
K 20. VÝROČIU 
ZALOŽENIA

Z cezhraničných projektov riešených v rokoch  
2000–2015 Regiónom Biele Karpaty
 Činnosť Európskeho informačného centra;
 Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov ER BBK; Spoločný 

programový dokument ER BBK o cezhraničnej 
spolupráci na roky 2001–2006

 Príprava implementácie komunitnej iniciatívy 
Interreg III A v ER BBK;

 VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK - euroregión skla; 
Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných 
vidieckych komunít ER BBK; 

 Druhotné spracovanie drevného odpadu (biomasy) 
v RBK;

 Profesionalizácia servisnej činnosti v ER BBK 
a v Eurore-gionálnych združeniach na území SR;

 Štúdie a projekty osadenia infraštruktúrnych prvkov 
na značených cyklotrasách v území ER BBK; Štúdia 
a projekty infraštruktúry Ciest kultúrnym dedič- 
stvom v území ER BBK; 

 Príprava Spoločného programového dokumentu ER 
BBK o cezhraničnej spolupráci na roky 2007–2013;  
Environmentálna stratégia ER BBK na roky 2007–2013

 Podpora činnosti združenia RBK; Modelový 
vzdelávací environmentálny program pre základné 
školy v Regióne Biele Karpaty

 Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia 
obnoviteľných zdrojov energie

 Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít; 
Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľ-
nému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4

 Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce 
v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného 
potenciálu v ER BBK; Štúdia Vážskej cyklotrasy

Cezhraničné projekty riešené v rokoch 2002–2014 
Regionem Bílé Karpaty
 Průvodce česko-slovenskou společností ER BBK
 Setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině 
 Rozvoj partnerství a přeshraniční spolupráce v ER BBK
 Fond mikroprojektů z OPPS SR-ČR na roky 2007–2013
 Informační a propagační systém ER BBK
 Děti zpívají dětem aneb netradiční opera 
 Dobudování cyklotras v ER BBK 
 Dlouhodobý záměr vytvoření programů a vzdělávání 

v oblasti CR pro nezaměstnané a ohrožené skupiny 
obyva-telstva; Vytvoření PIC pro zdravotně postižené; 
Systém minimundusů

 VITRUM PRO FUTURUM – sklářské sympozium
 Sociální služby bez hranic
 Program udržitelného rozvoje ER BBK – Programový 

dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK 
v letech 2014–2020

Spolu realizovaných spoločných 83 euroregionálnych 
projektov v hodnote 1.173.681 € z nadačných, 
rezortných, krajských a európskych zdrojov. Podľa 
priorít troch spoločných programových dokumentov ER 
BBK to bolo
 v priorite 1 Rozvoj ľudského potenciálu a podnikania  

55 projektov za 725.610 €, 
 v priorite 2 Rozvoj infraštruktúry životného 

prostredia a dopravy 8 projektov za 91.661 €, 
 v priorite 3 Cestovný ruch a kultúra 20 projektov 

za 356.410 €. 
z toho RBK SR 61projektov za 881.070 €;
RBK ČR 22 projektov za 292.611 € a v r. 2007–2013 
manažoval Fond mikroprojektov OPCS SR-ČR spolu 
s Trenčianskym samosprávnym  krajom  za 10,91 mil. €. 
 
V území ER BBK bolo z európskych zdrojov Phare, 
Interreg IIIA, Operačného programu SR-ČR, Interreg VA  
k septembru 2020 podporených 204 veľkých projektov 
v hodnote 75.840.820 €, z toho podľa SPD ER BBK 
v priorite 1: 80 projektov za 28.512.137 €, 
v priorite 2: 69 projektov za 37.943.984 €, 
v priorite 3: 55 projektov za 9.384.699 €.
Z programu Ľudia ľuďom a Fondu mikroprojektov 
troch cezhraničných programov bolo v území ER BBK 
podporených podľa 3 programových dokumentov ER 
BBK v priorite 1: 196 projektov za 3.586.685 €,  
v priorite 2: 18 projektov za 384.053 €, 
v priorite 3: 95 projektov za 1.975.142 €,
spolu 309 projektov v hodnote 5.945.880 €.
Celkom za 20 rokov existencie Euroregiónu Bílé-Biele 
Karpaty bolo v jeho území realizovaných a podporených 
596 projektov cezhraničnej spolupráce za 82.960.383 €.

ER BBK zorganizoval od r. 2001 na riešenie cezhraničných 
problémov 17 tematických odborných okrúhlych stolov 
a 9 konferencií, vrátane V4; vydal  prostredníctvom 
RBK ČR 11 a RBK SR 92 propagačných materiálov, 
vzdelávacích brožúr a DVD, zborníkov, stratégií, publikácií 
a 9 štúdií z oblasti sociálnej, dopravnej, ochrany ovzdušia, 
životného prostredia a cestovného ruchu. 

https://www.regionbilekarpaty.cz/aktuality-erbbk



EUROREGIÓN BÍLÉ - BIELE KARPATY (ER BBK)
 združenia právnických osôb troch sektorov so 

sídlom v Trenčíne, zmluvne založené 30. 7. 2000 
slovenským združením Región Biele Karpaty 
a českým združením Region Bílé Karpaty,  
zaregistrované na Krajskom úrade v Trenčíne;

