Župa je líder v čerpaní eurofondov
Ako v minulom, tak aj v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 župa pokračuje v najrýchlejšom tempe čerpania eurofondov. V rámci
Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) je vyčlenených takmer
154 miliónov eur, ktoré môžu získať regióny
Žilinského samosprávneho kraja.
Výzvy sú zamerané na skvalitnenie sociálnej infraštruktúry, školstva, na rekonštrukcie ciest, školských dielní,
zdravotníctva či podporu regionálneho rozvoja s uplatnením ekologických princípov.
Zatiaľ bolo v kraji predložených 160 projektových zámerov vo výške 21 miliónov eur.
Úspešne čerpajú obce, mestá,
múzeá, ale i samotný Úrad
ŽSK, ktorý podal už 19 žiadostí
za približne 20 miliónov eur,
či organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Úspešná Orava
V rámci slovensko-poľskej
spolupráce získalo finančnú
podporu i Oravské múzeum
v Dolnom Kubíne v pôsobnosti Žilinskej župy. „O eurofondy žiadajú naše inštitúcie,
ktorých projekty spolufinancujeme, a aj takouto formou
rozvíjame kultúrny turizmus. Na nádvorí Oravského
hradu vznikne rekonštrukciou historickej budovy fary

Vedeli ste, že vďaka
operačným programom sa v kraji zrekonštruovalo 152 materských, základných
a stredných škôl,
29 hasičských zbrojníc
či 77 námestí v obciach
a mestách?
z 18. storočia multimediálne
prírodovedné múzeum,“ podotkol riaditeľ odboru európskych projektov Michal
Patúš. Ako ďalej vysvetlila
riaditeľka Oravského múzea
Mária Jagnešáková, múzeum
turistom priblíži nevšednú
časť prírody, ktorou sú rašeliniská, s cieľom zabezpečiť
ochranu, ale tiež prezentáciu
a sprístupnenie tohto unikátneho prírodného dedičstva.
„Expozície budú interaktívne
a audiovizuálne, takže zauj-

Za 3,7 milióna eur z eurofondov župa kompletne zrekonštruuje a rozšíri gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie v Hornooravskej nemocnici v Trstenej.
mú aj mladších návštevníkov.
Vytvoríme napríklad originálnu mapu rašelinísk, veľký
model zákonom chránenej
rosničky a pripravené budú
i mikroskopy určené na rôzne experimenty. Expozícia
bude vybavená modernými
technológiami, no zvonku
zachováme historický vzhľad
budovy,“ doplnila Mária Jagnešáková.
Viac ako osem miliónov
eur na oravské cesty
Župa bola úspešná aj s pro-

jektmi na rozsiahle rekonštrukcie mostov a ciest II.
a III. triedy. Schválených je
8,3 milióna eur na zlepšenie
dostupnosti do siete TEN-T
v oravskom regióne. Za túto
sumu bude kraj realizovať
opravu cesty II. triedy v časti
Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná a aj Štefanov nad
Oravou. V troch projektoch
sa ráta aj s opravami v úsekoch Novoť či Zákamenné
po štátnu hranicu s Poľskom
a opravy viacerých mostov
v regióne.

Úspešná škola
i nemocnica
V čerpaní eurofondov je župa
úspešná aj pri školách. Na
Orave sa za európske peniaze
opravuje Spojená škola v Nižnej, ktorej projekt na zvýšenie energetickej efektívnosti
bude stáť viac ako 1,2 milióna
eur. Najnovšou dobrou správou pre Oravcov je suma 3,7
milióna eur, ktorá poputujú
do Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.
Žilinská župa kompletne zrekonštruuje a rozšíri gyneko-

logicko-pôrodnícke oddelenie. Schválený projekt bude
financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. „Investíciu sa podarilo získať najmä
vďaka odborne pripravenému
projektu, ktorý hodnotiaca
komisia schválila, a môžeme
tak na obnovu využiť eurofondy a spolufinancovanie
z rozpočtu ŽSK vo výške päť
percent. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie prejde
nielen rekonštrukciou, ale
jeho priestory aj rozšírime
a pribudne okolo 280 nových
prístrojov a zariadení, vďaka
čomu sa budú pacientky liečiť a zotavovať v kvalitnejších
podmienkach,“ informoval
predseda ŽSK Juraj Blanár.
Hornooravská
nemocnica
je jediná župná nemocnica,
ktorá aktuálne môže čerpať
eurofondy. „Naše regionálne
nemocnice neboli v roku 2011
oddlžené spolu so štátnymi,
a preto stále tlačia pred sebou
dlh ešte spred 14 rokov, keď
ich kraj v procese delimitácie
prevzal od štátu. Podarilo sa
nám ho znížiť z 33 miliónov
na 14 miliónov eur a nemocnice dnes hospodária vyrovnane. Hornooravská nemocnica však ako jediná spĺňa
prísne európske podmienky,
ktoré vyžadujú práve vyrovnané záväzky voči Sociálnej
poisťovni,“ priblížil žilinský
župan.

