
Tvorba PHRSR Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Aktivita 2.2 – Zapojenie verejnosti

Tematické diskusné fórum -
Životné prostredie

01.12.2021, 9:00 hod., online



PROGRAM STRETNUTIA

1. Predstavenie projektu PHRSR ŽSK 2021+
❑ Ing. Rastislav Horvát / projektový manažér / 20 min.

2.   Analytická časť - kľúčové zistenia a trendy rozvoja
❑ RNDr. Radim Misiaček / kľúčový expert / 20 min.

3.   Strategicko-programová časť – vízia, ciele, opatrenia, typy aktivít a projektov
❑ RNDr. Radim Misiaček / kľúčový expert / 20 min.

4. Prezentácia úspešného projektu za tematickú oblasť
❑ Mgr. Petr Birklen / Moravskoslezské investice a development, a. s. / člen predstavenstva / 20 min.

5. Diskusia a záver
❑ 40 min.



Tvorba PHRSR Žilinského samosprávneho kraja 
2021+

01.12.2021



„Nemôžeme udalosti tvoriť. 

Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. 

Môžeme im však dať určitý smer, útvar.“

Milan Rastislav Štefánik



Názov projektu:      Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj

Názov aktivity projektu:   Realizácia opatrení ŽSK zameraných na podporu

činností v rámci typu aktivity 

Podaktivita: Procesy, systémy a politiky

Začiatok aktivity: 5/2020

Koniec aktivity:   10/2022

Výška NFP:  2 283 858,02 EUR

Tvorba PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
Žilinského samosprávneho kraja
2021+



PRINCÍPY TVORBY

PHRSR ŽSK 2021+

partnerstvo a 
transparentnosť

rešpektovanie 
špecifík územia a 
ochrana hodnôt

prioritizácia a 
koncentrácia

relevantnosť a 
realizovateľnosť 
opatrení a aktivít

financovateľnosť 
opatrení a aktivít



CIELE A OČAKÁVANIA

A. Definovanie kľúčových oblastí rozvoja Žilinského kraja, pomenovanie najväčších príležitostí,

výziev a problémov, ktoré je potrebné v nasledujúcich rokoch riešiť. 

B.    Definovanie kľúčových Integrovaných územných investícií (IÚI) / integrovaných projektových 

balíčkov (IPB)  so špecifikovanými merateľnými ukazovateľmi, zodpovednými osobami a finančnými 

zdrojmi.

C. Vznik inštitucionálne, personálne a finančne fungujúcej prepojenej regionálnej platformy

odborníkov, ktorí budú priebežne tvoriť, monitorovať a diskutovať o tému RR v Žilinskom kraji.



AKTIVITY PROJEKTU



AKTIVITY PROJEKTU



AKTIVITY PROJEKTU



AKTIVITY PROJEKTU



BRAND / VYTVORENIE ZNAČKY

... je značkou pre otvorenú komunikáciu a zapojenie občanov

... potenciál osloviť širšie cieľové skupiny každého veku



VYTVORENIE WEBU

WWW.HRAJZAKRAJ.SK

http://www.hrajzakraj.sk/


PRACOVNÉ SKUPINY

... 5x tematická pracovná skupina

❑ Inovácie a vzdelávanie

❑ Životné prostredie

❑ Infraštruktúra

❑ Sociálna stabilita

❑ Identita a sebestačnosť

... 25 stretnutí za nami...

... 10 stretnutí pred nami ...



PRACOVNÉ SKUPINY

... 5x územné pracovné skupina

❑ Horné Považie

❑ Kysuce

❑ Orava

❑ Liptov

❑ Turiec

... 25 stretnutí za nami...

... 10 stretnutí pred nami ...

... čaká nás 5 stretnutí v prirodzených regiónoch ...



ZAPOJENIE ODBORNÍKOV

❑ Kľúčoví experti + experti v pracovných skupinách: 

83 expertov 

❑ Odborný diskusný panel: 

> 200 odborníkov



5/2021  
Podpis 
zmluvy

9/2021 
Analytická 
časť

12/2021  
Strategická 
časť

1/2022  
Programová 
časť

4/2022 
Realizačno-
finančná 
časť

MÍĽNIKY PROJEKTU



Ďakujem za pozornosť a ideme ďalej ...  

@ kontakt:
siroka@eupc.sk
horvat@eupc.sk

mailto:siroka@eupc.sk
mailto:horvat@eupcs.k

