PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2021+

VÍZIA
Žilinský kraj – kraj príležitostí, rozumných
a udržateľných riešení pre všetkých.

HLAVNÝ CIEĽ
Zlepšiť kvalitu života obyvateľov, rešpektovať limity životného prostredia a
zhodnocovať svoj potenciál.
Zvýšiť inovačnú výkonnosť ekonomiky a využívať inovatívne a udržateľné
riešenia pre zabezpečenie sociálnej stability.
Ekonomické ukazovatele a indikátory kvality života v regiónoch kraja priblížiť
k priemeru EÚ.

Schéma štruktúry

STRATEGICKEJ ČASTI

Prioritné
oblasti

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

INFRAŠTRUKTÚRA

SOCIÁLNA STABILITA

IDENTITA A
SEBESTAČNOSŤ

Strategické
ciele

1. Rozvíjať prostredie pre
ekonomiku založenú na
inováciách a podpore
celoživotného vzdelávania

2. Zachovať prírodné hodnoty
a biodiverzitu a podporiť
adaptáciu na dopady zmeny
klímy

3. Infraštruktúra podporujúca
udržateľnú mobilitu a
technická vybavenosť
zlepšujúca kvalitu života

4. Dosiahnuť udržateľnú
kvalitu života podporenú
dostupnosťou služieb

5. Atraktívne,
konkurencieschopné, odolné a
udržateľné regióny

Špecifický cieľ 1.1
Vytvoriť podmienky pre
udržateľný ekonomický rozvoj
kraja a jeho regiónov
Špecifický cieľ 1.2
Podporiť inovačné prístupy a
výskumno-inovačné aktivity
Špecifický cieľ 1.3
Vybudovať flexibilný a
adaptabilný systém
celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ 1.4
Vytvoriť priestor pre rozvoj
talentu, nadania a kreativity

Špecifický cieľ 2.1
Zavádzať princípy obehového
hospodárstva a zlepšiť
nakladanie s odpadom
Špecifický cieľ 2.2
Podporiť adaptáciu na dopady
zmeny klímy
Špecifický cieľ 2.3
Zlepšiť kvalitu ovzdušia a
znížiť produkciu skleníkových
plynov
Špecifický cieľ 2.4
Zabezpečiť ochranu
prírodných hodnôt
Špecifický cieľ 2.5
Rozvíjať environmentálnu
výchovu, vzdelávanie a
osvetu

Špecifický cieľ 3.1
Zvýšiť atraktivitu verejnej
osobnej dopravy a zlepšiť
podmienky pre prevádzku
intermodálnych dopravných
systémov prepravy nákladov
Špecifický cieľ 3.2
Zvýšiť atraktivitu nízko
emisnej cestnej dopravy a
nemotorovej dopravy
Špecifický cieľ 3.3
Zlepšiť dopravnú dostupnosť
územia
Špecifický cieľ 3.4
Zlepšiť dostupnosť k
energetickej infraštruktúre
Špecifický cieľ 3.5
Zlepšiť digitálnu dostupnosť
územia

Špecifické ciele

INOVÁCIE A
VZDELÁVANIE

Špecifický cieľ 4.1
Udržať a vytvárať dobré
pracovné príležitosti
Špecifický cieľ 4.2
Zabezpečiť moderné,
dostupné, kvalitné a efektívne
služby zdravotnej starostlivosti
a sociálne služby
Špecifický cieľ 4.3
Posilniť rozvoj služieb pre
komunitu

Špecifický cieľ 5.1
Rozvíjať miestnu ekonomiku
založenú na udržateľnosti
ekosystémových služieb
Špecifický cieľ 5.2
Posilňovať identitu územia,
zachovávať a zhodnocovať
kultúrne dedičstvo,
podporovať kreativitu a
rozvíjať živú kultúru
Špecifický cieľ 5.3
Rozvíjať aktívne komunity a
posilňovať územnú
spoluprácu