Hľadá sa Inovácia Žilinského kraja 2017
Žilinská župa už po
jedenástykrát hľadá
inovatívnych lídrov
v regióne. Inovačné
ocenenie je podporou
záujmu o rozvoj v Žilinskom kraji a zároveň
propagáciou nápaditých aktivít firiem
alebo jednotlivcov.
Cieľom tohto projektu je
predstaviť a oceniť príklady
úspešných a inovatívnych
lídrov v regiónoch kraja
a stimulovať ich k ďalším
moderným riešeniam a postupom. Ocenenie je každoročne udeľované v dvoch
kategóriách – Malé a stredné
podniky a Regionálny rozvoj, pričom možnosť účasti
je teritoriálne ohraničená
na územie Žilinského kraja.
Ako uviedol žilinský vicežupan Jozef Štrba, Žilinský
kraj je lídrom v inováciách,
a to sa odzrkadlilo aj na kvalite tohtoročných prihlásených projektov. „V rámci
obidvoch súťaží sme videli

Minuloročným víťazom sa stalo mesto Ružomberok s projektom
Cyklokorytnička. Foto: mesto Ružomberok.
jedinečné nápady, inovatívne riešenia a prístupy vo
firmách i v samosprávach,
neziskových organizáciách
či občianskych združeniach.
Odkedy udeľujeme tieto
ocenenia, v našom kraji sa
zrealizovala viac ako stovka
prospešných projektov, čo je
jasným dôkazom, že takéto
aktivity majú zmysel,“ zdô-

raznil podpredseda Žilinského samosprávneho kraja.
Inovatívnym lídrom za
minulý rok sa v kategórii
Malé a stredné podniky stala spoločnosť M2M Solutions
s projektom Manipulácia
podľa svetla. Ako vysvetlil
riaditeľ spoločnosti Martin
Jančo, cieľom bolo zefektívniť chystanie dielov pre

automobilky. V kategórii Regionálny rozvoj sa víťazom
stalo mesto Ružomberok
a jeho projekt Cyklokorytnička, v ktorom sa im podarilo spojiť históriu, a to
Korytničku, ako ľudia hovorili úzkokoľajnej železnici,
ktorá spájala Ružomberok
s Korytnicou, so súčasným
cykloboomom. V oboch kategóriách si laureáti za svoje
inovatívne projekty prevzali
nielen finančnú odmenu vo
výške 1 600 eur, ale taktiež
unikátnu plaketu z číreho
kryštálu.

linskej župy, a to najneskôr
do 15. decembra 2017. Víťazi
v jednotlivých kategóriách
budú už tradične vyhlásení

na budúcoročnej konferencii Inovačný rozvoj regiónov
a získajú ocenenie vo forme
plakety a finančnú odmenu.

Máte záujem?
Prihláste svoj nápad
Celý prihlasovací proces je
veľmi jednoduchý. Najskôr si
overte, či spĺňate kritériá na
účasť v tomto projekte, ktoré sú zverejnené na stránke
www.zilinskazupa.sk. Potom sa stačí jednoducho prihlásiť zaslaním vyplneného
prihlasovacieho formuláru,
ktorý si môžete stiahnuť
na spomínanom webe Ži-

Študenti s podnikateľským duchom, hláste sa
Žilinský samosprávny kraj spolu
s partnerom Vedecko-technologickým parkom Žilina opäť hľadajú
stredoškoláka s podnikateľským
duchom. Ôsmy ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer
2018 je určený študentom všetkých
stredných škôl so sídlom na území
Žilinského kraja, ktorých úlohou je

vytvoriť vlastný realizovateľný podnikateľský zámer v ľubovoľnej oblasti. Cieľom súťaže je najmä podpora
záujmu o vlastné podnikanie medzi
mládežou a verejné ocenenie ich
nápadov a iniciatívy. Kľúčovým
dátumom na zaslanie prihlášky je
2. február 2018. Tri najlepšie zámery ocení Žilinská župa finančnou

odmenou, okrem toho ich tvorcovia
získajú bezplatné poradenstvo pri
rozpracovaní podnikateľského zámeru od Vedecko-technologického
parku Žilina. O víťazstvo počas
siedmich ročníkov zabojovali študenti s 257 zámermi. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.
zilinskazupa.sk.
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