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O projekte
• Program: ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-

2020 - Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko -
Rumunsko – Ukrajina

• Číslo projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0063
• Názov projektu: Cross-border green transport network
• Akronym projektu: CGTN
• Trvanie realizácie projektu 1. október 2019 –

30. september 2020



O projekte
• Vedúci prijímateľ: Mesto Ivano – Frankivsk, Ukrajina
• Financovanie projektu: Projekt bol podporený z prostriedkov 

Európskej únie a národných rozpočtov v celkovej výške 
259 322,80 €.

• Celkové oprávnené výdavky pre mesto Michalovce - 38 234,70 €
• Spolufinancovanie zo ŠR - 1 911,73 €
• Spolufinancovanie mesta Michalovce - 1 911,73 €



Partneri projektu

• Mesto Ivano – Frankivsk, Ukrajina – vedúci partner projektu.
• Teple Misto – nezisková organizácia, Ukrajina
• Mesto Michalovce, Slovensko
• Mesto Baia Mare, Rumunsko
• Mesto Nyíregyháza, Maďarsko



7.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry pre 
zlepšenie mobility osôb a tovaru
• Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupnosti regiónov, 

rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných 
dopravných a komunikačných sietí a systémov. Zlepšiť 
cezhraničnú mobilitu ľudí a tovarov, vytvoriť základ pre 
ekonomickú spoluprácu a znížiť rozdiely regiónov 
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
a prepravných služieb.



Aktivity projektu
1. Vďaka projektu bude nainštalovaných 19 nabíjacích staníc

v partnerských mestách projektu na Ukrajine, Rumunsku 
a na Slovensku.
• V Michalovciach vzniknú 2 nabíjacie dvoj stanice na ulici 

Štefánikovej a Sama Chalupku
2. Projekt pomôže zorganizovať náučné semináre 

pre odbornú verejnosť v 11 mestách
zúčastnených krajín.



Aktivity projektu

3. Projekt umožní 
realizáciu medzinárodnej 
elektro automobilovej 
„rallye“ 
v celkovej dĺžke 1200 km 
cez Ukrajinu, Rumunsko, 
Maďarsko a Slovensko.



Dôležité termíny
• Marec 2020 – nainštalované a oživené nabíjacie stanice
• Jún 2020 – zorganizovanie seminára za účasti pozvaných 

odborníkov
• September 2020 – účasť zástupcov mesta na „rallye“, 

zastávka v Michalovciach na Námestí osloboditeľov
osveta pre širokú verejnosť



Ďakujeme za pozornosť
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