyžitiu rodín s deťmi, korčuliarov
a všetkých, ktorí sa radi vyberú za hojnými kultúrnymi pamiatkami
Euroregiónu.

Náklady na projekt:
Zadávateľ, vyhlasovateľ
grantu:

20.235,38 € (z toho 3.634,- € vlastný vklad)
MVDRR SR

10.2014 – 09.2015