 územie  ER BBK o rozlohe 8.466 km2 a Ø s 1,185 mil. 
obyvateľmi je totožné s administratívnym územím 
Zlínskeho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Poslaním ER BBK je podpora a všestranný rozvoj 
cezhraničného regiónu
podľa priorít a opatrení Spoločného programového 
dokumentu Euroregiónu Bílé - Biele Karpaty 
o cezhraničnej spolupráci na roky 2001–2006,
na roky 2007–2013 (SPD) a Programového dokumentu 
přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 
2014–2020 v týchto oblastiach  a aktivitách:
 životné prostredie a priestorové plánovanie 
 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
 doprava, komunikácie a technická infraštruktúra 
 ekonomika, zamestnanosť a ľudský potenciál 
 zdravotnícka a sociálna starostlivosť 
 školstvo, výskum a kultúra 
 civilná ochrana, požiarna ochrana a záchranná služba 
 občianska spoločnosť 
 vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť 
 organizovanie seminárov a konferencií 
 spolupráca s ďalšími euroregiónmi;

s tROmI pRIORItAmI ROZVOjA: 
 Ľudský potenciál a podnikanie 
 Infraštruktúra životného prostredia a doprava 
 Turizmus a kultúrne tradície.

 
ER BBK mal na realizáciu cezhraničnej spolupráce 
vytvorené štruktúry vnútorné: Valné zhromaždenie 
(max. po 20 členov za SR a za ČR); predseda ER BBK zo 
SR, podpredseda z ČR , od r. 2011 schválená dvojročná 
rotácia predsedu a podpredsedu;  Správna rada  (po 6 
členov za SR a ČR), Dozorná rada po 2 členov, od r. 2013 
po 1 členovi za SR a ČR; Pracovná skupina Správnej 
rady ER BBK po 4 členoch, od r. 2010 po 2 členoch 
za slovenskú a českú stranu - všetky celých 20 rokov 
funkčné a štruktúry vonkajšie: Pracovné skupiny SPD 
zložené z regionálnych odborníkov:  programová  
ľudský potenciál  cestovný ruch  Základný tím Vitrum 
pro futurum  životné prostredie.

Za 20 rokov sa spolupráca národných združení v rámci 
ER BBK vyprofilovala na aktivity: 
 Zastrešenie partnerstva členských organizácií, koordiná-

cia ich činnosti, poskytovanie príslušného servisu.
 Spracúvanie pravidiel spôsobu reprezentácie, 

používanie značky, realizovanie spoločných aktivít.
 Zviditeľňovanie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty a jeho 

prezentácia a reprezentácia navonok.
 Participácia na vybraných akciách a projektoch 

prostredníctvom členov, zabezpečovanie 
informovanosti o cezhraničnej spolupráci v území.

 Spracúvanie, monitorovanie a vyhodnocovanie svojich 
dlhodobých programových dokumentov.

 Spolupráca so Slovensko-českou / Česko-slovenskou 
medzivládnou komisiou a ministerstvami 
zastrešujúcimi cezhraničnú spoluprácu, s regionálnou 
samosprávou a odbornými inštitúciami; zastúpenie 
v rámci spoločných monitorovacích  výboroch 
operačných programov cezhraničnej spolupráce SR-ČR 
a Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov. 

ZAKLADAJÚCI A SÚČASNÍ ČLENOVIA 
REGIÓNU BIELE KARPATY SR:
Asociácia súkromných stavebných podnikateľov SR, 
Prievidza
Regionálna lekárska komora Trenčín
Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora 
Trenčín
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, 
Trenčín
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska 
regionálna komora
Slovenská živnostenská komora, pobočka Trenčín
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele 
Karpaty Trenčín
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra, Trenčín
Trenčianske neformálne združenie, Trenčín
LEVAGRI & co., a. s. Trenčín 
Mesto Trenčín 
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, 
Trenčín
Regionálne združenie Vlára-Váh, ZO Nemšová
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín
Združenie obcí Mikroregión Machnáč-Inovec, Svinná
Zväz sklárskeho priemyslu SR, Trenčín

ZAKLADAJÚCI A SÚČASNÍ ČLENOVIA 
REGIONU BÍLÉ KARPATY ČR:
GISarch studio, s. r. o. Luhačovice
Mikroregion Jižní Valašsko, Štítná nad Vláří
Mikroregion Luhačovské Zálesí, Luhačovice
Mikroregion Rožnovsko, Rožnov pod Radhoštěm
Mikroregion Vizovicko, Vizovice
Mikroregion Vsetínsko, Vsetín
Morespol, s. r. o. Luhačovice 
RRA Bílé Karpaty  Moravské Kopanice, Uherský Brod
Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Zlín
Sdružení Uherskobrodska, Uherský Brod
Statutární město Zlín
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské 
Meziříčí 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Doborovlný svazek obcí Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Valašské Meziříčí
Mikroregion Luhačovské Zálesí, Luhačovice
Mikroregion Vizovicko, Vizovice
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Rožnov pod 
Radhoštěm
Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko, Vsetín
Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s. Karolinka
Statutární město Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