PRIORITNÁ OBLASŤ

1. INOVÁCIE A VZDELÁVANIE
NÁVRH

Prioritná oblasť
INOVÁCIE A VZDELÁVANIE
Strategický cieľ 1
Rozvíjať prostredie pre ekonomiku založenú na inováciách a podpore celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ 1.1
Vytvoriť podmienky pre
udržateľný ekonomický
rozvoj kraja a jeho
regiónov
------------------------------Opatrenia 1.1.1.
Zabezpečenie otvorenej
verejnej správy pre
podnikanie a nové
elektronické služby
Opatrenia 1.1.2.
Podpora podnikania a
systematická podpora
začínajúcich podnikateľov
Opatrenia 1.1.3.
Podpora medzisektorovej a
medziregionálnej spolupráce

Špecifický cieľ 1.2
Podporiť inovačné
prístupy a výskumnoinovačné aktivity
------------------------------Opatrenia 1.2.1.
Podpora spolupráce
verejných a neverejných
subjektov vedy a výskumu
Opatrenia 1.2.2.
Rozvoj inovatívnych,
experimentálnych a
pilotných riešení

Špecifický cieľ 1.3
Vybudovať flexibilný a
adaptabilný systém
celoživotného vzdelávania
------------------------------Opatrenia 1.3.1.
Transformácia vzdelávacieho
systému a zlepšenie
dostupnosti celoživotného
vzdelávania
Opatrenia 1.3.2.
Zvýšenie uplatniteľnosti a
vedomostnej úrovne
obyvateľov vrátane žiakov a
študentov
Opatrenia 1.3.3.
Zlepšenie kvality vzdelávania
Opatrenia 1.3.4.
Podpora inovačných
prístupov a zavádzanie smart
riešení vo vzdelávaní
reagujúce na podnety praxe

Špecifický cieľ 1.4
Vytvoriť priestor pre rozvoj
talentu, nadania a
kreativity
------------------------------Opatrenia 1.4.1.
Zlepšenie prístupu talentov k
personalizovaným
informačným, poradenským
a vzdelávacím službám
Opatrenia 1.4.2.
Vytváranie atraktívneho
prostredia pre talent a
kreativitu
Opatrenia 1.4.3.
Podpora flexibilných foriem
vzdelávania, podnikania a
práce

PRIORITNÁ OBLASŤ

2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
NÁVRH

Prioritná oblasť
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický cieľ 2
Zachovať prírodné hodnoty a biodiverzitu a podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy
Špecifický cieľ 2.1
Zavádzať princípy
obehového hospodárstva a
zlepšiť nakladanie s
odpadom
------------------------------Opatrenia 2.1.1.
Podpora predchádzania
vzniku odpadov
Opatrenia 2.1.2.
Prispôsobenie odpadového
hospodárstva požiadavkám
Európskej únie

Špecifický cieľ 2.2
Podporiť adaptáciu na
dopady zmeny klímy
------------------------------Opatrenia 2.2.1.
Spracovanie a
implementácia strategických
dokumentov a rozvoj
spolupráce v oblasti
adaptácie na dopady zmeny
klímy
Opatrenia 2.2.2.
Riešenie dopadov zmeny
klímy v sídlach a v krajine
Opatrenia 2.2.3.
Integrácia riešení dopadov
zmeny klímy v ďalších
oblastiach regionálneho
rozvoja

Špecifický cieľ 2.3
Zlepšiť kvalitu ovzdušia a
znížiť produkciu
skleníkových plynov
------------------------------Opatrenia 2.3.1.
Znižovanie emisií zo zdrojov
znečistenia ovzdušia
Opatrenia 2.3.2.
Spolupráca na znižovaní
cezhraničných vplyvov
znečisťovania ovzdušia
Opatrenia 2.3.3.
Zlepšovanie bilancie
skleníkových plynov

Špecifický cieľ 2.4
Zabezpečiť ochranu
prírodných hodnôt
------------------------------Opatrenia 2.4.1.
Zastavenie poklesu
biodiverzity, strát biotopov a
degradácie krajiny
Opatrenia 2.4.2.
Ochrana lesov a
poľnohospodárskej pôdy
Opatrenia 2.4.3.
Ochrana vôd, podpora
výstavby vodárenskej
infraštruktúry a čistenia
odpadových vôd

