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ÚVOD
Ak sa povie EÚ, jedna z prvých asociácií, 
ktorá Slovákovi napadne, sú európske 
fondy. Asi sa nevyzná do jednotlivých 
operačných programov alebo 
horizontálnych priorít európskych 
programov, ale spolu s tým sa v ňom 
prebudia rôzne pocity - príjmené 
i nepríjemné. Spomenie si na 
všeličo - od správ o korupcii pri 
rozdeľovaní až po pekné obnovené 
pamiatky či vydarené podujatia, 
ktoré sa konali vďaka podpore 
z euróspkych peňazí. 

Je to veľmi široká téma - téma 
európskych fondov a ich dopad 
na Slovensko. V EDIC Trstená, 
ktorého činnosť zastrešuje naše 
občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút 
pre podporu a rozvoj mládeže, 
sme sa rozhodli pozrieť sa na to, 
kam všade na Orave v tomto 
programovom období „tiekli” 
európske peniaze, a aký má na 
to pohľad oravský ľud.

Nie je naším zámerom týmto zborníkom 
“politikárčiť”. Chceli sme - a snáď sa 
nám to aspoň trochu podarilo -
poskladať puzzle. Ten veľký obraz, 
ktorého jednotlivé malé časti vnímame 
uprostred našej každodennej všednosti, 
keď kráčame ulicami a vidíme informačné 
tabuľky o podpore opráv a stavieb 
s logom EÚ alebo sa zúčastňujem aktivít,
podporených z EÚ, či aspoň o nich čítame.  

50 MILIÓNOV ZA 4 ROKY PRE

ORAVU



28,5%

41,6%

29,9%

pod 18 rokov

RESPONDENTI

18-30 rokov

nad 30 rokov

ŠTUDENTI PRACUJÚCI OSTATNÍ

47,1% 43% 9,9%

RESPONDENTOV

SPOLU

98% 55%

súhlasí, 
 ze Európske 
 dotácie sú pre 
Oravu potrebné.

nevie 
o konkrétnych 
 príkladoch vyuzitia 
  tychto financií.

Pytali sme sa ludí:



64%

súhlasí, 
ze vyuzitie Európskych 
    dotácii nie je dostatocne 
         zviditelnované.

58%

Najčastejšie príklady využitia Eurofondou:

Infraštruktúra (cesty, mosty, obchvat, chodníky)

Školstvo (rekonštrukcia, modernizácia učebni)

Cyklotrasy 

Rekonštrukcia verejných budov

Úprava okolia v mestách a dedinách 

Oblasti, v ktorých sú  eurofondy využité efektívne:

Cyklotrasy

Infraštruktúra (cesty, mosty, obchvat, chodníky)

aktivity o.z. v.i.a.c.

 

dôvody, pre ktoré sa eurofondy nevyužívajú efektívne:

slabá propagácia

podvody spojené s čerpaním dotácii

 

 tvrdí, ze su 
  peniaze z Európskych 
    dotácii vyuzívané efektívne.
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ZOZNAM
PODPORENÝCH

PROJEKTOV

Realizácia tohto projektu  prispeje k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a 
kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do predprimárneho 
vzdelania detí uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.248 200 €

9/2017 - 9/2018

Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci BabínNázov obce
Žiadatel

NÁZOV PROJEKTU

TYP PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PLÁNOVANÉ OBDOBIE REALIZÁCIE

PRÍKLAD

SUMA

PODUJATIA

VZDELÁVANIE

INVESTICNÉ PROJEKTY´´
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50 705 359 €
ORAVSKÝ REGIÓN OBDRZAL Z EUROFONDOV DOHROMADY:

OKRES
NÁMESTOVO

OKRES
TVRDOŠÍN

OKRES
DOLNÝ KUBÍN

21 634 128 €

22 251 562 €

6 819 669 €



Realizácia tohto projektu  prispeje k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a 
kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do predprimárneho 
vzdelania detí uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.

248 200 €

Babín
MŠ Babín

9/2017 - 9/2018

Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín

Predmetom projektu je celková obnova budovy obecného úradu v obci Babín, ktorá je využívaná ako 
administratívna budova, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. V súčasnosti je budova v energetickej 
triede C. Investičné náklady na realizáciu projektu zahŕňajú okrem nevyhnutných energetických opatrení 
aj opatrenia na využitie netradičných zdrojov energií, ktoré navyše prispejú k zníženiu celkovej spotreby energie.

833 100 €

Babín
Obec Babín

3/2017 - 5/2019

Znízenie energetickej nárocnosti budovy ObÚ v obci Babín

Projekt je zameraný na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežnej triede základnej školy. Jeho cieľom je 
zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov aj pomocou činnosti 
vykonávaných asistentom učiteľa, ktorý sa bude podieľať na vytváraní rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, prekonávať bariéry, ktoré plynú so zdravotného znevýhodnenia žiakov.

31 140 €

Babín
ZŠ a MŠ Babín

12/2017 - 11/2020

Cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného 
zberu komunálnych odpadov v obci Bobrov so zameraním na separáciu jednotlivých 
druhov odpadu, zvýšenie podielu separovaného odpadu a zníženie objemu zmesového 
odpadu ukladaného na skládku odpadu.

375 133 €

Bobrov
Obec Bobrov

10/2016 - 10/2017

Separovany zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

3

OKRES NÁMESTOVO

Asistent ucitela
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Cieľom projektu je zvýšenie podielu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov nahradením pôvodného zdroja tepla na tuhé palivo novým zdrojom 
tepla - tepelnými čerpadlami, ďalej zníženie emisií skleníkových plynov a SO2 na nulu.

626 352 €

Bobrov
Obec Bobrov

7/2015 - 11/2015

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu MŠ v Bobrove. Tento cieľ bude dosiahnutý stavebnými úpravami existujúcej budovy MŠ 
a prístavbou k jestvujúcemu objektu. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie kapacity MŠ o 22 detí. Tým sa dosiahne celková kapacita 
detí na počet 67. Tým sa vytvoria aj podmienky pre zabezpečenie dostupnosti verejnej služby predprimárneho vzdelávania a elimináciu 
nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ. Prostredníctvom projektu dôjde k renovácii verejnej budovy 
a rozšíreniu jej podlahovej plochy, podpore rozšírenia areálu materskej školy a k doplneniu materskej školy materiálno-technickým vybavením.256 240 €

Bobrov
Obec Bobrov

3/2018 - 2/2019

Rozšírenie kapacity Materskej školy Bobrov

Predmetom projektu je komplex opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Obecného úradu v obci Bobrov, okres Námestovo. 
Výsledkom realizácie predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu. Potreba energie v budove po 
realizácii opatrení energetickej efektívnosti sa zníži o 145,6 MWh/rok v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu. Realizáciou opatrení 
dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie vo verejnej budove o 140 406 kWh/rok.

756 686 €

Bobrov
Obec Bobrov

7/2016 - 6/2018

Komplexné znízenie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove

Cieľom projektu je výstavba Centra lokálnych produktov v Lipnicy Wielkiej, múzea a hľadiskovej scény v Bobrowe. V rámci projektu sa predvída 
cyklus spoločensko-kultúrnych podujatí/stretnutí, ktoré sa budú uskutočňovať v Poľsku a na Slovensku. Cieľom planovania a výstavby Centra 
lokálneho produktu je propagácia miestneho produktu, ktorý skvalitní životnú úroveň v tomto regióne a zabezpečí spoločensko-kultúrne 
požiadavky miestneho obyvateľstva – zvlášť v prihraničnej poľsko-slovenskej oblasti.

586 731 €

Bobrov
Obec Bobrov, 
Gmina Lipnica Wielka

11/2016 - 10/2018

Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave

Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Bobrov zavedením obnovitelného zdroja - tepelného čerpadla

OKRES NÁMESTOVO
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59 166 €

Bobrov
ZŠ a MŠ Bobrov

Zvyšenie inklúzie a zlepšenie študijnych vysledkov ziakov ZŠ Bobrov

Predmetom projektu je komplex opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu materskej školy v obci  Breza. 
Výsledkom realizácie predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu. 

132 652 €

Breza
Obec Breza

5/2017 - 12/2017

Komplexné znízenie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze

Zvýšiť význam systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu 
a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, 
úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského 
vzdelávania.

109 091 €

Breza
Obec Breza

11/2017 - 10/2019

Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich ziakov na trhu práce

Predmetom realizácie projektu je výstavba zberného dvora v obci Hruštín. Cieľom projektu je zabezpečenie komplexného systému triedenia 
komunálnych odpadov v rámci katastrálneho územia obce Hruštín a tým podporiť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov. Projekt je 
zameraný na separáciu a zber presne špecikovaných druhov komunálnych odpadov a to: biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný 
odpad, objemný odpad, textílie a šatstvo. Realizáciou projektu obec vytvorí komplexné podmienky pre separáciu komunálnych odpadov 
v rámci cieľovej skupiny obyvateľov a návštevníkov obce Hruštín.831 230 €

Hruštín
Obec Hruštín

10/2016 - 12/2018

Zberny dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín

OKRES NÁMESTOVO
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Predmetom projektu je dosiahnutie normou stanovených parametrov verejného osvetlenia a úspora energie v obci Hruštín, miestna časť 
Vaňovka. Ďalej zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom využitia BAT technológií a znížením emisii CO2, zníženie 
energitickej náročnosti verejného osvetlenia o 44,03 GJ/rok inštalovaním 55 ks nových svietidiel a zvýšenie bezpečnosti a zníženie 
kriminality v obci. 

