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Numer projektu

PLSK.01.01.00-12-0052/16

Partner wiodący

Tytuł projektu

Gmina Czarny Dunajec

Torfowiska wysokie - europejski unikat
polsko-słowackiego pogranicza

PLSK.01.01.00-18-0036/16

(P 1) Oravské múzeum Pavla
Országha Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne

Od

Do

2017-03-01

2018-10-30

EFRR

€ 1,058,699.96

Torfowiska wysokie jako europejski unikat przyrodniczy na polsko-słowackim pograniczu wymagają szczególnego zainteresowania i podjęcia działań, które pozwolą na zwiększenie
zrównoważonego wykorzystania torfowisk poprzez wspólną ochronę oraz udostępnianie ich turystom i mieszkańcom. W ramach projektu dwaj transgran. partnerzy posiadający
odpowiedni potencjał i doświadczenie oraz kompetencje zrealizują prekursorski pomysł dotyczący ochrony i udostępnienia torfowisk. Po raz pierwszy na PL-SK pograniczu powstaną
2 muzea przyrod. z multimedialnymi ekspozycjami torfowisk. Oba te muzea zostaną umieszczone w odnowionych i zmodernizowanych w ramach projektu 2 obiektach dziedzictwa
kultur. -drewnianym historycznym budynku w centrum miejscowości Chochołów (tuż przy granicy), której tradycyjna zabudowa jest wpisana na Listę Światowego Dziedz. UNESCO
oraz budynku plebanii na dziedzińcu Zamku Orawskiego (niedaleko od granicy). W ten sposób w jednym projekcie połączone zostanie przywrócenie dawnej świetności historycznym
budynkom z ich adaptacją na cele upowszechniania dziedzictwa przyrod. PW wykona 2 odcinki ścieżek pieszo-rowerowych (dług. 3,68km). Pozwolą one dotrzeć do torfowisk, gdzie
zlokalizowane zostaną dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystów z wyposażeniem i tablicami inform. o torfowiskach (jednym z miejsc odpoczynku będzie odrestaurowany wagon
kolejki wąskotorowej). Da to możliwość zapoznania się przez grupy docelowe z kolejnym aspektem torfowisk, jakim jest wydobywanie torfu. Działaniom inwestycyjnym towarzyszą
różnorodne działania promocyjno-informacyjne, które upowszechnią wiedzę o transgran. torfowiskach (strona internet., publikacje, filmy, konkurs, warsztaty). W efekcie powstaje
kompleksowy polsko-słowacki produkt turyst. związany z torfowiskami, który w zdecydowany sposób zwiększa atrakcyjność pogranicza. Umożliwi on mieszkańcom oraz turystom
poznanie i docenienie torfowisk: PL-SK fenomenu przyrodniczego, który nie ma precedensu w terenach górskich całej Europy

Gmina Miasto Rzeszów –
Urząd Miasta Rzeszowa

2

Partnerzy

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz
kultury pogranicza

(P 1) Miasto Stropkov

2017-03-01

2018-08-31

€ 200,254.54

Projekt skupia się na utworzeniu transgranicznego szlaku tematycznego pn. „Śladami Austro-Węgier” jako odtworzeniu historycznego szlaku potocznie nazywanego Józefinką,
rozpoczynającego się w Stropkowie i biegnącego po stronie słowackiej przez miejsce pielgrzymek Buková hôrka i wioski: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľaná i Nižný
Komárnik a następnie po stronie polskiej przez Barwinek, Duklę, Korczynę, Strzyżów i kończącego się w Rzeszowie (trasa dzisiejszej DK 19 i E371). Partnerzy projektu wyznaczają
naturalny początek i koniec szlaku, który stanowi współcześnie naturalny tunel komunikacyjny wyznaczony przez połączenia transportowe–drogi, łącząc ze sobą rozporoszone wokół
szlaku obiekty architektoniczne będące śladem obecności Monarchii Austro-Węgierskiej. Klamrą tematyczną szlaku jest dziedzictwo kulturowe obszaru polsko-słowackiego
pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej, szczególnie wiążące się z obecnością na tych terenach armii. Pozostawione na terenie pl-sk pogranicza zabytkowe budynki:
garnizony, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej, stanowią unikatowe dziedzictwo kulturowe, będące jednocześnie historycznym świadectwem czasów świetności
dynastii Habsburgów. By wzmocnić oddziaływanie projektu i przywrócić mieszkańcom pogranicza pamięć i elementy wspólnej tożsamości, w ramach zaplanowanych działań
zorganizowane zostaną transgraniczne działania miękkie: wspólne warsztaty, wystawy, festiwale, skupione wokół myśli przewodniej szlaku. By ukazać historyczny i współczesny
wizerunek miast zastosowane zostaną narzędzia IT, takie jak aplikacja mobilna i gra miejska, które wprowadzając element innowacyjności (inteligentne kanały komunikacyjne),
stanowić będą most łączący tradycje/historię i współczesność. Aplikacje przedstawią transformację wizerunku i zabudowy architektonicznej miast na przestrzeni lat od czasów
świetności Monarchii Austro-Węgierskiej do czasu jej upadku – wybuchu I wojny światowej aż po współczesność.
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Obec Nová Bystrica
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PLSK.01.01.00-SK-0049/16