Špecifický cieľ 2.5
Rozvíjať environmentálnu
výchovu, vzdelávanie a
osvetu
------------------------------Opatrenia 2.5.1.
Príprava a implementácia
strategických dokumentov v
oblasti EVVO
Opatrenia 2.5.2.
Iniciatíva ŽSK v oblasti
environmentálnych aktivít a
inovácií
Opatrenia 2.5.3.
Osvetové aktivity pre
verejnosť

PRIORITNÁ OBLASŤ

3. INFRAŠTRUKTÚRA
NÁVRH

Prioritná oblasť
INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický cieľ 3
Infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu a technická vybavenosť zlepšujúca kvalitu života
Špecifický cieľ 3.1
Zvýšiť atraktivitu verejnej
osobnej dopravy a zlepšiť
podmienky pre prevádzku
intermodálnych dopravných
systémov prepravy nákladov
----------------------------------Opatrenia 3.1.1.
Rozvíjať infraštruktúru
zabezpečujúcu prevádzkovanie
IDS
Opatrenia 3.1.2.
Implementovať do praxe
inteligentné dopravné systémy
zabezpečujúce plynulosť IDS
Opatrenia 3.1.3.
Rozvíjať infraštruktúru IKD

Špecifický cieľ 3.2
Zvýšiť atraktivitu nízko
emisnej cestnej dopravy a
nemotorovej dopravy
----------------------------------Opatrenia 3.2.1.
Podporovať, modernizovať,
debarierizovať a dekarbonizovať
vozový park verejnej hromadnej
dopravy, prioritne v rámci IDS
Opatrenia 3.2.2.
Vytvárať podmienky pre rozvoj
parku dopravných prostriedkov
na alternatívny pohon
Opatrenia 3.2.3.
Prioritne rozvíjať infraštruktúru
nemotorovej dopravy
podporujúcu funkčnosť
prevádzkovania IDS a kostrovú
cyklistickú infraštruktúru ŽSK
Opatrenia 3.2.4.
Podporovať zriadenie
nízkoemisných a bezemisných
zón s použitím systémov
inteligentnej mobility

Špecifický cieľ 3.3
Zlepšiť dopravnú dostupnosť
územia
----------------------------------Opatrenia 3.3.1.
Presadzovať stabilizáciu
prirodzených spádových
regiónov prostredníctvom
uplatnenia polycentrických
princípov územného plánovania
Opatrenia 3.3.2.
Presadzovať dobudovanie,
modernizáciu a digitalizáciu
dopravnej infraštruktúry siete
TEN-T, s prioritou infraštruktúry
podmieňujúcej funkčnosť
prevádzkovania IDS
Opatrenia 3.3.3.
Rozvíjať, modernizovať a
digitalizovať vybrané úseky siete
ciest I., II., III. triedy a MC,
regionálnych železničných tratí
s prioritou infraštruktúry
podmieňujúcej funkčnosť
prevádzkovania IDS
Opatrenia 3.3.4.
Rozvíjať a modernizovať
infraštruktúru leteckej dopravy

Špecifický cieľ 3.4
Zlepšiť dostupnosť k
energetickej infraštruktúre
----------------------------------Opatrenia 3.4.1.
Podporovať rozvoj infraštruktúry
prenosu a distribúcie elektrickej
energie
Opatrenia 3.4.2.
Podporovať rozvoj infraštruktúry
v oblasti plynárenstva
Opatrenia 3.4.3.
Vytvárať podmienky pre
efektívny rozvoj v sektore
vykurovania a chladenia

Špecifický cieľ 3.5
Zlepšiť digitálnu dostupnosť
územia
----------------------------------Opatrenia 3.5.1.
Podporovať rozvoj a skvalitnenie
prenosovej kapacity
infraštruktúry internetu vecí a
umelej inteligencie
Opatrenia 3.5.2.
Rozvíjať a zlepšiť prístup k
informáciám, ku komunikačným
technológiám, zlepšiť ich
využívanie a kvalitu v pôsobnosti
ŽSK
Opatrenia 3.5.3.
Realizovať verejnú Wi-Fi sieť

