TRITIA prináša nové formy rozvoja
Žilinský samosprávny kraj dlhodobo spolupracuje s Moravskosliezskym krajom, Sliezskym a Opolským vojvodstvom.
Mnohostranné partnerstvo týchto prihraničných regiónov vyústilo
v roku 2013 do založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) TRITIA so sídlom v poľskom Tešíne. Ambíciou
združenia je stať sa významným činiteľom pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce na spoločnej slovensko−poľsko−českej hranici.
V nasledujúcich riadkoch vám
činnosť združenia priblíži riaditeľka Marta Sláviková.
Čo bolo podnetom na založenie tohto zoskupenia?
Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, ktoré
združuje štyri regióny z troch
krajín, je prvým zoskupením
svojho druhu v našom stredoeurópskom priestore. Jeho
vznik otvoril možnosti ďalšej
spolupráce a koordinácie aktivít
v stále silnejšom sociálno-ekonomickom trojuholníku Ostrava – Katowice – Žilina.
Aký je jeho cieľ?
Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi
členmi cezhraničnú, národnú
a medziregionálnu spoluprácu,
a to za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti. Jednoducho povedané, EZÚS je jedinečná orga-

prava, infraštruktúra, cestovný
ruch, obnoviteľné zdroje energie, hospodárstvo so zameraním na podporu rozvoja malých
a stredných podnikov a cezhraničného obchodu. Územie
troch štátov je tiež zaujímavým
priestorom pre výskum a inovácie aj vďaka silnému ekonomickému zázemiu a veľkému počtu
vzdelávacích a výskumných inštitúcií.

Marta Sláviková

nizácia, ktorá združuje subjekty
z rôznych štátov do jedného
celku a snaží sa o zlepšenie podmienok v prihraničných regiónoch.
Ktoré sú hlavné oblasti regionálnej spolupráce?
Medzi prioritné oblasti v rámci
regionálnej spolupráce patrí do-

Aká je náplň združenia
v súčasnosti?
Združenie v súčasnosti implementuje a pripravuje niekoľko
projektov financovaných z eurofondov. Ich hlavným zameraním je podpora začínajúcich
podnikateľov na území TRITIE, spoločná propagácia technických pamiatok využiteľných
pre rozvoj cestovného ruchu,
a tiež výmena skúseností a šírenie dobrej praxe pri podpore
miestnych výrobcov.

Európske zoskupenie je prvým svojho druhu na území Poľska, Slovenska
a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu.

• Územie, ktoré spadá do pôsobnosti
združenia zaberá 34 069 km², s viac
ako 7,8 milióna obyvateľov je jedným
z najväčších v Európskej únii.
• Nachádza sa tu niekoľko veľkých miest,
napríklad Katovice, Ostrava, Opole
a Žilina.

Župa podporí aktivity
aj v kysuckom regióne

Kraj podporil i oslavy Zvrchovanosti Slovenska v Starej Bystrici.

Kraj podporil po druhýkrát
v tomto roku významné činnosti a podujatia vo svojich
regiónoch.
Žilinská župa už koncom februára prvýkrát rozhodla o pridelení dotácií z vlastných príjmov
vo výške viac ako 80-tisíc eur.
V rámci druhej etapy schválili
župní poslanci začiatkom júla
ďalšie dotácie v celkovej hodnote 25-tisíc eur. Podporili tak
projekty zamerané na aktivity
v oblasti školstva a vzdelávania,
záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu
a telovýchovy, zdravotníctva,
sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných aktivít.
„Financie z vlastných príjmov krajskej samosprávy

udeľujeme už od roku 2004
v rámci Všeobecne záväzného nariadenia. Žiadatelia
musia mať sídlo alebo trvalý
pobyt na území Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK)
a súčasne na tomto území rozvíjať svoju činnosť. Teší ma, že
počas tohto obdobia sme mohli výrazne pomôcť k realizácii
rôznorodých projektov miest,
obcí, škôl, folklórnych a tanečných skupín či neziskových
organizácií v piatich regiónoch
nášho kraja,“ uviedol predseda
ŽSK Juraj Blanár.
Medzi úspešných kysuckých žiadateľov patrí občianske
združenie Cykloklub Rudina,
ktorému krajská samospráva poskytla dotáciu 500 eur
na Európsky pohár v cyklo-

triale s kvalifikáciou na MS,
Slovenský pohár v cyklotriale
Rudina a preteky v bicrose. So
sumou 1 000 eur môže počítať
i Občianske združenie pri ZUŠ
v Kysuckom Novom Meste,
ktorú združenie využije pri nákupe hudobného nástroja - heligónky. Obec Snežnica sa poteší 400-eurovej župnej dotácii
na realizáciu Snežnického MTB
maratónu. Ďalšou úspešnou kysuckou obcou je Stará Bystrica,
kde poputuje 250 eur na oslavy
Zvrchovanosti Slovenska 2015.
Obci Čierne pomôže krajská samospráva sumou 500 eur, vďaka
ktorej sa zviditeľní podujatie
Kultúrne Trojmedzie. Župa
nezabudla ani na dobrovoľných
hasičov v Klubine, ktorým vyčlenila sumu 200 eur.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