36 777 €

Hruštín
Obec Hruštín

11/2015 - 12/2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Hruštín - miestna cast Vanovka

59 166 €

Hruštín
ZŠ Hruštín

9/2017 - 9/2018

Inklúzia

Obec v rámci projektu plánuje obstarať technické vybavenie zberného dvora a to nákupom zodpovedajúcich kontajnerov pre jednotlivé typy 
odpadov, zberového vozidla na zabezpečenie prevádzky dvora (kancelársky kontajner, suché WC, oplechovaná garáž). Obec sa v súčasnosti 
zameriava na separovanie odpadov, ale nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, preto plánuje zastrešiť zber a separáciu nasledovných 
druhov odpadov: BRKO z cintorínov, parkov a záhrad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, šatstvo a textílie. Realizáciou 
projektu sa tak dosiahne zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov na úrovni minimálne 80,49 t/rok.258 390 €

Klin
Obec Klin

10/2016 - 9/2017

Zberny dvor Klin

Cieľom realizácie projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Klin. Jedná sa o murovaný 2-podlažný čiastočne 
podpivničený objekt s nepravidelnou stanovou strechou. Objekt bol postavený v minulosti okolo r.1900. V historických materiáloch sa datuje 
jeho využitie ako škola od samého začiatku, kedy objekt bol postavený. Na základe vypracovaného EA sme nastavili hodnoty merateľných 
ukazovateľov. Niektoré z nich dosiahneme okamžite po zrealizovaní projektového zámeru, ako podlahová plocha budov – v našom prípade 
to je 602,92m2 a počet opatrení, ktoré realizujeme – 3. Realizáciou opatrení znížime produkciu PM10, SO2 aj NOx, potrebu energie na 
101290,56 kWh/rok.271 123 €

Klin
Obec Klin

6/2017 - 12/2017

Zvyšenie energetickej efektívnosti materskej školy v obci Klin

OKRES NÁMESTOVO
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Hlavným cieľom projektu je posilnenie propagácie kultúrneho a prírodného poľsko-slovenského dedičstva ako pridanej hodnoty dlhodobo 
rozvíjanej partnerskej spolupráce v oblasti vyváženej turistiky. Obec Jeleśnia a obec Klin v tej chvíli dynamicky rozvíjajú spoluprácu 
týkajúcu sa realizácie turistického a cyklistického chodníka, ktorý pritiahne na tieto územia mnohých obyvateľov okolia i návštevníkov 
navštevujúcich pohraničie.

40 116 €

Klin
Obec Klin

8/2017 - 7/2018

Spolocné dedicstvo – polsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohranicia

Cieľom projektu sú aktivity: vytvoriť chýbajúce úseky turisticko-cyklistických trás v obciach Jeleśnia a Klin pre potreby rozšírenia 
cezhraničného turistického chodníka. Vytvorenie súvisiacej infraštruktúry na nových úsekoch cezhraničného turistického chodníka 
v obciach Jeleśnia a Klin; vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá uľahčí pohyb po celom cezhraničnom turistickom chodníku od Jeleśne 
do Klina spolu s webovou podstránkou a diskusným fórom.

653 691 €

Klin
Obec Klin

3/2017 - 10/2018

Turistika bez hraníc - rozvoj polsko-slovenského turistického chodníka z Jelesne do Klina

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tiež znížiť 
mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzať takémuto ukončovaniu. Podporiť rovnocenný prístup 
ku kvalitnému predškolskému a základnému vzdelávaniu za účelom adekvátneho začlenenia sa do vzdelávacej a odbornej prípravy.

125 560 €

Klin
ZŠ Klin

12/2017 - 11/2020

Zvyšenie inklúzie a rovnaky prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v ZŠ Klin

Cieľom projektu je vytvoriť zberný dvor, ktorý bude uzatvorený a oplotený areál, so spevnenou plochou, osvetlením a chránený 
kamerovým systémom. Stavebná časť bude pozostávať zo spevnených plôch, garáže, skladu, kancelárie a váhy. Na spevnenej 
ploche budú umiestnené kontajnery pre zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov. Súčasťou skladu bude aj vyčlenený 
priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie. Súčasťou projektu je aj osvetová činnosť pre obyvateľov, ktorá 
napomôže k efektívnemu využívaniu ZD.813 009 €

Lokca
Obec Lokca

3/2016 - 2/2018

Zberny dvor obce Lokca

OKRES NÁMESTOVO
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Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Kultúrno-osvetového centra obce Lomná, 
prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, stropov, podlahy, výmenou okien, svietidiel, inštaláciou OZE a úpravou bezbariérového 
vstupu.Týmto sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca.

144 317 €

Lomná
Obec Lomná

11/2017 - 10/2018

Kultúrno-osvetové centrum Lomná - znízenie energetickej nárocnosti

Realizáciou navrhovaného cyklochodníka sa vybuduje ďalšia časť cyklotrasy okolo Oravskej Priehrady a nastane príjemná zmena 
v dopravnej obsluhe na území okolia Oravskej priehrady v prospech dopravného systému najmenej poškodzujúceho životné prostredie 
za predpokladu, že samotná trasa a jej realizácia nebude znamenať negatívny zásah do krajinnej štruktúry. Navrhovaná trasa bude 
vedená po katastrálnom území Námestovo-Slanica - mestská časť Námestova, Ústie nad Priehradou - mestská časť Trstenej, Vavrečka 
a Štefanov nad Oravou.5 000 000 €

Námestovo
Mesto Námestovo

4/2017 - 12/2018

CYKLOCHODNÍK k.ú. NÁMESTOVO – prepojenie úseku mosta Námestovo – Slanica

Projekt je zameraný na obstaranie kompostérov pre domácnosti, ktoré kompostujú vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad (BRKO). Mesto poskytne obstarané kompostéry domácnostiam bezodplatne na základe preberacieho protokolu a pri ich odovzdaní 
zaškolí obyvateľov jednotlivých domácností o správnom umiestnení kompostéra a jeho konštrukcii.

170 000 €

Námestovo
Mesto Námestovo

4/2018 - 3/2019

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

V rámci projektu bude postavená vyhliadková veža, ktorá je  potrebná na zatraktívnenie turistickej trasy, aby zvýšila využitie potenciálu 
prírodného dedičstva a zvýšenie počtu turistov z Poľska i Slovenska v regióne Oravy. Veža bude vybudovaná pri existujúcej cezhraničnej 
turistickej trase. Budú ju využívať miestni obyvatelia i turisti, aby sa kochali prírodným dedičstvom pohraničia. Zároveň tak veža prispeje 
k nárastu turistov v regióne, a teda prísunu nančných prostriedkov a následne k zvyšovaniu životnej úrovne miestneho obyvateľstva.

49 347 €

Novoť
Obec Novoť 
a Gmina Ujsoly

8/2017 - 7/2018

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedicstva obcí Novot a Ujsoly

OKRES NÁMESTOVO



PREDSTAVUJEME VÁM EUROPE DIRECT
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Europe Direct Trstená patrí do siete informačných stredísk určených na poskytovanie 
 informácií o Európskej únii.

Navštíviť nás môžete buď osobne alebo kontaktovať telefonicky či e-mailom. 

V rámci informačných služieb ponúkame:

 

aktuality z diania v EÚ

tlačené a elektronické publikácie, sprievodcov a brožúry o rôznych aspektoch EÚ

konzutlácie a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa EÚ

elektronický newsletter

podporu pri získavaní informácií o cestovaní, štúdiu a práci v krajinách EÚ 

prednášky o témach EÚ pre školy alebo rôzne cieľové skupiny

odborné diskusie a semináre na témy súvisiace s európskymi politikami 

súťaže a kultúrno-vzdelávacie podujatia pre verejnosť



www.europedirecttrstena.ozviac.sk

www.ozviac.sk
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Chceme žiť v krajine, kde vzťahy nie sú 
závislé na značke auta a výške bankového 

konta či adrese trvalého bydliska, ale na 
vzájomnej úcte a sú postavené na pravde. 

Viera nie je len prázdnou tradíciou, ale 
atraktívnym a nevyčerpateľným prameňom 

inšpirácie, nádeje a životnej odvahy. Vízie 
budúcnosti nie sú naivnými snami ani 

výsledkami rastúcej samoľúbosti či 
komfortnosti, ale pozvaním odhaľovať a tvoriť. 

Individualita nie je sebectvom a dôvodom 
k porovnávaniu sa, ale je originalitou, ktorá 

prináša vzájomné obohatenie.

Autority hľadajú  a nie svoje spoločné dobro
osobné výhody. Svoju moc nezískavajú 

zastrašovaním či prázdnymi sľubmi, ale 
svojím charakterom. Angažovanosť v prospech 

spoločného dobra je normálnou súčasťou 
života každého človeka už od detstva a nielen

 vyplnením voľného času alebo hobby 
materiálne (existenčne) zabezpečeného človeka.

 Cena ľudského života je nevyčísliteľná
a nemeria sa ani výkonom, ani peniazmi, 
ani krásou, ani žiadnym iným kritériom. 

Cesta k šťastiu je cestou hodnôt, a morálnych 
a etických princípov, ktoré je človek povolaný 

odhaľovať a zachovávať a nie denovať a 
upravovať. Cieľ ľudského života, ktorému 
právom patrí prívlastok denitívny, siaha 

oveľa ďalej, ako je koniec a počítanie 
prežitých rokov.

A nechceme kvôli tomu odchádzať zo 
Slovenska. Sme ochotní prispieť k tomu, 

aby sa Slovensko stalo takou krajinou. 
Začíname na Orave, ale ideme aj ďalej...

VÍZIA o.z. V.I.A.C.

Prevádzkovateľom informačného centra 
 je občianske združenieEurope Direct Trstená

, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
ktoré sa okrem témy európskeho občianstva venuje 
ešte témam: neformálne a zážitkové vzdelávanie, 
podnikavosť, dobrovoľníctvo, nová evanjelizácia,
komunitný rozvoj a medzinárodná mobilita.



Projekt je zameraný na obstaranie strojného vybavenia (šijacej, žehliacej a súvisiacej techniky), vybavenia prevádzkových priestorov
dielne a prevádzkových priestorov predajne, informačných a komunikačných technológií (počítačov, registračnej pokladne a 
multifunkčného zariadenia), softvéru, marketingových nástrojov (vytvorenie a správa facebookového účtu žiadateľa a reklama na 
billboardoch), vytvorenie a správa e-shopu ako nástroja elektronického podnikania, prijatie nových zamestnancov a ich zaškolenie.

72 067 €

Oravská Jasenica
Lassak, s. r. o. 
Oravská Jasenica

5/2018 - 4/2019

Podpora vyroby módnych odevov v spolocnosti Lassak, s. r. o.

59 166 €

Krušetnica
ZŠ a MŠ Krušetnica

Podpora školskej inklúzie v ZŠ Krušetnica

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tiež znížiť mieru 
predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzať takémuto ukončovaniu.

114 120 €

Mútne
ZŠ Mútne

12/2017 - 11/2020

Zvyšenie inklúzie a zlepšenie vysledkov a kompetencií ziakov ZŠ v Mútnom

Realizácia tohto projektu  prispeje k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a 
kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do predprimárneho 
vzdelania detí uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.

49 248 €

Námestovo
ZŠ sv. Gorazda,
Námestovo

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích vysledkov ziakov so ŠVVP a zo SZP v CZŠ sv. Gorazda Námestovo

11
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Projekt je zameraný na prípravu a realizáciu inkluzívneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese na Základnej škole v Námestove
na Slnečnej ulici. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 
detí a žiakov.