PRIORITNÁ OBLASŤ

4. SOCIÁLNA STABILITA
NÁVRH

Prioritná oblasť
SOCIÁLNA STABILITA
Strategický cieľ 4
Dosiahnuť udržateľnú kvalitu života podporenú dostupnosťou služieb
Špecifický cieľ 4.1
Udržať a vytvárať dobré pracovné
príležitosti
--------------------------------------------Opatrenia 4.1.1.
Zlepšenie prístupu obyvateľov k
službám zamestnanosti
Opatrenia 4.1.2.
Podpora vytvárania pracovných
príležitostí pre znevýhodnené skupiny
obyvateľov
Opatrenia 4.1.3.
Podpora flexibilných foriem práce

Špecifický cieľ 4.2
Zabezpečiť moderné, dostupné,
kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby
--------------------------------------------Opatrenia 4.2.1.
Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry
zdravotníckych zariadení
a sociálnych služieb
Opatrenia 4.2.2.
Posilnenie podpory a spolupráce
poskytovateľov sociálnych služieb pri
plánovaní a prevádzkovaní sociálnych
služieb pre ľudí v nepriaznivej sociálnej
situácii
Opatrenia 4.2.3.
Posilnenie prevencie a podpory
duševného a telesného zdravia
Opatrenia 4.2.4.
Zvýšenie atraktívnosti práce v sociálnych
službách
Opatrenia 4.2.5.
Zvyšovanie atraktivity zdravotníckeho
povolania a práce v zdravotníctve

Špecifický cieľ 4.3
Posilniť rozvoj služieb pre komunitu
--------------------------------------------Opatrenia 4.3.1.
Investície do služieb pre komunitu
Opatrenia 4.3.2.
Posilnenie podpory a spolupráce aktérov
v oblasti komunitných služieb
Opatrenia 4.3.3.
Zlepšenie kvality a dostupnosti
nájomného bývania
Opatrenia 4.3.4.
Zlepšenie prevencie sociálnopatologických javov a zvýšenie
bezpečnosti

PRIORITNÁ OBLASŤ

5. IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ
NÁVRH

Prioritná oblasť
IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ
Strategický cieľ 5
Atraktívne, konkurencieschopné, odolné a udržateľné regióny

Špecifický cieľ 5.1
Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú
na udržateľnosti ekosystémových
služieb
---------------------------------------------Opatrenia 5.1.1.
Vytvoriť systémové rámce pre
integrovaný rozvoj miestnej ekonomiky
Opatrenia 5.1.2.
Ekologizovať a udržateľným spôsobom
rozvíjať kľúčové odvetvia miestnej
ekonomiky
Opatrenia 5.1.3.
Zvýšiť podiel udržateľného cestovného
ruchu v miestnej ekonomike
Opatrenia 5.1.4.
Pilotne overiť a diseminovať model
integrovanej starostlivosti o prírodu a
krajinu

Špecifický cieľ 5.2
Posilňovať identitu územia,
zachovávať a zhodnocovať kultúrne
dedičstvo, podporovať kreativitu a
rozvíjať živú kultúru
---------------------------------------------Opatrenia 5.2.1.
Zhodnocovať hmotné a nehmotné
kultúrne dedičstvo s dôrazom na jeho
udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu
súvisiacich služieb
Opatrenia 5.2.2.
Podporovať kultúrny a kreatívny
priemysel
Opatrenia 5.2.3.
Posilňovať identitu územia,
hospodárskych a sociálnych sektorov,
komunít a občana

Špecifický cieľ 5.3
Rozvíjať aktívne komunity a
posilňovať územnú spoluprácu
---------------------------------------------Opatrenia 5.3.1.
Podporovať rozvoj aktívnych komunít a
záujmovej samosprávy s dôrazom na
podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich
organizácií
Opatrenia 5.3.2.
Posilňovať tvorbu integrovaných
územných a sektorových rozvojových
politík, uplatňovať strategické plánovanie,
digitalizovať spoluprácu
Opatrenia 5.3.3.
Vytvoriť systém územnej spolupráce v
kraji a jeho regiónoch, vytvoriť nástroje
podpory a budovania udržateľných
kapacít a implementácie kľúčových
rozvojových projektov územia
Opatrenia 5.3.4.
Posilňovať nadregionálnu, cezhraničnú a
medzinárodnú spoluprácu kraja, regiónov
a aktérov územnej spolupráce

