
 
 
Názov mikroprojektu č. INT/EB/ZA/1/I/A/0042 / Tytuł mikroprojektu nr INT/EB/ZA/1/I/A/0042: 
Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií 
o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov. 
Kysucka Biblioteka w Čadcy i Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrum informacji 
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionów transgranicznych. 
 
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
 
Vedúci partner mikroprojektu / Partner wiodący – wnioskodawca: 
Kysucká knižnica v Čadci / Kysucka Biblioteka w Čadcy 
 
Cezhraničný partner mikroprojektu / Partner mikroprojektu: 
Żywiecka Samosprávna Knižnica / Żywiecka Biblioteka Samorządowa 
 
Hlavný cieľ mikroprojektu / Cel główny mikroprojektu: 
Sprístupňovanie informácií a informačných zdrojov o prírodnom a kultúrnom dedičstve 
obyvateľom a návštevníkom regiónov Kysúc a Żywca, a tým zviditeľňovanie a 
propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt oboch cezhraničných regiónov a 
podporovanie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva 
návštevníkmi a obyvateľmi. / Udostępnianie informacji oraz materiałów informacyjnych 
dotyczących przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu Kysuc i  Żywiecczyzny 
mieszkańcom oraz turystom  odwiedzającym te regiony i promocja przyrodniczych i 
kulturowych walorów obu regionów transgranicznych oraz promowanie zrównoważonego 
wykorzystania  przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa przez mieszkańców i turystów 
przebywających w regionach transgranicznych. 
 
Špecifické ciele mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu: 
1. Rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných, bibliograficko-informačných 
služieb partnerských knižníc pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničných regiónov 
z oblasti ochrany, rozvoja a využívania kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sa 
nachádza na cezhraničnom území. / Rozszerzanie i doskonalenie biblioteczno-
informacijnych, bibliograficzno-informacijnych usług partnerskich bibliotek dla mieszkańców 
i turystów regionów transgranicznych na obszaru ochrony, rozwója i wykorzystania 
kulturowego i naturalnego dziedzictwa, który znajduje się na obszarze transgranicznym. 
2. Podpora ochrany, rozvoja a efektívne trvalo udržateľného využívania kultúrneho 
a prírodného dedičstva cezhraničného územia rozvíjaním spolupráce partnerských 
knižníc - Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa. / Wspieranie 
ochrony, rozwója i efektywnego zrównoważonego wykorzystania przyrodniczego 
i kulturowego dziedzictwa obszaru przygranicznego rozwijaniem współpracy partnerskich 
bibliotek - Kysucka Biblioteka w Čadcy i Żywiecka Biblioteka Samorządowa. 
 
Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu:  
1.1.2017 – 31.3.2018 



 
Cieľové skupiny / Grupy docelowe: 
Obyvatelia oprávneného územia / Mieszkańcy obszaru kwalifikowanego  
 
Financovanie mikroprojektu / Finansowania mikroprojektu: 
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 
38 141,93 € (85%) 
Štátny rozpočet SR / Środki z budżetu państwa: 4 487,28 € (10%) 
Vlastný rozpočet / Wkład własny: 2 243,65 € (5%) 
Celkové výdavky mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu: 44 872,86 € 
 
 
 
         