146 430 €

Námestovo
ZŠ Námestovo

1/2018 - 12/2020

Inkluzívna škola v Námestove

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

62 280 €

Námestovo
Spojená škola
Inernátna, Námestovo

2/2018 - 1/2021

Podpora školskej inklúzie v Špeciálnej základnej škole v Námestove

Hlavným zameraním spoločnosti je lisovanie precíznych gumových výrobkov pre automobilový priemysel, ktoré svojimi špecikáciami spĺňajú
tie najprísnejšie kritériá zákazníkov v oblasti kvality. Predmetom predkladaného projektu je nákup inovatívnych technológií – 2 ks 
horizontálnych vstrekovacích lisov s prídavnými zariadeniami. Technológie budú využívané na poskytovanie služieb priemyselnej povahy.

663 704 €

Oravská Jasenica
PROKEŠ & Co.SK, s.r.o.

7/2017 - 7/2018

Inovácia vyrobného procesu v spolocnosti PROKEŠ & Co.SK, s.r.o.

Cieľom projektu je zabezpečiť novostavbu objektov zberného dvora a prispôsobiť ju súčasným podmienkam. Taktiež zaviesť efektívne triedenie 
odpadov obstaraním nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie.

407 116 €

Oravská Jasenica
Obec Oravská Jasenica

11/2016 - 10/2017

Zberny dvor Oravská Jasenica

OKRES NÁMESTOVO



Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie.

148 004 €

Oravská Jasenica
Obec Oravská Jasenica

9/2015 - 6/2016

Obnova verejného osvetlenia

Zvýšiť inkluzívnosť a rovanký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 
detí a žiakov.

62 280 €

Oravská Jasenica
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka 
Oravská Jasenica

12/2017 - 11/2020

Škola pre všetkych

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie.

260 615 €

Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná

8/2015 - 6/2016

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravská Lesná

435 493 €

Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná a 
Huslenky na Valašsku

5/2014 - 4/2015

Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku
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Predmetom projektu bol nákup 1100 litrových kontajnerov na separovaný zber odpadov. Vytvorenie  30 tzv. zberných 
hniezd v rámci celej obce.

43 873 €

Oravská Polhora
Obec Oravská polhora

2016

Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore 

Predmetom projektu bola obnova verejného osvetlenia a prechod na úspornú LED technológiu.

116 156 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Polhora

Inštalácia monitorovacieho kamerového systému pozostávajúceho z 9 kamier, z toho 5 kamier v rámci areálu Základnej školy a 3 
kamery na monitorovanie okolia obecného úradu a Kultúrneho domu.  

5 400 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2015

Kamerovy systém v obci Oravská Polhora 

Inštalácia monitorovacieho kamerového systému pozostávajúceho z 12 kamier na komplexné monitorovanie areálu Základnej školy 
s materskou školou 130. 

8 700 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2017

Kamerovy systém areálu Základnej školy s materskou školou c.130 v Oravskej Polhore 
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Predmet projektu: nákup 850 kusov 1000-litrových kompostérov do domácností na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

96 290 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2017

Predchádzanie vzniku biologicky rozlozitelnych komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

Predmetom projektu bolo odstránenie nezákonne umiestnenej skládky odpadov v blízkosti rieky 
Polhoranka a následná úprava terénu. Na tomto mieste v súčasnosti obec plánuje spracovať koncepciu 
výstavby sociálnych bytov.

50 000 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2016

Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Oravská Polhora 

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu MŠ v Oravskej Polhore, tiež posilniť inkluzívne vzdelávanie a výchovu detí úplnou 
debarierizáciou objektu a vytvorením priestorov pre posilnenie inkluzívnych prvkov výchovy.

223 676 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

6/2017 - 5/2018

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravská Polhora

Predmet projektu je zameraný na budovanie cezhraničných horských cyklotrás spájajúcich gminu Zawoja a obec Oravská Polhora 
prechádzajúcich cez územia bohaté na zdroje prírodného a kultúrneho dedičstva. Okolo trasy budú inštalované informačné tabule 
opisujúce tak prírodné ako aj kultúrne dedičstvo. Informácie budú nadväzovať na pastiersku tradíciu typickú pre túto oblasť a tiež 
na kultúru spojenú s gajdošmi. Taktiež budú nadväzovať na staré chodníky spájajúce obe územia, ktoré boli v minulosti veľmi známe, 
no dnes upadli do zabudnutia. Trasy prechádzajú popri objektoch kultúrneho dedičstva – v Zawoji popri historickej kaplnke z XVII. 
storočia a na Slovensku napríklad popri liečivom prameni jódobrómovej slanej vody, kde boli v minulosti známe kúpele. Okrem toho 
od tohto miesta začína najstarší turistický chodník na vrchol Babej hory. Je to jeden z najstarších chodníkov v celých Beskydách. 
V rámci projektu sa plánuje tiež vybudovanie Centier integrácie a rekreácie pre cykloturistov po oboch stranách hraníc, skladajúcich 
sa z objektu zázemia pre turistov a tiež miesta určeného na odpočinok a rekreáciu cykloturistov využívajúcich cezhraničné cyklotrasy. 
Na slovenskej strane okrem toho vznikne nová vyhliadková veža, nový prístrešok na mieste prameňa liečivej slanej vody.

688 934 €

Oravská Polhora
obec Oravská Polhora 
a Gmina Zawoja

1/2017 - 10/2018

Babia hora Trails
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Realizácia projektu pomôže zvýrazniť turistické hodnoty oblasti, prostredníctvom vytvorenia nového nadregionálneho, karpatského 
turistického produktu. Vytvorenie projektu Trasa valašskej kultúry otvorí v budúcnosti nové spoločné možnosti pre lokálne komunity, 
ktoré sa snažia o zachovávanie valašskej kultúry a to prostredníctvom: rekonštrukcie budov, remeselných tvorivých dielni, lokálnych 
valašských podujatí, výroby a prezentácie syrových výrobkov a pod. Takáto forma prezentácie je atraktívna pre turistu hľadajúceho 
autentický turistický produkt, založený na unikátnych hodnotách lokálnej kultúry. Obec Oravská Polhora, vďaka danému projektu 
zrekonštruuje budovu bývalej colnice a vytvorí v jej priestoroch múzeum valašskej kultúry a informačné turistické centrum. Súčasťou 
realizácie projektu je aj množstvo podujatí zameraných na propagáciu a udržiavanie pastierskej-valašskej kultúry. TVK je prvý a jediný 
takto komplexný projekt s turistickým charakterom pre celý región Karpát a pohraničia PL-SK.

1 883 500 €

Oravská Polhora
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“.

1/2017 - 10/2018

Trasa Valašskej kultúry

Hlavným cieľom projektu je realizácia medzinárodnej súťažnej prehliadky v speve pri gajdách bez obmedzenia veku. Zámerom 
podujatia je konfrontácia spevákov, zviditeľnenie individuálnych i regionálnych spevných štýlov. 

1 000 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2017

Tak spievala moja babka v Karpatoch - prehliadka spevákov gajdošskych piesní

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

93 420 €

Oravská Polhora
ZŠ Oravská Polhora

3/2018 - 2/2021

Podpora školskej inklúzie v ZŠ v Oravskej Polhore

Základným cieľom projektu je prezentácia gajdošskej ľudovej tradície z Oravskej Polhory v Českej republike v regióne Moravy. Osobitným 
cieľom projektu je výmena skúseností s výrobou a hrou na tradičné nástroje gajdošskej kultúry, ktorá je zapísaná do svetového zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva – UNESCO.

2 000 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

9/2017 - 9/2018

Gajdošská kultúra na potulkách Moravou
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Základným cieľom projektu je prezentácia gajdošskej ľudovej tradície z Oravskej Polhory v Poľsku. Poľský región, Vojvodstvo 
Veľkopolské je taktiež známe svojou špecickou gajdošskou kultúrou. Preto sekundárnym cieľom tohto projektu je medzinárodná 
výmena výrobných, herných a aj organizačných poznatkov v oblasti gajdošskej kultúry.

2 500 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

2016

Gajdy a gajdošská kultúra na potulkách Polskom

Hlavným cieľom projektu je zachovávať a propagovať tradičné formy hudby spojené s pastierskou a 
valašskou kultúrou, ktorá je spoločná pre poľské a slovenské komunity na oboch stranách Babej hory.

67 698 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora
Powiat Suski

2/2017 - 1/2018

Na gajdošskú nôtu

Hlavný cieľ projektu:  je  budovanie turistického imidžu a identikácia Poľsko-slovenského regiónu pod Babou horou ako regiónu 
s veľkým kultúrnym a prírodným potenciálom. Prostredníctvom propagačných aktivít, počas veľtrhov cestovného ruchu, ktoré 
sú určené pre cestovné kancelárie aj individuálnych turistov sprostredkujeme informácie širokej cieľovej skupine, čo sa prejaví na 
zvýšení záujmu o návštevu nášho regiónu. Taktiež prostredníctvom organizácie tematických výstav a zhotovenia publikácií prispeje 
projekt k zvýšeniu vedomostí o prírodných a kultúrnych hodnotách. Výstavy a časť publikácií budú okrem cieľovej skupiny turistov
určené aj pre obyvateľov regiónu so zámerom zvyšovania vedomostí o ich regióne a vlastnom kultúrnom dedičstve.107 018 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora
Powiat Suski

12/2017 - 11/2018

Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedicstva

Hlavným cieľom projektu „Tajomstvá Babej hory“ je ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu pod Babou horou 
s osobitným dôrazom na obce Zawoja a Oravská Polhora. Projekt prispeje k vytvoreniu nových foriem propagácie územia a to 
prostredníctvom naštudovania divadelných predstavení, vydanie knihy s Babohorskými príbehmi a legendami a vytvorenie aplikácie  
pre Android e-legendy "Tajomstvá Babie hory". Realizácia projektu vychádzajúceho  z Babohorských legiend nielen zvýši povedomie 
obyvateľov o kultúrnom dedičstve, ale priamym spôsobom bude využívať toto dedičstvo ukryté v povestiach a legendách, ktoré sa  
odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a takouto formou zabezpečiť záchranu od zabudnutia tradícií spojených s orálnou históriou.  87 812 €

Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora
Gmina Zawoja

11/2017 - 10/2018

Tajomstvá Babej hory
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Cieľom projektu je rekonštrukcia a doplnenie sústavy VO, pre zabezpečenie potrebných svetelno-technických noriem a požiadaviek 
pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

363 337 €

Oravské Veselé
Obec Oravské Veselé

6/2015 - 12/2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie tepelnotechnických vlastností viacúčelovej administratívnej budovy v obci Oravské Veselé, 
prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov a zateplením strechy, vrátane výmeny strešnej 
krytiny. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca.