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA VŠETKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN
Pracovné skupiny SPOLU – Prioritizácia strategických cieľov PHRSR ŽSK 2021+

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

12%

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby

11%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

9%

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových
služieb

7%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

7%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

7%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

6%

Pracovné skupiny SPOLU – Prioritizácia strategických cieľov PHRSR ŽSK 2021+ podľa alokácie
3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

13%

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej starostlivosti a…

10%

3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť podmienky pre prevádzku…

7%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

7%

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania

7%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s odpadom

7%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

7%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

5%

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

5%

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových služieb

5%

4.1 Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti

4%

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

4%

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

3%

2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

3%

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo,…
5.3 Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu

3%
3%

PRIORITIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV PODĽA TEMATICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN
Tematické pracovné skupiny SPOLU – Prioritizácia strategických cieľov PHRSR ŽSK 2021+
4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby

13%

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

9%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

7%

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

7%

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania

7%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

7%

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových
služieb

6%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

6%

Tematické pracovné skupiny SPOLU – Prioritizácia strategických cieľov PHRSR ŽSK 2021+ podľa alokácie
3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia
4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej starostlivosti a…
3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť podmienky pre prevádzku…
2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt
1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania
1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov
2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s odpadom
1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity
4.1 Udržať a vytvárať dobré pracovné príležitosti
5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových služieb
2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov
5.3 Rozvíjať aktívne komunity a posilňovať územnú spoluprácu
2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu
3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy
2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy
5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo,…
4.3 Posilniť rozvoj služieb pre komunitu
1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%

11%

13%

HORNÉ POVAŽIE
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

16%

2.5 Rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu

13%

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

13%

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania

11%

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo,
podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

10%

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby

10%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

9%

HORNÉ POVAŽIE
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

28%

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo,
podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

11%

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

11%

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania

10%

3.5 Zlepšiť digitálnu dostupnosť územia

6%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

6%

KYSUCE
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

29%

5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo,
podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

19%

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

15%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

13%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

10%

6%

KYSUCE
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie

3.1 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť podmienky pre
prevádzku intermodálnych dopravných systémov prepravy nákladov

28%

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

22%

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

13%

3.4 Zlepšiť dostupnosť k energetickej infraštruktúre

6%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

6%

LIPTOV
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+
2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

19%

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

14%

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

11%

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových
služieb

9%

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

8%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

8%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

7%

4.3 Posilniť rozvoj služieb pre komunitu

6%

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

6%

LIPTOV
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

22%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

14%

2.3 Zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť produkciu skleníkových plynov

10%

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

5%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

5%

ORAVA
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

21%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

18%

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových
služieb

13%

2.4 Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt

10%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

10%

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby
5.2 Posilňovať identitu územia, zachovávať a zhodnocovať kultúrne dedičstvo,
podporovať kreativitu a rozvíjať živú kultúru

8%
6%

ORAVA
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

29%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

7%

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby

7%

3.2 Zvýšiť atraktivitu nízko emisnej cestnej dopravy a nemotorovej dopravy

6%

2.2 Podporiť adaptáciu na dopady zmeny klímy

6%

1.4 Vytvoriť priestor pre rozvoj talentu, nadania a kreativity

6%

1.3 Vybudovať flexibilný a adaptabilný systém celoživotného vzdelávania

6%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

6%

TURIEC
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby

16%

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia
2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

13%

12%

5.1 Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových
služieb

11%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

11%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

10%

TURIEC
Prioritizácia strategických cieľov PHSR ŽSK 2021+ podľa alokácie

3.3 Zlepšiť dopravnú dostupnosť územia

15%

2.1 Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s
odpadom

15%

1.2 Podporiť inovačné prístupy a výskumno-inovačné aktivity

13%

1.1 Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj kraja a jeho regiónov

4.2 Zabezpečiť moderné, dostupné, kvalitné a efektívne služby zdravotnej
starostlivosti a sociálne služby

11%

6%

