
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Wiodący: Krasno nad Kysucou 

 

Partner Projektu: Gmina Milówka 

 

Temat 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w  zakresie 

turystyki 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 594 941,24 € 

 
Opis projektu: 

Głównym celem działań realizowanych w ramach wspólnego 

projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej przygranicza 

dzięki powstaniu nowoczesnych i atrakcyjnych obiektów 

rekreacyjno – wypoczynkowych, dających możliwość aktywnego 

spędzenia czasu zarówno mieszkańcom jak i turystom. 

W wyniku realizacji wspólnego projektu, centrum rekreacyjne przy 

stadionie miejskim w słowackim mieście Krasno nad Kysucou 

zostało  doposażone   w   ściankę   alpinistyczną,   pole   do   gry           

w bowling, szatnię i pomieszczenia sanitarne oraz taras widokowy 

na rzekę Kysuca. 

Natomiast w Milówce zostały wybudowane obiekty sportowe: 

boisko do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej, boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, skatepark czy 

ścieżka zdrowia. Zarówno w Milówce jak i w Krasnou nad 

Kysucou zagospodarowano tereny zielone wzbogacone o elementy 

małej architektury. Powstałe w ramach projektu obiekty są 

dopełnieniem istniejących terenów wypoczynkowych  nad 

brzegami rzek Kysuca i Soła. 

 Zdjęcia ze strony: www.plsk.eu 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013 

PROJEKT: 

ROZSZERZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POGRANICZA 
POPRZEZ BUDOWĘ OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH 

W MIEJSCOWOŚCIACH KRASNOU NAD KYSUCOU I MILÓWKA 

 

http://www.plsk.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vedúci partner: Krasno nad Kysucou 

 

Projektový partner: Gmina Milówka 

 

Oblast` podpory 2.1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

turizmu 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 594 941,24 € 

 

Popis projektu: 

Hlavným cieľom aktivít realizovaných v rámci spoločného 

projektu je zvýšenie turistickej atraktivity prihraničia vďaka 

vzniku moderných a atraktívnych rekreačno-odpočinkových 

objektov, ktoré poskytujú možnosť tráviť čas aktívne tak 

miestnym obyvateľom, ako aj turistom. 

V dôsledku realizácie spoločného projektu je rekreačné centrum 

v mestskom štadióne v slovenskom meste Krásno nad 

Kysucou dovybavené o  lezeckú  stenu, bowlingové dráhy,  šatňu 

a sanitárne priestory  a  terasou  s  vyhliadkou  na  rieku Kysuce. 

V Milówke  boli postavené  športové objekty: ihrisko na hádzanú 

s     povrchom     s     umelou     trávou,     polyfunkčné      ihrisko 

s polyuretánovým   povrchom, skatepark     alebo    chodník    

zdravia.   Ako v Milówke, tak i v Krásne nad Kysucou boli 

spravované zelené plochy obohatené o prvky drobnej 

architektúry. Objekty vzniknuté v rámci projektu dopĺňajú 

existujúce odpočinkové územie pri brehoch riek Kysuca a Soła. 

 Zdjęcia ze strony: www.plsk.eu 

 

 

 
 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z 

Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská republika 

2007-2013 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 

POL’SKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

2007-2013 

PROJEKT: 
 

ROZŠÍRENIE TURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY POHRANIČIA, 

BUDOVANÍM REKREAČNO – ODDYCHOVÝCH OBJEKTOV 

V MESTÁCH KRÁSNO NAD KYSUCOU A MILÓWKA 

 

http://www.plsk.eu/