317 078 €

Oravské Veselé
Obec Oravské Veselé

6/2016 - 6/2018

Znízenie energetickej nárocnosti viacúcelovej budovy v obci Oravské Veselé

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť tím odborníkov, ktorý sa bude skladať zo: špeciálneho pedagóga a 4 asistentov učiteľa. 
Všetci títo odborníci budú pomáhať bežným žiakom a žiakom so ŠVVP integrovať sa a tak sa stať súčasťou školského prostredia, odstraňovať 
sociálno-patologické javy, skvalitnia diagnostikovanie a rediagnostikovanie žiakov s cieľom predchádzať a zmierňovať negatívny vplyv 
vývinových porúch a iného znevýhodnenia, ktoré by mohlo mať za následok školskú neúspešnosť žiakov.

176 400 €

Oravské Veselé

4/2018 - 3/2021

Podpora inkluzívnosti a rovnaky prístup k vzdelaniu pre všetkych ziakov v Oravskom Veselom

Cieľom projektu je vybudovanie zberného dvora. Obec Rabčice prevádzkuje drobnú prevádzku kam môžu občania odovzdávať oddelené 
zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov. Obec potrebuje daný priestor technicky dovybaviť tak, 
aby spĺňal požiadavky ZD podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Obec potrebuje zrealizovať nákup zberných nádob a kontajnerov 
na komunálne odpady, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a drobný stavebný odpady, nákup traktora s vlečkou 
a nosičom kontajnerov a kolesového nakladača, ktorého príslušenstvom je drvič DSO a drvič BRO. Súčasťou projektu je aj osvetová 
činnosť pre obyvateľov, ktorá napomôže k efektívnemu využívaniu zberného dvora. 357 974 €

Rabčice
Obec Rabčice

10/2016 - 6/2017

Zberny dvor Rabcice
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Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

51 840 €

Rabčice
ZŠ s MŠ Rabčice

1/2018 - 12/2020

V základnej škole úspešnejší

Cieľom projektu je vytvorenie dvoch pozícii pedagogických asistentov, ktorí budú vykonávať činnosti zvyšujúce efektívnosť inklúzivného
vzdelávania. Činnosťou pedagogických asisentov sa zvýši kultúra školy smerom k sociálnej koherencii a k napĺňaniu aktuálnych 
vzdelávacích potrieb každého žiaka s ohľadom na jeho individuálne zameranie. Pedagogicky asistenti budú napĺňať hlavný zámer 
inklúzivného vzdelávania, ako konceptu, podľa ktorého by mali všetky deti navštevovať triedy hlavného vzdelávacieho prúdu 
(Dohovor OSN). Pedagogickí asistenti sa budú zapájať do činností v rámci priamej edukácie, v rámci voľnočasových aktivít, 
a tiež budú spolupracovať s rodinami žiakov. 48 240 €

Rabčice
ZŠ s MŠ Rabčice

5/2018 - 4/2020

Efektívne inkluzívne vzdelávanie

45 828 €

Rabčice
ZŠ s MŠ Rabčice

Efektívne inkluzívne vzdelávanie

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy v Sihelnom. Tento cieľ bude dosiahnutý prestavbou nevyužitého podkrovia 
v MŠ. Ďalším cieľom je aj rozšírenie opatrení zameraných na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí úplnou debarierizáciou 
objektu a vytvorením priestorov pre posilnenie inkluzívnych prvkov výchovy. Realizáciou projektu sa dosiahne celková kapacita MŠ 86 detí, 
čím sa vytvoria podmienky pre predprimárne vzdelávanie a eliminujú sa nevybavené žiadosti o umiestnenie detí z nedostatočnej kapacity MŠ.

217 102 €

Sihelné
Obec Sihelné

7/2017 - 5/2018

Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Sihelné
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Hlavným cieľom je zvýšiť hrubú zaškolenosť detí v predškolskom veku a zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho 
vzdelávania na území obce Ťapešovo.

79 758 €

Ťapešovo
Obec Ťapešovo

3/2018 - 6/2018

Vytvorenie novej triedy MŠ Tapešovo

Projekt je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v obci Vavrečka,  vytvoria sa dodatočné kapacity MŠ, 
čo umožní umiestnenie väčšieho počtu detí, čo bude prínosom pre rodičov týchto detí. Mladým rodinám sa tak zlepšia ich 
životné podmienky z hľadiska zosúlaďovania ich súkromného a pracovného života a zlepšenia príjmovej situácie.

242 100 €

Vavrečka
Obec Vavrečka

6/2017 - 9/2017

Zvyšenie kapacity MŠ v obci Vavrecka

V rámci tohto mikroprojektu bola vybudovaná vyhliadková veža. Nová turistická atrakcia je situovaná na Špikovom vrchu v obci 
Zákamenné. Nad úrovňou okolitého terénu sa v nadmorskej výške 835 metrov týči vyhliadková veža, ktorá je prístupná širokej 
verejnosti. Drevená vyhliadková veža má štyri podlažia a je z nej nádherný výhľad na okolitú scenériu prírody. V rámci mikroprojektu 
sa uskutočnilo podujatie Dni obce, pri ktorom sa slávnostne otvorila vyhliadková veža, aby mohla slúžiť ako turistická atrakcia miestnym 
obyvateľom ale aj domácim či zahraničným návštevníkom. 124 017 €

Zakamenné
Obec Zakamenné 
a Gmina Ujsoly

3/2017 - 12/2017

Na trase kultúr pohranicia

Počas realizácie predchádzajúcich projektov sme často narážali na množstvo prekážok, ktoré musí prekonať zdravotne postihnutý človek 
na ceste za poznaním. Hlavným problémom, ktorý chceme pomocou projektu vyriešiť je, že prijímatelia sociálnych služieb s rôznym druhom 
a stupňom postihnutia, či na Slovensku alebo v Poľsku, nemajú dostatok príležitostí zúčastňovať sa aktivít, ktoré sú pre zdravého človeka 
samozrejmosťou. Chceme, aby udržiavali čo najintenzívnejší kontakt s prírodou, vonkajším prostredím, svetom okolo. Naším cieľom je 
u každého individuálne podporiť v čo najvyššej možnej miere sebestačnosť, rozvíjať jeho intelekt, kontakt s okolitým svetom, integráciu, 
záujem o krásy okolo.36 210 €

Zakamenné
DSS a zariadenie pre 
seniorov Zakamenné

4/2017 - 12/2017

Netradicnou cestou po stopách našich predkov

OKRES NÁMESTOVO



49 248 €

Zakamenné
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka 

Zvyšenie inklúzie a zlepšenie vzdelávacích vysledkov ziakov Základnej školy v Zákamennom

Cieľom projektu je zabezpečenie komplexného systému triedenia komunálneho odpadu v rámci katastrálneho územia obce Zubrohlava 
a tým podporiť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov. Projekt je zameraný na separáciu a zber presne špecikovaných druhov 
komunálneho odpadu a to: biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, textílie, šatstvo, jedlé oleje a tuky. 
Realizáciou projektu obec vytvorí komplexné podmienky pre separáciu komunálneho odpadu v rámci cieľovej skupiny obyvateľov 
a návštevníkov obce Zubrohlava. Aktivity projektu sú zamerané aj na informovanosť obyvateľov obce v oblasti triedeného zberu odpadov.833 100 €

Babín
Obec Babín

3/2017 - 5/2019

Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy, ktorá sa nachádza v centrálnej časti obce Habovka, popisné číslo 266 
a slúži na administratívne účely. Územie, kde sa budova nachádza, má mierne svahovitý charakter a terén okolo budovy je upravený. 
V dôsledku realizácie projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou 
podlahovou plochou 2201,45 m2.

691 548 €

Habovka
Obec Habovka

11/2016 - 9/2018

Znízenie energetickej nárocnosti administratívnej budovy v obci Habovka
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Cieľom projektu je obnova verejného osvetlenia v obci Habovka. Ďalšími cieľmi je znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia, 
znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.

73 365 €

Habovka
Obec Habovka

7/2015 - 4/2016

Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

29 583 €

Čimhová
ZŠ a MŠ Čimhová

Vyrovnávanie rozdielov v beznej triede

Liesek
Obec Liesek a 
gmina Tokarnia

9/2017 - 9/2018

Slovensko-polské spolocné hladanie novej cesty tradiícií a kultúry

Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a s tým 
súvisiace zlepšenie študijných výsledkov žiakov so ŠVVP rešpektovaním ich učebných štýlov a vytváraním pozitívneho sebaponímania.

93 420 €

Liesek
ZŠ a MŠ Liesek

2/2018 - 1/2021

Sme jedinecní, zvládneme to!

OKRES TVRDOŠÍN



Projekt sa dotýka nevyhnutných stavebných úprav v súlade s výzvou. Zámerom je dosiahnuť výrazné zníženie náročnosti verejných 
budov, čo sa pozitívne prejaví na úsporách energií a v efektivite nakladania s verejnými zdrojmi. Zároveň projekt prispeje aj 
k zlepšeniu podmienok života v danom regióne.

780 888 €

Nižná
Spojená škola, Nižná

Nizná - stavebné úpravy, zvyšenie EHB

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu MŠ v obci Nižná.

67 698 €

Nižná
Obec Nižná

2018

Zvyšenie kapacity Materskej školy v obci Nizná

Hlavným cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ako aj zlepšenie životného prostredia 
v obci Nižná. Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, v rámci ktorej budú obstarané 1050-litrov domáce záhradné kompostéry 
v počte 644 ks spolu s brožúrou, resp. návodom na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie. Realizáciou projektu sa zníži 
záťaž na životné prostredie, ale predovšetkým sa budú vytvárať kvalitnejšie podmienky pre život občanov obce Nižná. Obstarané kompostéry 
obec poskytne domácnostiam rodinných domov a spoločenstvám vlastníkov bytov v bytových domoch na území obce Nižná bezodplatne 
na základe zmluvy o výpožičke s možnosťou následného bezodplatného prevodu po ukončení obdobia udržateľnosti projektu.

109 302 €

Nižná
Obec Nižná

2/2018 - 4/2018

Predchádzanie vzniku biologicky rozlozitelnych komunálnych odpadov v obci Nizná

Zabezpečiť kvalitné a hospodárne verejné osvetlenie ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov obce Nižná.

