Zoznam projektov prijatých v rámci výzvy OPSRCR/2013/05, ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutí FP
Žiadateľ

Názov projektu

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na
Betlehemy bez hraníc
Slovensku

Bánovske kultúrne centrum

KNIHA SPÁJA ‐ medzinárodné
čitateľské priateľstvo

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Digitálna mapa tradičnej kultúry

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Skládkování jako nehorší způsob
ukládání odpadu

Informačné centrum mladých Orava

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Projekt je zameraný na zachovanie a propagáciu tradičného remesla
betlehemárstva v pohraničnom regióne.

39 120,71 €

Rozvoj cezhraničných kontaktov v oblasti knihovníctva, posilnenie spolupráce
medzi knižnicami na Slovensku a v Čechách, zlepšenie cezhraničného turizmu v
pohraničnej oblasti, Zníženie rečových bariér a zlepšenie porozumenia slovenského
a českého jazyka, hlavne u detského čitateľa.

27 301,60 €

Projekt sa zameriava na vytvorenie on‐line informačného systému (web stránky)
určeného na poskytovanie informácií so zameraním na tradičnú kultúru slovensko‐
moravského pomedzia.
Zvýšiť povedomie verejnosti o všetkých problémoch likvidácie odpadov a začať
intenzívnu spoluprácu na opatreniach, tak aby sa verejná správa, ale aj občania
pripravili na postupný zákaz skládkovania komunálneho odpadu na oboch stranách
hranice.

100 857,00 €

115 695,00 €

Mapa nie je teritórium alebo naše
regióny očami mladej generácie

Predstaviť daný región očami mladých ľudí novou interaktívnou formou zobrazenia
získaných poznatkov. Partner dlouhodobě pracuje s mladými lidmi na středních
školách formou nejrůznějších neziskových projektů a tento projekt poskytne této
cílové skupině vyjádřit se ke svému regionu a vytvořit "novou" mapu regionu očima
mladých. Tento projekt sice nevytvoří nová pracovní místa, která by přilákaly mladé
lidi zpět do regionu (zvláště vysokoškoláky, kteří studují v jiných městěch), ale dále
podpoří identifikaci mladých lidí s tímto regionem a přinese i zajímavé podněty pro
kulturní rozvoj a soudržnost regionu napříč generacemi.

48 226,00 €

Skautský e‐learning

Rozvoj spolupráce v oblasti informačno‐komunikačných technológií. Cieľom
projektu je prostredníctvom projektu vytvárať spoločne zieľaný
a verejne
prístupný obsah v oblasti vzdelávania. Podporovať činnosť organizácií v oblasti
vzdelávania spoločným e‐learningom
a možnosťou zdieľania ponuky
akcií, materiálneho vybavenia
a zázemia.

155 512,00 €

Keď ruky rozprávajú

Partneri projektu Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Valašské muzeum v přírodě v
Rožnově pod Radhoštěm sú organizácie zamerané na uchovanie a prezentovanie
prvkov tradičnej kultúry. V spoločnom projekte je zámerom prostredníctvom
spoločných výstav náštevníkom ukázať typické prvky regiónov Považia a Valašska v
podobe folklóru, umenia a remesiel.

45 556,00 €

Zámerom projektu je poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo v podobe
poľovníckych a lesníckych tradícií. Aktivity projektu majú prezentovať význam lesa
ako biotopu pre človeka, pre prezentáciu lesníctva a enviromentálne neškodných
aktivít organizovaných v lesoch.

29 146,00 €

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Antonstál ‐ oživujeme lesnícke tradície

Mesto Čadca

Opis projektu

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

V katastrálnom území oboch partnerov sa nachádza veľké množstvo prírodných a
historických hodnôt, napr. CHKO Kysuce; Moravskoslezské Beskydy; u VP sa
Čadca ‐ Mosty u Jablunkova, šanca pre nachádza lom s kamennými guľami, geologická rarita a turistická atrakcia. u HCP sa
zachovanie životného prostredia a
nachádza významné stredoveké vojenské opevnenie proti Turkom a Tatárom z 18.
rozvoj krajiny v slovensko‐českom
storočia, starobylá Medená cesta.
pohraničí
Aby sa predmetný pohraničný región ochránil, sa čelní predstavitelia partnerských
samospráv niekoľkokrát stretli a rozhodli sa situáciu riešiť

25 685,00 €

Šanca pre zelené mestá

Hlavným cieľom projektu je ochrana a zlepšenie životného prostredia a prírodných
zdrojov v mestách prihraničného regiónu regeneráciou zelene a jej výsadbou.
Zameriava sa na revitalizáciu a výsadbu zelene, posúdenie zdravotného stavu
stromov a drevín, vytvorenie a zachovanie izolačnej zelene za účelom zníženia
prašnosti a hlučnosti v mestách.

186 436,84 €

Město Kyjov

Kam u sousedů

Podpora rozvoja informačnej a komunikačej dostupnosti česko‐slovenského
pohraničia za pomocí inovativních technologií a prostredníctvom toho podpora
rozvoje cezhraničnej integrácie, tvorba užitočného digitálneho obsahu v českom a
slovenskom jazyku a zvýšenie využívania informačníých a komunikačných
technologií.

