ZOZNAM PROJEKTOV /LISTA PROJEKTÓW
Prioritná os 1. „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia ”
Oś priorytetowa 1 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”
Žiadateľ /Wnioskodawca
Názov projektu /Tytuł projektu
Mesto Dolný Kubín

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu.
Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza.

Nadleśnictwo Lutowiska

Piękno Połonin i Wschodnich Karpat z końskiego grzbietu.
Krásy Polonín a Východných Karpát z konského chrbta.

Žilinský samosprávny kraj

(Nielen) na kolesách za kultúrou a umením.
(Nie tylko) na kołach za kulturą i sztuką.

Žilinský samosprávny kraj

Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí - II.etapa.
Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2.

Gmina Miasto Nowy Targ

Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów.
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov.

Gmina Jabłonka

Transgraniczny szlak wspólnego dziedzictwa kulturowego na Orawie.
Cezhraničná cesta spoločného kultúrneho dedičstva na Orave.

Obec Strečno

Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami.
Łączymy Strečno, Nezbudskú Lúčku i Jaworze - transgraniczne miejscowości z wyjątkowymi walorami.

Mesto Spišské Podhradie

Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski.
Turystyka kulturalno-religijna miast Spiskie Podgrodzie i Głogów Małopolski.

Gmina Zagórz

Polsko-słowackie wędrówki kulturowe.
Poľsko-slovenské potulky za kultúrou.

Gmina Kościelisko

Turystyka bez granic - Szlakiem Przemytników.
Turistika bez hraníc – Chodníkom pašerákov.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z ograniszoną
odpowiedzilnością

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL.
Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL.

Mesto Svit

Svit - Szaflary - cezhraničná spolupráca propagujúca regionálne dedičstvo.
Svit - Szaflary - transgraniczna współpraca promująca regionalne dziedzictwo.

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta
Rzeszowa

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza.
Rzeszów a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia.

Gmina Miasta Sanoka

Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem.
Umelecká vyhňa – obnovenie tvorivého priestoru pre vizuálne umenia v Sanoku a Humennom.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
Dolný Kubín

Spoločne putujeme už 500 rokov.
Razem wędrujemy już 500 lat.

Mesto Spišská Nová Ves

Spiš a Malopoľsko - objavujeme zabudnutú spoločnú históriu.
Spisz i Małopolska - odkrywamy zapomnianą wspolną historie.

Gmina Kapušany

Tajomstvá podhradí kráľovskej cesty.
Tajemnice podgrodzi na drodze królewskiej.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Polska

Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
pogranicza.
Vandrovanie bez plecniaka – využitie a propagácia bohatstva kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.

Gmina Jeleśnia

Powiat Żywiecki

Gmina Lipnica Wielka

Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina.
Turistika bez hraníc - rozvoj poľsko-slovenského turistického chodnika z Jeleśne do Klina.
Budowa infrastruktury rekreacyjnej i renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na pograniczu polskosłowackim.
Výstavba rekreačnej infraštruktúry a renovácia objektov kultúrneho dedičstva v poľsko – slovenskom
pohraničí.
Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej
Orawie.
Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave.

Mesto Sabinov

Spoznajme spoločnú históriu - spoznajme samých seba Sabinov – Muszyna.
Poznajmy wspólną historię – poznajmy samych siebie Sabinov – Muszyna.

Obec Nová Bystrica

Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza.
Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza.

Gmina Łękawica

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminach Łękawica i Vavrecka.
Rozvoj infraštruktúry turisticko - rekreačnej v obciach Łękawica a Vavrečka.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-MuszynaMniszek nad Popradem.
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom.

Gmina Czarny Dunajec

Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza.
Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia.

Mesto Krásno nad Kysucou

Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy.
Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej.

Gmina Rytro

Uroki przeszłości w teraźniejszości.
Krásy minulosti v prítomnosti.

Miasto Jasło

Kiedy historia łączy .... Szlakiem dziedzictwa kulturowego Jasła i Vranova nad Topl'ou.
Keď história spája – Po trase kultúrneho dedičstva Jasla a Vranova nad Topľou.

Gmina Miasto Krosno

Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno.
Po stopách kultúrneho dedičstva miest pohraničia: Prešov, Przemysl, Krosno.

Gmina Miejska Jarosław

Via Reginae

Gmina Miejska Jarosław

Eskapady na książęcym szlaku.
Eskapady na kniežacej ceste.

Obec Babín

"Cesta za vôňou dreva".
"Za woniom drzewa".

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie

Śladami architektury i ginących tradycji kultur pogranicza polsko-słowackiego.
Po stopách architektúry a strácajúcich sa tradícií kultúr poľsko-slovenského pohraničia.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo –
przyrodniczego.
Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Szlak Kultury Wołoskiej.
Trasa Valašskej Kultúry.

Gmina Korzenna

Transgraniczny beskidzki szlak rodzinnej turystyki weekendowej „Korzenna – Raslavice”.
Cezhraničná Beskydská trasa rodinnej a víkendovej turistiky "Korzenna-Raslavice".

Gmina Zawoja

Babia Góra Trails.
Babia hora Trails.

Miasto Limanowa

Reaktywowanie starego handlowego szlaku winnego między Kieżmarkiem a Limanową.
Obnova starej obchodnej vínnej cesty medzi Mestom Kežmarok a mesto Limanowa

Gmina Biecz

Magiczne Pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego – główny.
Magické pohraničie. Prírodné a kultúrne perly Nízkeho Beskydu – hlavný.