208 447 €

Nižná
Obec Nižná

10/2015 - 12/2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Nizná
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Projekt je zameraný na inklúziu ako model vzdelávania, ktorý rešpektuje rozdiely medzi deťmi a právo všetkých na rovnaký prístup 
ku vzdelávaniu. Snaží sa vybudovať komunity.

124 560 €

Nižná
ZŠ a MŠ Nižná

1/2018 - 12/2020

Zvyšenie inkluzívnosti a rovností prílezitostí pre všetkych ziakov ZŠ v Niznej

Projekt „Obnova budov č.210 a 247“ je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti a zároveň zahŕňa obnovu 
stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov.

452 545 €

Podbiel
Obec Podbiel

4/2017 - 3/2019

Znízenie energetickej nárocnosti verejnych budov - Materská škola a Obecny úrad v obci Podbiel

Cieľom hlavnej aktivity projektu „Zníženie technologickej medzery“ je dosiahnutie inovácie výrobného procesu a zvýšenie 
konkurencieschopnosti žiadateľa. Inováciou dôjde k zásadnej zmene výrobného procesu existujúcej prevádzky spoločnosti, ktorá zabezpečí 
zníženie energetickej náročnosti procesu, zvýšenie kapacity produkcie a zlepšenie kvality výrobkov. Prínosom projektu pre žiadateľa bude
kvalitatívny posun výroby pri znížení energetickej náročnosti a zlepšení životného prostredia, v dôsledku čoho sa zlepší ekonomické postavenie 
spoločnosti.2 300 000 €

Podbiel

12/2017 - 9/2018

Nákup inovatívnej technológie pre NEALKO ORAVAN, spol. s r. o.

Výsledkom tohto projektu bude vytvorenie nových trás so sprievodnou infraštruktúrou, čo zvýši dostupnosť a využívanie spoločného 
kultúrneho a prírodného dedičstva, zvyšovanie atraktivity turistických obcí Szaary a Podbiel a v neposlednom rade Cesty okolo 
Tatier, ktorá vedie cez poľsko-slovenskú hranicu.

115 805 €

Podbiel
Obec Podbiel 
Obec Szaflary

1/2017 - 10/2017

"Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel“

NEALKO ORAVAN, spol. s r.o.

OKRES TVRDOŠÍN



Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce a zabezpečenie trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti 
predprimárneho vzdelávania pri zvýšení jeho kvality a hrubej zaškolenosti detí  MŠ v obci.  Cieľ sa dosiahne naplnením troch špecických 
cieľov: 1.zvýšenie kapacity MŠ na 60 miest, 2. zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie v objekte MŠ, 3.zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a jeho rozšírenia o nové 
prvky a programy. 221 393 €

Suchá Hora
Obec Suchá Hora

1/2018 - 12/2019

Vystavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Projekt je zameraný na všetky kategórie obyvateľstva pohraničných regiónov oboch krajín. Vylepšené podmienky cykloturistiky 
a s tým súvisiacu propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, prislúchajúce služby využijú všetci aktívni užívatelia cestovného 
ruchu na poľskej a slovenskej strane. Úžitok z projektu budú mať aj malí a strední podnikatelia regiónu, ktorí už poskytujú služby 
v cestovnom ruchu, ale aj noví, ktorí môžu napomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu.

2 168 598 €

Trstená
mesto Trstená 
mesto Dolný Kubín

1/2017 - 10/2018

Na bicykli za kultúrnym a prírodnym dedicstvom pohranicného regiónu

Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k, a to v dôsledku obstarania novej inovatívnej technológie na výrobu ekologických 
papierových tašiek s vyseknutým uchom. Na Slovensku je len niekoľko výrobcov papierových tašiek, pričom v súčasnosti sa vyrábajú 
len papierové tašky s krúteným papierovým uchom. Nakoľko uvedený produkt sa na Slovensku nevyrába, rovnako nie je na Slovensku 
dostupná a využívaná ani inovatívna technológia určená na jeho výrobu. V dôsledku realizácie projektu spoločnosť očakáva upevnenie 
postavenia na trhu, ako aj možnosť vstupu na nové trhy. To zabezpečí spoločnosti rast na pomerne dlhé obdobie a zároveň prinesie 
nové pracovné miesta, ktoré budú dlhodobo udržateľné.397 565 €

Trstená
ID Reklama s. r. o.

6/2018 - 2/2019

Zavedenie vyroby papierovych tašiek v spolocnosti ID Reklama s.r.o.

Realizácia projektu rieši rekonštrukciu historickej budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti budovy bez zmeny 
pôdorysu  a vonkajšieho vzhľadu objektu.

716 444 €

Trstená
Mesto Trstená

10/2017 - 12/2018

Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej
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Cieľom tohto projektu je vybudovať ďalších 60 km cyklistickej trasy a infraštruktúry pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať 
od mesta Nowy Targ až k hraničnému prechodu Kacwin - Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa 
Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów – Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin – Veľká 
Franková na východe. Cyklistické trasy budú potiahnuté asfaltom, čo umožní bezpečnú jazdu na bicykli po pohraničí a spoznávanie miest 
s jedinečnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami.  6 000 000 €

Trstená
Mesto Trstená

2017-2018

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa

Projekt je zameraný na jednu z činností spoločnosti, ktorou je výroba výrobkov  z papiera, konkrétne výroba personalizovaných ekologických 
dizajnovo spracovaných papierových tašiek. Obstaraním novej inovatívnej technológie dôjde k realizácii (zlepšenia) existujúceho výrobného 
postupu, vďaka čomu sa zabezpečí upevnenie postavenia spoločnosti na trhu, rast jej konkurencieschopnosti, zvýšenie jej ekonomickej 
prosperity a to všetko s ohľadom na trvalo udržateľný  rozvoj. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v okrese Tvrdošín, 
nakoľko budú vytvorené 2 nové pracovné miesta.633 990 €

Trstená
Green Print s.r.o.

3/2018 - 9/2018

Inovácia vyrobného procesu v spolocnosti Green Print s. r. o.

Projekt je zameraný na jednu z činností spoločnosti, ktorou je výroba ekologických papierových tašiek. Projekt je zameraný na za pomoci 
obstarania novej inovatívnej technológie. Obstaraním novej technológie spoločnosť zabezpečí výrazné inovovanie výroby, v dôsledku čoho 
očakáva upevnenie postavenia na súčasných trhoch, možnosť vstupu na nové trhy, rozšírenie výrobných kapacít, rast konkurencieschopnosti, 
zvýšenie ekonomickej prosperity a to všetko s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na 
zamestnanosť v okrese Tvrdošín, nakoľko budú vytvorené 2 nové pracovné miesta. Tieto pracovné miesta budú obsadené osobami zo 
znevýhodnených sociálnych skupín.354 938 €

Trstená
Mesto Trstená

5/2018 - 12/2018

Zvyšenie konkurencieschopnosti spolocnosti Green Print s. r. o.

Cieľom projektu je zlepšiť priestorové a prístrojové vybavenie gynekologického a pôrodníckeho oddelenia, pretože toto oddelenie obmedzujú 
nedostatočné priestorové kapacity, a aj stav súčasných priestorov nezodpovedá očakávaniam zo strany verejnosti ani trendom v oblasti 
zdravotníctva. Aktivity projektu sú zamerané na prístavbu GPO a obstaranie potrebného vybavenia pre jej plnú funkčnosť. Po realizácii 
projektu sa dosiahne zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovanej akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti na GPO a jej kvalitatívne 
vyššiu úroveň.3 689 626 €

Trstená
HNsP Trstená

3/2018 - 10/2019

Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená
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200 000 €

Trstená
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

2018 - ...

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odbornych ucební a kniznice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

Hlavným cieľom je podporiť aktívnu účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni s dôrazom na demokraciu, 
spoluprácu a toleranciu v prostredí EÚ, a tiež prispievať k tomu, aby sa občania EÚ zbližovali, nadväzovali nové priateľstvá a rozumeli Únii, 
histórii i rozmanitosti.

25 000 €

Trstená
Mesto Trstená

11/2016

„V Európe je sila – Trstená 2016“ 

Hlavným cieľom projektu je posilniť aktívne občianstvo na úrovni EÚ. Do projektu boli zapojení aktívni občania zo svojich komunít, ktorým 
záleží na živote vo svojom okolí, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie (školy), náboženské inštitúcie (farnosti, zbory, farské 
spoločenstvá) a ďalšie subjekty pôsobiace na miestnej a regionálnej úrovni.

25 000 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

6/2018

Community without borders

Hlavným cieľom projektu je posilniť aktívne občianstvo na úrovni EÚ. Do projektu boli zapojení aktívni občania zo svojich komunít, 
ktorým záleží na živote vo svojom okolí, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie (školy), náboženské inštitúcie (farnosti, zbory, 
farské spoločenstvá) a ďalšie subjekty pôsobiace na miestnej a regionálnej úrovni.

25 000 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

6/2017

Europe for Us, We for Europe
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Cieľom projektu je prispievať k tomu, aby sa občania Európskej únie zbližovali, nadväzovali nové priateľstvá a väzby a hlavne rozumeli 
Únii, jej rozmanitosti a histórii.

25 000 €

Trstená
Mesto Trstená

11/2015

Trstená 2015 - Dni aktívnych občanov Európskej únie

Cieľom tohto projektu je priniesť pozitívnu zmenu súčasnej situácie na poľsko-slovenskom pohraničí zdôraznením a priblížením 
spoločného, multikultúrneho dedičstva Jablonky a Trstenej.

42 246 €

Trstená
Mesto Trstená

7/2016 - 2/2017

Multikultúrne dedičstvo Jabłonky a Trstenej

Cieľom projektu je zameranie sa na žiakov s Downovým syndrómom a Aspergerovým syndrómom, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup 
a odborné vedomosti, ako k týmto žiakom pristupovať.

114 120 €

Trstená
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

12/2017 - 11/2020

Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ a MŠ Rudolfa Dilonga

Cieľom projektu sú činnosti zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu 
ku vzdelaniu a zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami za pomoci asistentov 
učiteľa a špeciálneho pedagóga. Realizáciou aktivít projektu sa očakáva, že každodennou systematickou prácou asistentov a špeciálneho 
pedagóga sa zlepší klíma školy, triedy, ale najmä prospech a postavenie detí so ŠVVP.