159 044,00 €

Mesto Sereď

Umenie bez hraníc

Mesto Skalica

Územný plán ekologickej stability a
ochrany pred povodňami
prihraničného územia Skalicko‐
Strážnicko

Vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu
pred povodňami v prihraničnom území Skalicko ‐ Strážnicko a zabezpečenie
ekologickej stability tohto územia.

159 000,00 €

Zachovanie tradičných remesiel v
Starej Turej a Kunoviciach

Projekt je zameraný na podporu kultúrno‐spoločenského rozvoja cezhraničného
regiónu Biele Karpaty, posilnenie vzájomnej
už jestvujúcej spolupráce a
väzieb medzi partnerskými mestami Stará Turá a Kunovice s dôrazom na podporu
zachovania a rozvoja tradícií ‐ remesiel, zvykov i folklóru. Posilnenie cezhraničnej
spolupráce
v oblasti oživenia, udržania a rozvoja tradícií ‐ remesiel a zvykov,
ich zachovanie pre ďalšie generácie prostredníctvom krátkometrážneho filmu.

60 556,50 €

Mesto Holíč

Mesto Stará Turá

Projekt sa zameriava na obnovu objektu amfiteátra, kde sa budú konať kultúrne
podujatia. Prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií
a spoločenských aktivít sa posilní cezhraničná spolupráca.

210 525,90 €
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Žiadateľ

Názov projektu

Opis projektu

Výška
schválenej
pomoci
(celkové
náklady)

Městské kulturní středisko Kyjov

Kultura a tradice neznají hranice

Podpora rozvoje kultury a zachování tradic, spolupráce regionů, vzdělávání, rozvoj
přeshraničního cestovního ruchu a vytváření příznivých podmínek pro další rozvoj
kulturního a společenského života.

67 548,58 €

Občanské sdružení Krok

NEOVISION II ‐ společná řešení v
ochraně biodiversity

Prostredníctvom zapojenia lokálnych subjektov riešeniť problematiku invazivných
druhov a ich negatívny vplyv na biodiverzitu regiónu.

172 208,87 €

Občianske združenie Podhoran

Rok na dedine

Rozvoj regionálneho kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií
a remesiel
tak, aby sa zachovali pre budúce generácie. Táto snaha utuží cezhraničnú
spoluprácu a zaručí cennú výmenu remeselných zručností, folklóru a tradícií.
Kultúrne výmeny zblížia obyvateľov žijúcich na oboch stranách hranice.

58 428,00 €

Obec Fačkov

Enviroškoly ‐ pomáhame chrániť
prírodu

Projekt je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti ochrany
životného prostredia.

35 060,00 €

Obec Horná Súča

Na pomedzí Súče a Starého
Hrozenkova veselo si zaspievaj a
zatancuj

Zlepšenie cezhraničnej integrácie obcí Horná Súča, Dolná Súča
a Starý Hrozenkov prostredníctvom rozvoja regionálnych kultúrnych tradícií a
spoločenských aktivít podporujúcich súdržnosť a atraktívnosť prihraničného
regiónu vrátane posilnenia cezhraničnej spolupráce
v tejto oblasti.

68 825,00 €

Obec Horné Srnie

Revitalizácia a koncepcia zelene na
priamej hranici Horné Srnie/Brumov‐
Bylnice

Projekt podporuje aktivíty zamerané na úpravu a výsadbu zelene v priamej
pohraničnej oblasti Horné Srnie/Brumov‐Bylnice,čím sa prispeje k zachovaniu
prírodného dedičstva, k ochrane biodiverzity, zabránia vzniku čiernych skládok a
umožnia zlepšenie monitorovania ŽP.

93 704,18 €

Obec Kátlovce

"História ‐ Moderna"

Zvýšenie intenzity a kvality vzájomnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou
republikou.

60 735,00 €

Obec Leštiny

Predstavme si históriu Leštiny ‐
Vendryně

Vydanie publikácie o histórii obcí Leštiny a Vendryně a organizácia spoločných akcií
na ktorých obce predstavia obyvateľom históriu partnerských obcí.

28 557,00 €

Obec Lietavská Lúčka

Spolupráca cez monitor

Rozvoj informačno komunikačných zručností v podmienakch základných škôl
partnerských obcí.

55 155,00 €

Obec Prietrž

História neprerušená hranicou

Rozvoj regionálnych kultúrno‐historických tradícií, uchovanie historických pamätí a
rozvoj aktivít podporujúcich súdržnosť a atraktivitu prihraničného regiónu a
posilnenie cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti.

Obec Rajecká Lesná

Zachovanie tradičných remesiel a
kultúry pre ďalšie generácie

Obec Sekule

Hľadanie spoločných koreňov a
spoznávanie tradícií

Rozvoj tradičných remesiel a rozvoj regionálnych kultúrnych tradícií v slovensko‐
českom pohraničí.
Prostredníctvom realizácie spoločných kultúrnych podujatí podporiť súdržnosť a
atraktívnosť prihraničného regiónu a posilniť cezhraničnú spoluprácu v danej
oblasti.

