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Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v združení Región Biele Karpaty 

 

Pre Trenčiansky samosprávny kraj je rozvíjanie cezhraničnej spolupráce jednou  
z významných priorít. V rámci pripravovaného rozvojového dokumentu Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja  
do roku 2030, ktorého súčasťou je aj Integrovaná územná stratégia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, predstavuje osobitnú prioritu rozvoja územia kraja. Proces 
prípravy strategických rozvojových dokumentov zohľadňuje potreby a plány rozvoja 
jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, ktoré boli v našom kraji vytvorené  
na úrovni okresov. Každý z týchto strategicko-plánovacích regiónov uvádza ako jednu 
zo svojich priorít rozvoj cezhraničnej spolupráce, ktorá je nástrojom, ktorý dokáže 
priamo a adresne reagovať na potreby a záujmy v regióne. 

Región Biele Karpaty pôsobí v tejto oblasti od roku 2000 a je etablovaný a vysoko 
akceptovaný v cezhraničnom priestore (člen Spoločného monitorovacieho výboru  
pre Interreg V-A SK-CZ, člen pracovnej skupiny na prípravu programov Interreg  
SK-CZ, člen Medzivládnej komisie Slovenská republika – Česká republika, atď.).  
Na českej strane hranice, v Zlínskom kraji, pôsobí Region Bílé Karpaty. Obidve 
organizácie sú zakladateľmi cezhraničného združenia Euroregión Bílé-Biele Karpaty. 
 
Spolupráca Trenčianskeho samosprávneho kraja a Regiónu Biele Karpaty prebiehala 
od začiatku pôsobenia oboch organizácií na neformálnej báze. Oba subjekty 
spoločne formulujú požiadavky Trenčianskeho kraja a spoločne vystupujú v oblasti 
cezhraničnej spolupráce vo vzťahu k implementácii Programov cezhraničnej 
spolupráce už od roku 2004. Spoločné postupy boli formalizované a deklarované 
podpísaním Memoranda o spolupráci v januári 2017. 
 
Prirodzeným pokračovaním a rozšírením možností rozvoja cezhraničnej spolupráce 
hlavne v oblasti implementácie projektov v Programe Interreg SK-CZ a vo Fonde 
malých projektov je členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Regióne Biele 
Karpaty. Členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Regióne Biele Karpaty 
zároveň vytvorí rovnováhu v rámci pôsobenia Zlínskeho kraja, ktorý je významným 
členom Správnej rady Regionu Bílé Karpaty na českej strane.  
 
Zároveň členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v jednej z organizácií, 
tvoriacich Euroregión Bílé-Biele Karpaty vytvára základný predpoklad pre uchádzanie 
sa o správu Fondu malých projektov v rámci nového programového obdobia  
2021-2027.  
 
Jednou z povinností člena je platenie členských príspevkov. Výšku členských 
príspevkov a spôsob ich úhrady určuje valné zhromaždenie združenia. V roku 2020 
bola výška ročného príspevku stanovená na 200,00 eur. 