145 260 €

Trstená
ZŠ P.O.Hviezdoslava

12/2017 - 11/2020

Pomocná ruka - šanca pre všetkych k úspešnému vzdelávaniu
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OZ V.I.A.C. sa rozhodlo prvýkrát hosťovať zahraničných dobrovoľníkov počas 12 mesiacov. Projekt je zameraný na voľný čas detí 
a mládeže. Vybraní dobrovoľníci Lena z Nemecka a Mikel zo Španielska budú počas svojej EDS služby zapojení do pravidelných aktivít 
mládežníckeho klubu v Trstenej. Konkrétne pôjde o rôzne kreatívne workshopy a aktivity zamerané na rozvoj osobnosti mladého človeka. 
Druhá časť aktivít bude prebiehať v partnerských školách, kde budú dobrovoľníci pomáhať pomocou neformálnych aktivít pri konverzačnej 
časti vyučovania.16 380 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

I will be volunteer

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom hosťovania zahraničných dobrovoľníkov v regióne odbúrať predsudky a stereotypy, 
ktoré tu vládnu voči cudzincom. A zároveň motivovať mladých ľudí v oravskom regióne k účasti na európskych mobilitách. 

16 390 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

7/2014 - 10/2015

I will be volunteer 2

5 725 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

7/2014 - 6/2016

I will be volunteer 3

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom hosťovania zahraničných dobrovoľníkov v regióne odbúrať predsudky a stereotypy, ktoré tu 
vládnu voči cudzincom. A zároveň motivovať mladých ľudí v oravskom regióne k účasti na európskych mobilitách. 

16 585 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

1/2015 - 5/2016

I will be volunteer 4
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8/2013 - 9/2014

Tento projekt je zameraný na poskytovanie príležitostí neformálneho vzdelávania detí a mladých ľudí z Kavadarci. Niektoré aktivity 
projektu sú vyvíjané v spolupráci so základnými a strednými školami mesta. Činnosti sú prevažne realizované v pracovnom priestore
mládežníckeho klubu a škôl v Kavadarci. Hlavná pracovná náplň dobrovoľníkov:
- príprava témy pre aktivity
- príprava obsahu aktivít (hry, cvičenia, jazykové kurzy)
- realizácia aktivít spolu s ďalším EVS alebo miestnym dobrovoľníkom.

OKRES TVRDOŠÍN
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Projekt Európskej dobrovoľníckej služby bude realizovať OZ V.I.A.C, ktorá vyšle dobrovoľníka na 1 rok do Arménska. Cieľom projektu 
je zlepšiť dobrovoľníkov osobnostný a pracovný prol prostredníctvom aktivít na Jerevanskej štátnej univerzite jazykov a sociálnych vied.

6 550 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

1/2015 - 9/2016

Slovakia - Armenia: Volunteering Bridge

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby bude realizovať OZ V.I.A.C, ktorá vyšle dobrovoľníka na 1 rok do Arménska. Cieľom projektu 
je zlepšiť dobrovoľníkov osobnostný a pracovný prol prostredníctvom aktivít na Jerevanskej štátnej univerzite jazykov a sociálnych vied.

6 483 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

5/2016 - 9/2017

Slovakia - Armenia: Volunteering Bridge II.

2 224 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

5/2015 - 10/2015

Work with pure Children and Disable youth in Azerbaijan

V rámci schváleného projektu budú v regióne Orava hosťovaní celkovo 2 dobrovoľníci z Rumunska a Portugalska. Projekt je zameraný 
na búranie predsudkov a stereotypov k cuzdincom v regióne Orava zo strany mladých ľudí. Súčasne má realizovaná dobrovoľnícka služba 
smerovať k tomu, aby mladí ľudia z Oravy mali väčší záujem o projekty Európskej mobility. Dobrovoľníci sa budú podieľať na aktivitách, 
zabezpečujúcich fungovanie kancelárie hostiteľskej organizácie, podieľanie sa na bežných aktivitách organizácie zabezpečovanie aktivít 
v centre voľného času (kreatívne workshopy), treťou oblasťou, ktorou bude zabezpečovanie jazykových hodín v partnerskej škole.16 501 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

7/2015 - 11/2016

I am Volunteer, Nice To Meet You

Cieľom projektu je poskytnúť možnosť deťom a mladým ľuďom všetkých národností a spoločenských tried rozvíjať svoje vzdelanostné, 
sociálne, komunikačné schopnosti a zručnosti prostredníctvom vzdelávacích programov, do ktorých sa môžu dobrovoľníci zapojiť.
Projekt vedie k zlepšeniu úrovne vzdelania mladých ľudí v Azerbajdžane a je určený všetkým sociálnym, národnostným a pohlavným 
skupinám bez rozdielu. Prostredníctvom tejto pomoci si mladí ľudia môžu uvedomiť, že dobré vzdelanie je kľúčovým faktorom 
k zlepšeniu kvality životnej úrovne ich krajiny. Stretnutie sa so slovenskou dobrovoľníčkou naviac napomôže cieľovej skupine lepšie 
porozumieť kultúrnym odlišnostiam medzi Azerbajdžanom a EÚ.

OKRES TVRDOŠÍN



Hlavným cieľom projektu je podpora rastu kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorí sa tejto téme venujú v jednotlivých organizáciách, 
pretože sme presvedčení, že kvalitné a kompetentné sprevádzanie mladých v nezamestnanosti je kľúčovým predpokladom k tomu, aby 
sa uplatnili v živote a na trhu práce. Spolu s tým sa chceme bližšie zoznámiť s aktivitami, ktoré zúčastnené organizácie (a ich partnerské 
organizácie) realizujú v tejto oblasti, vnímať ich kontext i konkrétny dopad na samotných mladých ľudí.

18 410 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

I dont know what to do

Predkladaná Európska dobrovoľnícka služba slovenskej dobrovoľníčky, ktorú vysiela OZ V.I.A.C. z Oravy bude prebiehať od mája 
2015 do septembra 2015 v Azerbajdžane. Dobrovoľníčka bude v mládežníckom centre v Baku, kde bude sprostredkovať deťom 
a mladým v centre kvalitné vzdelanie a iné kreatívne aktivity za účelom zlepšenia ich šancí uplatniť sa na trhu práce a tiež učiť 
ich ako tráviť svoj voľný čas správnym a hodnotným spôsobom. Okrem zmienených aktivít projekt napomôže rozvinutiu solidarity, 
vzájomnej tolerancie a porozumenia medzi rôznymi kultúrami, náboženstvami za účelom posilnenie Východného partnerstva.2 539 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

5/2015 - 9/2015

Work with pure children and disable youth in Azerbaijan

Cieľom projektu je rozvoj osobnostných kompetencií. Partnermi sú organizácie z Nemecka, a Macedónska. Aktivít sa zúćastní 21 mladých 
ľudí a 3 vedúci národných skupín.   Jednotlivé aktivity sa uskutočnia: 1. fáza školenia 30. mája až 3. júna 2016 v Tartu (EE); Mládežnícka 
výmena 27. augusta až 2. septembra v Gdansku (PL); 2. fáza školenia 22. – 26. októbra 2016 v Kráľovej Lehote (SK). Školenie bude prebiehať 
formou aktivít: workshopy, praktické tréningy, diskusie, interaktívne prednášky, icebreakery, tímové aktivity. Mládežnícka výmena bude 
formou zážitkových aktivít, workshopov, reexie a hodnotiacich aktivít.46 968 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

5/2016 - 3/2017

More than me 

20 550 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

5/2016 - 8/2016

Let's be a part of WYD!
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8/2015 - 4/2016

Cieľom tohto projektu je poskytnúť príležitosť na cestovanie, dobrovoľníctvo, skúsenosť s Európskou mobilitou, medzinárodnou 
atmosférou a kresťanskými hodnotami v praxi prostredníctvom účasti na Svetových dňoch mládeže v Krakove 2016. Vyslanou 
skupinou sú 30 motivovaní a aktívni dobrovoľníci najmä z nášho regiónu vrátane mladých ľudí s ekonomickými problémami 
a jeden chlapec s postihnutím. Rozhodli sme sa takýto projekt koordinovať z mnohých dôvodov, hlavne preto, že Svetové
dni mládeže sú najväčším medzinárodným stretnutím veriacich ľudí. Chceli sme, aby mladí zažili a mohli vyjadriť vieru a jej 
hodnoty v spoločenstve mladých ľudí z rôznych krajín a ďalej ich šírili medzi svojimi rovesníkmi a odovzdávali ďalej.

OKRES TVRDOŠÍN
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12 664 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

Volunteering Among Young

16 286 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

5/2016 - 10/2017

Let's Volunteer!

7 864 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

9/2016 - 10/2017

Let's Volunteer II.

Cieľom projektu je rozvoj osobnostných kompetencií. Partnermi sú organizácie z Nemecka a Macedónska. Aktivít sa zúćastní 21 mladých ľudí 
a 3 vedúci národných skupín. Projekt je zameraný na 8 dňovú mládežnícku výmenu.

10 800 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

6/2016 - 11/2016

Let's go, youth!

9/2016 - 10/2017

Tento projekt sa zameriava predovšetkým na poskytovanie neformálneho vzdelávania a príležitostí na interkultúrne vzdelávanie 
mladých ľudí zo Slovenska. Taktiež sa zameriava na rozvoj podnikateľských zručností, postojov slovenských dobrovoľníkov 
a povzbudí ich k založeniu vlastných podnikov. Praktické skúsenosti, ktoré majú možnosť získať im sprostredkujú veľa príležitostí 
učiť sa a pomôžu im lepšie sa pripraviť na nastávajúce okolnosti, ktoré sa môžu objaviť v budúcnosti. Prax je zameraná 
na poľnohospodársku zložku a nadobudnuté zručnosti v neformálnom vzdelávaní im pomôžu prispôsobiť svoj život inému prostrediu, 
tiež podporiť ich osobný rozvoj a lepšie ich pripraviť na budúcnosť.

Projekt sa zameriava na:
- vytvorenie podmienok pre dobrovoľnícku činnosť a realizovanie jej rozvoja v Litve,
- poskytnutie sociálnych služieb mladým ľuďom,
- organizovanie a vykonávanie účelných povolaní zameraných na potreby detí a mládeže,
- poskytovanie informácií, konzultácií a služieb v oblasti poskytovania služieb jednotlivcom
  a právnickým osobám,
- pomáhanie mladým ľuďom pripraviť sa na samostatný život a začleniť sa na trhu práce.

