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Warsztaty Jak usprawnić działanie instytucji  

poprzez zastosowanie myślenia projektowego,  

Zamek Cieszyn, 14-15 czerwca 2011 
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   PROJEKT: 

 

    INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA   

   (INNOWACYJNY ROZWÓJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  

   INSTYTUCJI  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I SAMORZĄDOWEGO KRAJU  ŻYLIŃSKIEGO 

Partner Wiodący: Zamek Cieszyn 

Partnerzy projektu: Województwo Śląskie, Samorządowy Kraj 

Żyliński, Agencja rozwoju regionalnego Samorządowego Kraju 

Żylińskiego 

 

Temat 2.3: Projekty sieciowe 

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 227 115,85 €    

                                 
Opis projektu: 

Celem projektu było wsparcie współpracy transgranicznej 

instytucji publicznych Samorządowego Kraju Żylińskiego  

i Województwa Śląskiego, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych 

narzędzi. Innowacji nie utożsamia się już tylko i wyłącznie                    

z obszarem badawczo-naukowym i nowoczesnymi 

technologiami, a coraz częściej z kreatywnością i współpracą, 

także pomiędzy jednostkami samorządowymi, jak i całym 

sektorem usług publicznych. Jednym z zadań projektu było 

pokazanie, jak zastosowanie metodologii design thinking 

(myślenia projektowego) w sektorze administracji publicznej, 

pozwala rozwijać usługi, pomaga usprawnić komunikację, 

uwzględniając różnice kulturowe, a także pokazuje jak budować 

strategie współdziałania. W ramach projektu m.in.: opracowano 

dokument  strategiczny określający współpracę pomiędzy 

Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim 

oraz ich jednostkami, podręcznik z zakresu komunikacji, 

zorganizowano warsztaty, konferencje i staże pracowników. 

Grupą docelową  projektu stanowią przedstawiciele sektora usług 

publicznych (urzędów samorządowych i rządowych, instytucji 

kultury), instytucji akademickich, instytucji otoczenia biznesu, 

podmiotów turystycznych oraz organizacji pozarządowych. 

Partnerzy projektu Innowacyjna współpraca wspólnie z Krajem 

Morawsko-Śląskim oraz Województwem Opolskim  utworzyli 

pierwsze  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

(EUWT) na czesko-polsko-słowackim pograniczu, wspierające 

rozwój i współpracę między trzema sąsiadującymi krajami. 

EUWT TRITIA z o.o.  zostało zarejestrowane w lutym 2013 r. 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Zamek Cieszyn 
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Dielne Ako zlepšiť prácu inštitúcií použitím 

 dizajn myslenia, Zamek Cieszyn, 14-15 jún 2011. 

 

Fotografie: Zamek Cieszyn 

 

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

PROJEKT: 

 

INOVATÍVNA SPOLUPRÁCA (INOVATÍVNY ROZVOJ  

CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI INŠTITÚCIAMI SLIEZSKEHO VOJVODSTVA 

A ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA). 

Vedúci partner: Zamek Cieszyn 

 

Projektový partneri: Sliezske vojvodstvo, Žilinský 

samosprávny kraj, Rozvojová agentúra Žilinského 

samosprávneho kraja, n.o. 

 

Oblast` podpory 2.3: Vytváranie sietí 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 227 115,85 € 

 
Popis projektu:  

Cieľom projektu bola podpora cezhraničnej spolupráce verejných 

inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja a Sliezskeho 

vojvodstva vďaka využitiu inovatívneho náradia. Inováciu 

sa nestotožňuje už len a výlučne s výskumno-vedeckou oblasťou 

a modernými technológiami, a stále častejšie s kreativitou a 

spoluprácou, tiež medzi samosprávnymi útvarmi, ako aj celým 

sektorom verejných služieb. Jednou z úloh projektu bolo ukázať, 

ako použitie metodológie design thinking (dizajn myslenia)                      

v oblasti verejnej administratívy, dovoľuje vyvíjať služby, 

pomáha zlepšiť komunikáciu, s prihliadnutím na kultúrne 

rozdiely, a tiež ukazuje ako vypacovávať stratégie spolupráce.                 

V rámci projektu patrí: vyvinula strategický doklad určujúci 

spoluprácu medzi Sliezskym vojvodstvom a Žilinským 

samosprávnym krajom a ich jednotkami, publikáciu príručky z 

rozsahu komunikácie, organizáciu dielní, konferencií, a tiež 

vzájomnú výmenu pracovníkov (formou praxe). Cieľovú skupinu 

projektu tvoria zástupcovia sektora vrejných služieb (úradov 

samosprávy a vlády, inštitúciií kultúry), akademických inštitúcií, 

inštitúcií okolia biznisu, turistických subjektov aj mimovládnych 

organizácií. Partneri projektu Inovatívna spolupráca spolu s 

Moravskoslezským krajom a Opolským vojvodstvom vytvorili 

prvé európske zoskupenie územnej spolupráce na česko- poľsko - 

slovenskom pohraničí , pre podporu rozvoj a spoluprácu medzi 

tromi susednými krajinami. EUWT TRITIA s r.o. bola 

registrovaná v februári 2013 


