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Podpisanie umowy partnerskiej. 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013 
 

 

 

 PROJEKT: 

 
   TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC  

   – MODERNIZACJA TEATRU W ŻILINIE ORAZ PAŁACU  W KOZACH 

 

Partner Wiodący: Żyliński Kraj Samorządowy 

Partner Projektu: Gmina Kozy 

Temat 2.2:  Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 1 794 707,61 € 

 
Opis projektu:  

 

Żyliński Kraj Samorządowy oraz Gmina Kozy realizują  wspólne 

przedsięwzięcie, w ramach którego m.in. przeprowadzone 

zostaną prace remontowe dwóch ważnych obiektów kultury. 

W Kozach przeprowadzony zostanie remont konserwatorski 

i modernizacja Pałacu Czeczów, który zaadoptowany zostanie na 

działalność kulturalną. Natomiast w Żylinie odremontowany 

zostanie najstarszy na Słowacji profesjonalny Teatr Lalek. 

Projekt skierowany jest na rozwój wartości kulturowych 

i duchowych wśród dzieci i młodzieży w regionach 

przygranicznych, a jego celem jest zwiększenie intensywności 

ruchu turystycznego. Projekt pozwoli na rozszerzenie ofert usług 

w dziedzinie kultury m.in. poprzez organizację wspólnych 

atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych takich jak.:  

-  wyjazd zespołu muzycznego do Żyliny i koncert w teatrze     

lalek, 

-  trzydniowe warsztaty plastyki obrzędowej w Żylinie,  

-  wystawa w Żylinie „Kultura spod Hrobaczej łąki.” 

-  przedstawienie teatralne w Gminie Kozy, 

-  wystawa lalek oraz warsztaty artystyczne  w Gminie Kozy. 

 

Zakończenie działań projektu planowane jest na grudzień 2013 r. 

 

więcej na stronach: http://kozy.vot.pl, www.regionzilina.sk 
 

Zdjęcia: Gmina Kozy 

Pałac Czeczów w Kozach przed modernizacją 

http://kozy.vot.pl/


                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Palác Czeczowcow v Kozách pred modernizáciou. 

 

 
Podpísanie partnerskej zmluvy. 

 

Fotografie: Obec Kozy 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

  PROJEKT: 

 

 TVORÍME KULTÚRU A UMENIE BEZ HRANÍC –  

MODERNIZÁCIA DIVADLA V ŽILINE A ZÁMKU V KOZÁCH 

 

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj 

Projektový partner: Obec Kozy 

Oblast` podpory 2.2: Ochrana kultúrneho a prírodného 

dedičstva  

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 1 794 707,61 € 

 
Popis projektu: 

 

 Žilinský samosprávny kraj aj Obec Kozy realizujú spoločnú aktivitu, 

v rámci ktorej o.i. budú uskutočnené opravy dvoch dôležitých 

objektov kultúry. V Kozách bude uskutočnená oprava a modernizácia 

Paláca Czeczowcow, ktorý bude adoptovaný na kultúrne účely. 

Naproti tomu v Žiline bude modernizované najstaršie na Slovensku 

profesionálne Bábkové divadlo. Projekt je usmernený na rozvoj 

kultúrnych a duševných hodnôt medzi detmi a mládežou v 

prihraničných oblastiach, a jeho cieľom je zvýšenie intenzity 

turistickej premávky. Projekt dovolí na rozšírenie ponúk služieb v 

oblasti kultúry o. i. organizovaním spoločných aktraktívnych 

kultúrnych podujatí ako.:  

- vyjazd hudobnej skupiny do Žiliny a koncert v Bábkovom   

           divadle, 

- trojdňové dielne obradového výtvarného úmenia v Žiline, 

- výstava v Žiline „Kultura spod Hrobaczej łąki.”, 

- divadelné predstavenie v Obci Kozy,  

- výstava bábok aj tvorivé dielne v Obci Kozy. 

Zakončenie aktivít projektu je plánované na december 2013 r.  

viac na stránkach: http://kozy.vot.pl, www.regionzilina.sk 

 

 