Hlavný cieľ projektu: umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia získať skúsenosti v práci s mládežou a využívať pritom metódy 
neformálneho vzdelávania i rozvíjať ich kompetencie potrebné pre ich budúcu kariéru.
Čiastočné ciele:
- poskytnúť dobrovoľníkom, aby prevzali zodpovednosť za svoj život, zodpovednosť za seba, svoje rozhodnutia, ktoré by boli 
užitočné aj pre iných,
- zapojiť dobrovoľníkov do miestnej komunity,
- ukázať dobrovoľníkom ako používať koncept neformálneho vzdelávania pre ich rozvoj a rozvoj cieľových skupín, s ktorými pracujú,
- umožniť dobrovoľníkom získať skúsenosti s organizáciou a prípravou krátkych vzdelávacích akcií.

OKRES TVRDOŠÍN



Hlavným cieľom projektu je naučiť tých, čo pracujú s mladými, využívať herné princípy k rozvoju a pomenovaniu kľúčových kompetencií 
mladých ľudí a ukázať mladým ľuďom, že hra je okrem zábavy tiež účinným prostriedkom k získaniu zručností potrebných pre ich vstup 
na trh práce.

21 258 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

Hra ZIVOT

24 709 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

1/2017 - 4/2018

EVS as your growth

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby bude realizovať OZ V.I.A.C, ktorá vyšle dobrovoľníka na 1 rok do Arménska, od septembra 2017 
do augusta 2018. Cieľom projektu je zlepšiť dobrovoľníkov osobnostný a pracovný prol prostredníctvom aktivít na Jerevanskej štátnej 
univerzite jazykov a sociálnych vied.

6 715 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

8/2017 - 9/2018

Slovakia - Armenia: Volunteering Bridge III.

48 855 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

10/2017 - 8/2018

Games 4 LIFE
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1/2016 - 9/2016

Hlavným cieľom projektu je školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou. Toto školenie bude realizovať 
OZ V.I.A.C. v spolupráci s partnermi z Talianska, Nemecka, Českej republiky, Rumunska, Grécka, Bulharska, Španielska a Portugalska. 
Školenie bude prebiehať v 2 fázach, pričom prvá fáza sa bude konať v marci 2018 v Grécku a druhá fáza sa bude konať v júni 2018 v ČR.

Hlavným cieľom projektu je umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia získať skúsenosti v práci s mladými ľuďmi s využitím metód 
neformálneho vzdelávania a rozvíjať ich schopnosti potrebné pre ich budúcu kariéru.
Čiastkové ciele:
- dať mladým dobrovoľníkom príležitosť prevziať zodpovednosť za svoj život prostredníctvom samostatného života ďaleko od svojej krajiny, 
byť zodpovedný sám za seba a svoje rozhodnutia a byť užitočný pre ostatných,
- zapojiť dobrovoľníkov do života miestnej komunity,
- ukázať dobrovoľníkom, ako využívať koncept neformálneho vzdelávania pre ich rozvoj a rozvoj cieľových skupín, s ktorými budú pracovať
- umožniť dobrovoľníkom získať skúsenosti s organizáciou a prípravou krátkych vzdelávacích aktivít,
- zmierniť predsudky voči cudzincom u cieľovej skupiny detí a mladých ľudí.

OKRES TVRDOŠÍN
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Hlavným zámerom projektu je školenie na tému "design thinking", projektové myslenie v práci s mládežou a vedieť propagovať aktivity 
a komunikovať s cieľovou skupinou, čo sú kompetencie potrebné pri tvorbe aktivít a služieb pre mladých ľudí, ktoré majú nielen vypĺňať 
voľný čas, ale mať aj reálny dopad na formovanie osobností mladých ľudí (vedomostí, zručností i postojov). Cieľom školenia je zvyšovať 
tieto kompetencie u pracovníkov s mládežou, aby dokázali na jednej strane redizajnovať svoje súčasné programy a nové vytvárať s vyšším 
dopadom na mladých ľudí.62 090 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

8/2017 - 9/2018

Get in Touch

28 419 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

1/2018 - 10/2019

Step further

17 640 €

Trstená
o.z. V.I.A.C.

9/2017 - 8/2018

Step out

Projekt strategického partnerstva, ktorý predkladá OZ V.I.A.C. spolu s partnermi z Českej republiky a Estónska je zameraný na zavedenie 
inovatívnych postupov v práci s mládežou. Konkrétne cez vzdelávaciu zážitkovú metódu LARP, chce priniesť inováciu do neformálneho 
a formálneho vzdelávania v zapojených krajinách. Využívanie tejto metódy v práci s mládežou má priamy dopad na postoje mladých ľudí 
ako podstatnú zložku ich kľúčových kompetencií, pretože vedie mladých ľudí k rozvoju najrôznejších kompetencií – od komunikácie, cez 
samostatnosť, vyjadrovanie vlastného názoru, konfrontáciu zážitku z hry s ich reálnym životom, prevzatie zodpovednosti za svoje činy apod. 
Partneri vytvoria prostredníctvom projektu nové série vzdelávacích larpov, metodológiu ako pracovať s larpami pre pracovníkov s mládežou 
a pedagógov a vzdelávací kurz ako využiť vytvorené larpy vo vzdelávacom procese. V rámci predstavenia metodiky zorganizujú po jednom 
podujatí v každej krajine, ktorého cieľom bude predstaviť metodiku pracovníkom s mládežou a pedagógom, ktorí ju nepoznajú. Projekt bude 
prebiehať od septembra 2017 do mája 2020.

145 260 €

Trstená
ZŠ P.O.Hviezdoslava

12/2017 - 11/2020

LARxPerience

Týmto projektom chceme dať miestnej komunite novú príležitosť stretávať mladých ľudí iných kultúr, náboženstva, zvykov. Miestni 
budú mať príležitosť byť s nimi v častom kontakte. Realizáciou projektu prispejeme aj k tomu, že mladým európskym dobrovoľníkom
umožníme získať také schopnosti a zručnosti, ktoré im následne pomôžu zlepšiť svoje postavenie na trhu práce a zvyšovať tak svoju 
zamestnateľnosť.

Týmto projektom chceme dať miestnej komunite novú príležitosť stretávať mladých ľudí iných kultúr, náboženstva, zvykov. Miestni 
budú mať príležitosť byť s nimi v častom kontakte. Realizáciou projektu prispejeme aj k tomu, že mladým európskym dobrovoľníkom
umožníme získať také schopnosti a zručnosti, ktoré im následne pomôžu zlepšiť svoje postavenie na trhu práce a zvyšovať tak svoju 
zamestnateľnosť.

OKRES TVRDOŠÍN



228 806 €

Trstená
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Zvyšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území mesta Tvrdošín. Cieľom je tiež 
vybavenie všetkých domácností na území mesta kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach 
a výbave mesta kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe mestskej zelene.

189 750 €

Tvrdošín
Mesto Tvrdošín

8/2017 - 8/2018

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunálnych odpadov v Tvrdošíne

V rámci projektu budú zrekonštruované Mariánsky stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého a Kamenné sochy ležiacich levov v areáli kostola 
Najsvätejšej Trojice, na Medzvedzí centrálny kríž v cintoríne a v Krásnej Hôrke súsošie na stĺpe - Korunovanie Panny Márie.

58 000 €

Tvrdošín
Mesto Tvrdošín 
gmina Kościelisko

3/2018 - 2/2019

Cestou záchrany sakrálnych pamiatok polsko-slovenského pohranicia Gminy Kościelisko a mesta Tvrdošín

Cieľom projektu je integrovať žiakov so ŠVVP do bežných tried a stať sa súčasťou školského prostredia, odstraňovať 
sociálno-patologické javy, skvalitniť diagnostikovanie a rediagnostikovanie všetkých žiakov s cieľom predchádzať a zmierňovať 
negatívny vplyv vývinových porúch a iného znevýhodnenia, ktoré by mohlo mať za následok neúspešnosť žiakov.

229 770 €

Tvrdošín
ZŠ Márie Medveckej

2018 - 2020

Zvyšenie inklúzie a zlepšenie študijnych vysledkov ziakov ZŠ Márie Medveckej

35

2018 - ...
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Hlavným cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 
Hlavnou oblasťou je znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzať takémuto ukončovaniu, podporiť rovnocenný 
prístup ku kvalitnému predškolskému, základnému vzdelávaniu vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov 
vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy.

114 120 €

Tvrdošín
ZŠ  Šmalíka

2/2018 - 1/2020

Spolu to zvládneme

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

62 280 €

Vitanová
ZŠ s MŠ Vitanová

3/2018 - 2/2021

Spolu to dokázeme

Ochrana materiálnych a nemateriálnych prvkov kresťanskej kultúry na území obcí Raciechowice, Hladovka, Vitanová, Čimhová 
a ich propagácia medzi turistami, ktorí navštevujú poľsko-slovenské pohraničie.

127 241 €

Vitanová

1/2017 - 12/2017

Jeden duch na oboch stranách hranice – spolocne zachránme dedicstvo krestanskej kultúry

Predmetom predkladanej žiadosti o NFP je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  s kultúrnym domom v obci Zuberec.
Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov nančných 
prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie nančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie 
projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. 

531 335 €

Zuberec
Obec Zuberec

3/2018 - 1/2020

Prestavba Obecného úradu a KD - Znízenie energetickej nárocnosti verejnej budovy c. 289 v Zuberci

Vitanová, Hladovka, Čimhová 
Gmina Raciechowice

OKRES TVRDOŠÍN



Hlavnou myšlienkou projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a šírenie vedomostí o tejto 
problematike tým, že sa vytvorí nový turistický produkt a atraktívnejšia ponuka múzeí z oblasti poľskej a slovenskej Oravy a Sondeckej 
krajiny. Projekt realizuje päť partnerov,vrátane 2 z Poľska a 3 zo Slovenska.

1 757 751 €

Zuberec
Múzeum oravskej dediny, 
Múzeum P. O. Hviezdoslava, 
Muzeum Okręgowe w NowymSączu

Pri ceste na dedine - v rytme práce dávnych priemyselnych závodov a remeselnych dielní

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

31 140 €

Zuberec
ZŠ s MŠ Zuberec

2/2018 - 1/2021

Zvyšenie inklúzie a zlepšenie študijnych vysledkov ziakov ZŠ v Zuberci

Predkladaný projekt je zameraný na oblasť ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, ochranu ľudského zdravia a zabezpečenia 
využívania prírodných zdrojov, a to investíciou do odpadového hospodárstva. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora, nákup 
hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených 
zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Oravou. Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecického cieľa v dotknutom území 
docielená eliminácia vzniku nelegálnych skládok, zvýšenie kvalitatívnej úrovne životného prostredia, zlepšenie základných služieb pre 
obyvateľstvo v dotknutej obci a vyhovenie požiadavkám environmentálneho acquis Únie.439 292 €

Dlhá n. Oravou
Obec Dlhá n. Oravou

8/2016 - 1/2018

Zberny dvor v obci Dlhá nad Oravou
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1/2017 - 10/2018

OKRES DOLNÝ KUBÍN
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Predmetom predkladanej žiadosti o NFP je zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Dlhá nad Oravou. Technický 
stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov nančných prostriedkov 
na energie a údržbu. Neustále vynakladanie nančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, 
ktorých realizácia je potrebná.