133 666,86 €

56 831,00 €
187 170,78 €

Obec Staškov

Po Kronerovej ceste

Podpora tradícií pre upevnenie uvedomenia si svojich koreňov, vznik nových
väzieb, spolupráca a zvýšenie atraktivity regiónu. Hlavným výstupom z projektu
bude nadviazanie nových kontaktov, priateľstiev a tiež profesionálnych vzťahov
medzi ochotníckymi divadelníkmi (hercami, režisérmi, technikmi) zo Slovenska a z
Českej republiky.

Obec Stráňavy

Česko ‐Slovensko, spojme sa rýchlo a
moderne

Rozvoj a prehlbovanie spolupráce medzi samosprávou, školami, spolkami a
obyvateľmi prostredníctvom informatizácie spoločnosti a zavedenia moderných
IKT zariadení do života samospráv
a obyvateľov cezhraničných
partnerov. Zvýšenie úrovne informačnej gramotnosti a využívania IKT obyvateľmi
cezhraničných partnerov
a prehĺbenie spolupráce.

Obec Strečno

Cezhraničná kultúrna vzájomnosť

Obec Uhrovec

Nezabúdajme na spoločnú históriu

Obec Veľká Mača

Tradície netradične ‐ Česko ‐ Slovenská
spolupráca v edukácii, udržaní a
zviditeľnení tradičných remesiel a
ľudových zvykov regiónov prihraničia

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre koncepčné začlenenie prvkov ľudovej
kultúry do edukačného procesu, rozšírenie zbierkových fondov, prezentácia
rôznorodosti kultúrnych tradícií prihraničia koncepčne a kontinuálnou formou,
spracovanie osnovy pre výučbu ľudových zvykov a tradícií pre žiakov základných a
stredných škôl formou tvorivých dielní v aspekte podpory a zachovania ľudových
tradícií a remesiel.

105 027,12 €

Obec Voderady

Čaro obyčajných vecí

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a zachovanie tradičných remesiel ako významnej
zložky kultúry prihraničného regiónu prostredníctvom realizácie série aktivít
partnerov zameraných na vzbudenie záujmu o tradičné remeslá a zručnosti ako i
prenos týchto zručností na ďalšie generácie za výraznej vzájomnej pomoci
cezhraničných partnerov vedúcej tiež k posilneniu cezhraničnej spolupráce
partnerov.

113 745,00 €

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne

História je svedkom doby, životom
pamiatky a majstrom života

Regionálna rozvojová agentúra Senica

Kompostovanie v spoločnom regióne

Regionální hospodářská komora Brno

Podnikáme bez hranic

Cieľom projektu je nachádzanie nových synergií v rámci partnerstiev medzi
regiónmi prostredníctvom podpory nových a rozšírením existujúcich kultúrnych
akcií a spolupráce medzi súbormi žiadateľa a žánrovo totožnými a uznávanými
súbormi na strane partnera.
Hlavným cieľom projektu je ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
pripomenutím si dvoch veľkých udalostí spoločnej česko‐slovenskej štátnosti ‐
príchodu a pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy a Slovenského
národného povstania.

Organizovaním spoločných kultúrnych a vzdelávacích podujatí na oboch stranách
hranice a využitím infraštruktúry v oblasti kultúry je projekt zameraný na rozvoj
turistického ruchu – kultúrnej turistiky.
Projekt identifikuje spoločnú stratégiu rozvoja v oblasti cezhraničnej spolupráce a
tým vytvára základné predpoklady pre založenie Európskeho oskupenia územnej
spolupráce.

Projekt má vytvorením siete medzi partnermi, portálu pre študentov a
absolventov univerzít a Informačných centier prispieť k posilneniu
kontaktov a spolupráce hlavne podnikateľských subjektov na oboch
stranách hranice.

149 332,70 €

181 672,00 €

101 233,94 €

142 513,00 €

235 200,00 €

84 604,42 €

89 694,68 €
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Názov projektu

Opis projektu

Výška
schválenej
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Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Informační most meziobecní česko‐
slovenské spolupráce

Rozvoj informačného priestoru medzi užívateľmi na obidvoch stranách hranice
prostredníctvom spoločného informačného systému.

58 197,50 €

Slovácky běžecký klub Kyjov o.s.

S mobilem po Bílých Karpatech

Hlavním cílem projektu je v přeshraničním území podpořit vytvoření nové
a prohloubení současné spolupráce v oblasti zvyšování informačně‐
komunikační přístupnosti, s využitím nejmodernějších prostředků
založených na mobilních technologiích.

59 800,00 €

Slovenská agentúra životného prostredia

Prepojenie území v prihraničnom
regióne prostredníctvom
ekologických sietí

Prepojením cezhraničných regiónov prostredníctvom ekologických sietí
vytvoriť podmienky pre trvalé zachovanie kvalitného životného prostredia
na oboch stranách hranice.

50 984,78 €