197 820 €

Dlhá n. Oravou
Obec Dlhá n. Oravou

3/2018 - 1/2020

Kultúrny dom v obci Dlhá nad Oravou - znízenie energetickej nárocnosti budovy

Budova Mestského úradu v Dolnom Kubíne so sídlom Hviezdoslavovo nám. 1652 slúži ako administratívna budova, ktorá je využívaná 
verejnou správou, mestskou políciou a mestskou televíziou. Objekt budovy je  takmer v pôvodnom a nevyhovujúcom stave, nespĺňa 
požiadavky normy STN 73 0540. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom 
štyroch opatrení. 1. Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebnej konštrukcie prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa a strechy, 
výmeny vonkajších výplňových fasádnych konštrukcií. 2. Modernizácia vykurovacieho systému. 3. Modernizácia osvetľovacích telies. 
4. Modernizácia systému vetrania. Navrhovanými opatreniami sa v budove dosiahne celková úspora energie 72,4%. Budova sa z energetickej 
triedy C dostane do energetickej triedy A.

340 903 €

Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín

7/2016 - 1/2017

Znízenie energetickej nárocnosti budovy Mestského úradu Dolny Kubín

88 749 €

Dolný Kubín

2018 - ...

Asistent ucitela ako podpora vzdelávania ziakov so ŠVVP

Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy požiarnej zbrojnice v obci Istebné, 
prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmenu výplňových obvodových konštrukcií, rekonštrukcie vykurovacieho systému 
a sivetidiel. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca.

90 244 €

Istebné
Obec Istebné

11/2017 - 10/2018

Zvyšenie energetickej efektívnosti poziarnej zbrojnice v obci Istebné

ZŠ Janka Matúšku

OKRES DOLNÝ KUBÍN



100 000 €

Krivá
Obec Krivá

Miestna komunikácia IBV Skalicovy vršok, Krivá

29 583 €

Krivá
Obec Krivá

Zlepšenie vzdelávacích vysledkov a zvyšenie inklúzie v ZŠ Krivá

V rámci projektu: "Aj my tvoríme Európsku úniu" sa uskutočnili 2 podujatia, ktorých sa zúčastnilo 670 občanov z obcí Oravský Podzámok, 
Branky a Vodňany (ČR), Lipinki (PL). Najväčšou výzvou projektu a zároveň aj najväčším úspechom bolo zapojenie účastníkov do debát okolo 
EÚ, pochopiť fungovanie únie a jej prínosov pre nás občanov. Súčasťou bola aj diskusia s euroslancom MUDr. Miroslavom Mikulášikom na 
rôzne témy: euroskepticizmus, migračná kríza a výhody občianstva Európskej únie. Ďalej sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Európy pre 
občanov, ktorí prispeli do diskusie témami ako dobrovoľníctvo a predstavili nám ciele a hodnoty Európskej únie. Keďže projekt nebol 
zameraný len na poznatky a debaty okolo Európskej únie, ale hlavne na prehlbovanie spolupráce medzi partnermi a nadviazaniu nových 
priateľstiev pripravili sme pre našich partnerov program, ktorý pozostával z predstavenia našej obce a širšieho okolia, zvykov, kultúry. 

25 000 €

Oravský Podzámok
Oravský Podzámok, 
Branky (ČR), Vodňany 
(CŘ), Lipinky (PL)

2017

Európa pre obcanov: Aj my tvoríme Európsku úniu

Cieľom projektu je zabezpečiť novostavbu objektov zberného dvora a prispôsobiť ju súčasným podmienkam. Taktiež zaviesť efektívne triedenie 
odpadov obstaraním nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie. Zvýšiť povedomie obyvateľstva 
a zainteresovanej verejnosti v oblastiach nakladania s odpadmi.

232 560 €

Medzibrodie n. Oravou
Obec Medzibrodie 
n. Oravou

11/2016 - 10/2017

Zberny dvor obce Medzibrodie nad Oravou

39

3/2018 - 2020
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Cieľom projektu je vybudovať zberný dvor v obci Pucov a poskytnúť občanom jednoduchšiu a komfortnejšiu možnosť odovzdať vysparované 
zložky komunálnych odpadov, a tak zlepšiť podmienky separovania odpadov v obci. Cieľom je aj poskytnúť možnosť ekologicky sa zbaviť 
nepotrebného odpadu, vychovávať občanov k ekologickému povedomiu. Realizácia projektu prinesie aj vybavenie potrebnou zberovou technikou 
a zavedenie separovaného zberu.

263 215 €

Pucov
Obec Pucov

10/2016 - 5/2017

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

Projekt je zameraný na zývšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ s MŠ Malatiná. Hlavným cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov prostredníctvom čiastkového cieľa: 1. Vyrovnávanie znevýhodnenia 
žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

51 840 €

Malatiná
Obec Malatiná

1/2018 - 12/2020

Zvyšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Malatiná

211 100 €

Sedliacka Dubová

2011

Rekonštrukcia komunikacnych zariadení, ciest

156 200 €

Sedliacka Dubová
Obec Sedliacka Dubová

2014

Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Obec Sedliacka Dubová

OKRES DOLNÝ KUBÍN



65 300 €

Sedliacka Dubová
Obec Sedliacka Dubová

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

100 000 €

Sedliacka Dubová
Obec Sedliacka Dubová

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

220 100 €

Sedliacka Dubová
Obec Sedliacka Dubová

2018 - 2019

Znízenie energetickej nárocnosti Materskej školy  

Projekt Trasa valašskej kultúry (TVK) predpokladá vytvorenie medzinárodnej kultúrnej trasy založenej na valašskom dedičstve, opretej 
o zásady udržateľného rozvoja, t. j. s rešpektovaním lokálnych kultúrnych, prírodných a sociálnych zdrojov. Udržateľné využitie zdrojov 
znamená alternatívu k exploatačnej masovej turistike a v konečnom dôsledku ide o využívanie zdrojov s mysľou na budúce pokolenia. 
Prinavrátenie lokálneho historicko-kultúrneho dedičstva cez aktivity predpokladané v projekte (inventarizácia zdrojov kultúry, školenia 
a kultúrne workshopy, publikácie o valašskej kultúre, „valašské akcie” založené na cykle pastierskom a pasení oviec) umožní na novo 
objaviť a pripomenúť toto do zabudnutia zapadajúce dedičstvo.1 849 179 €

Zázrivá, Malatiná
Obce Zázrivá, Malatiná

1/2017 - 10/2018

Trasa Valašskej kultúry

41

2015

2018
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Rekonštrukcia a modernizácia kompletnej sústavy verejného osvetlenia v obci Zázrivá, vzhľadom na jej vek a technický stav.

501 269 €

Zázrivá
Obec Zázrivá

9/2015 - 7/2016

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

82 980 €

Zázrivá
Obec Zázrivá

1/2018 - 12/2020

ZŠ Zázrivá - všetci ziaci úspešnejší

224 917 €

Žaškov

7/2017 - 6/2018

Zvyšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu

366 121 €

Žaškov
Obec Žaškov

11/2016 - 10/2017

Vystavba zberného dvora v obci Zaškov

Obec Žažkov
Kultúrny dom v obci Žaškov je objekt zo 60-tych rokov. Pozostáva zo škvarobetónových tvárníc s omietkami a vykurovanie je zabezpečené 
centrálnym kotlom na tuhé palivo (uhlie). Z uvedených dôvodov je nevyhnutná komplexná obnova objektu. Cieľom projektu je preto 
zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stavebného plášťa budovy, zateplenie strechy, výmenu okenných i dverných konštrukcií 
a modernizáciu vykurovania. 

Cieľom projektu je - zabezpečiť novostavbu objektov zberného dvora a ich prispôsobenie súčasným podmienkam, - zaviesť efektívne triedenie 
odpadov obstaraním nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie.  Taktiež zvyšovať povedomie 
obyvateľstva a zainteresovanej verejnosti v oblastiach ako správne nakladať s odpadmi.

OKRES DOLNÝ KUBÍN



Áno, spolu s tým sa otvára aj priestor zamýšľať sa nad 
spôsobom a efektívnosťou využívania týchto zdrojov. 
Pýtať sa na skutočnú hodnotu, ktorú Orave európske 
fondy priniesli. Je dobré nad tým uvažovať, je dobré 

o tom diskutovať. Je potrebné to hodnotiť podľa odborných 
a objektívnych kritérií, veď tie peniaze "nespadli z neba” 

a Orava je kraj, na ktorom nám záleží. Jeho hodnota 
je naozaj vysoká. A tak ako chceme, aby sa Orava rozvíjala, 
chceme, aby rástla aj jej skutočná hodnota. Alebo ak chcete

kvalita života ľudí, ktorí na Orave žijú. 
(a tá sa určite nemeria len peniazmi). 

Svoj názor nech si teda urobí každý sám. 
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou poctivou 

prácou prispeli a prispievajú k tomu, 
aby sme sa na Orave mali naozaj lepšie. 

Výsledok nás veľmi potešil. Jednak tým, keď sme zistili, 
koľko peňazí prišlo takto na Oravu, a jednak tým, 
že kým sme zborník vydali, s určitosťou už vieme, 

že v ňom nie sú všetky projekty, pretože “oravské projekty” 
sú aj naďalej úspešné. A podľa nás, je to dobre. Sú to peniaze, 

ktoré by Slovensko samé nikdy nemalo. Sú to však peniaze 
nielen Slovákov. Občan ktoréhokoľvek členského štátu EÚ 

by mohol prísť na Oravu a povedať: “Toto máte aj vďaka mne.”  
Školy, cesty, rôzne podujatia, investície do ľudí, oprava pamiatok, … 

je toho naozaj veľa, veľa  “európskeho” na Orave.  

SLOVO NA ZÁVER

„Solidarita nie je len dobrý úmysel. 



Vyznačuje sa konkrétnymi činmi.“