PLSK.01.01.00-24-0045/16

2016-11-01

2018-10-30

€ 688,548.57

Obszar partnerów niniejszego projektu wchodzi w skład parków krajobrazowych o bogatym potencjale i dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Cechą wspólną tych gmin jest
szczególnie ich rozwój w okresie kolonizacji wołoskiej, co się odzwierciedliło w wyglądzie krainy i stylu życia. Potencjał tego dziedzictwa nie jest w pełni wykorzystany, mnóstwo
mieszkańców tego regionu nie zna jego walorów przyrodniczych i kulturowych, ani regionu własnego ani transgranicznego, chociaż położenie geograficzne partnerów jest bardzo
bliskie. Do odkrycia tego dziedzictwa, jego poznania, promocji, rozwoju a zatem intensyfikacji, pragnie przyczynić się niniejszy projekt. Między miejscowościami istnieje transgraniczny
pieszy szlak turystyczny, mamy zamiar go uatrakcyjnić, wyposażyć w elementy infrastruktury ruchu turystycznego, przystosować teren, aby szlak był drożny, łatwiejszy do przejścia.
Jednocześnie chcemy zachęcać turystów do korzystania z tej trasy w ten sposób, żena jej końcach bdą się znajdowały objekty związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W
gminie Rajcza malowana ścieżka historyczna i makieta Wsi wołoskiej, w Nowej Bystrzycy amfiteatr, specjalna kładka przez rzekę prowadząca do transgranicznej trasy rowerowej
wybudowanej w ramach innego projektu (z Krásna n. Kysucou do Milówki) Poprzez utworzenie zaplecza infrastruktury do działa w zakresie spędzania czasu wolnego i realizację
imprezy towarzyszącej: Dnia turystyki na wybudowanym szlaku osiągniemy wzrost liczby turystów w tym miejscu. Rozpoczniemy także organizowanie szeregu wydarzeń związanych z
zachowaniem dziedzictwa kulturalnego, których oferta będzie skierowana do wszystkich kategorii wiekowych. W Rajczy odbędzie się wydarzenie kulturalne, którego tematem będzie
kultura, kolonizacja i kuchnia wołoska (pasterska), w Nowej Bystrzycy natomiast wydarzenie ukierunkowane na folklor, muzykę, taniec, obyczaje

Gmina Jeleśnia

4

Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i
(P 1) Gmina Rajcza
przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza

Turystyka bez granic - rozwój polskosłowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do (P 1) Obec Klin
Klina

2017-03-01

2018-10-28

€ 1,324,641.20

Wspólnym problemem Partnerów jest pomijanie ich prze turytów wypoczywających na pograniczu, którzy wybierają bardziej rozpoznawalne destynacje, zaś nie doceniają walorów
przyrodniczych i kulturowych Jeleśni i Klina – atrakcyjnych walorów ziem górskich, które wymagają ochrony ale zarazem nie są obecnie wyostarczająco powiązane z infrastrukturą
rekreacyjną, a ich dostępność dla osób uprawiających turystykę aktywną nie jest wysoka. Aby wspólnie rozwiązać ten problem, podnieść wartość turystyczną obszaru i uzyskac
wyższy poziom docenienia walorów obu gmin przez mieszkańców i turystów - Gminy Jeleśnia i Klin przystąpiły do wspólnego projektu. Jego celem jest zrównoważony rozwój
turystyki na pograniczu, z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kuturowego tych gmin oraz poszanowaiem środowiska i innych walorów pogranicza przez turystów i ludność
lokalną. W ramach projektu powstaną nowe odcinki trasy pieszo-rowerowej w Przyborowie i Krzyżówkach, jak również w Sopotni Małej (PL) oraz nowy odcinek trasy pieszorowerowej w Klinie (SK). Na tych odcinkach zostanie wybudowana infrastruktura towarzysząca: punkty widokowe i miejsca odpoczynku. Cały obszar tras (również te już istniejące w
tych lokalizacjach) zostanie oznakowany jako część transgranicznego szlaku turystycznego od Jeleśni przez Pilsko aż do Klina. Dodatkowo powstanie e-narzędzie MOBI-TOUR, które
będzie wspierało orientację turystów na trasach i będzie promowało atrakcje przyrodniczo-kulturowe, które tam się znajdują. Aby uzyskać lepszą rozpoznawalność tej nowej oferty
turystycznej przewidziano akcję promocyjną: 2 rajdy pieszo-rowerowe, 2 imprezy tematyczne, wydanie folderu, mapy, umieszczenie tablic relamowych w obu gminach, spotkania
informacyjne dla ludności lokalnej i osób zainteresowanych turystyką trans graniczną, jak również kurs języka sąsiada, który lepiej przygotuje przedstawicieli obu gmin do obsługi
transgranicznego ruchu turystycznego.
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Gmina Lipnica Wielka
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PLSK.01.01.00-12-0047/16

PLSK.01.01.00-18-0073/16

2016-11-01

2018-10-30

€ 586,731.83

Projekt zakłada budowę centrum produktu lokalnego w Lipnicy Wielkiej oraz Muzeum i sali widowiskowej w Bobrovie. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań
kulturalno - społecznych, które będą odbywać się na terenie Polski i Słowacji. Celem planowania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych co
wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - zwłaszcza
obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w
Centrum Gminy Lipnica Wielka. Lipnica Wielka to wieś położona na pograniczu polsko-słowackim. Centrum Produktu Lokalnego w Lipnicy Wielkiej, to jedna z atrakcji regionu w skład
którego będzie wchodzić: Amfiteatr, plac Piotra Borowego oraz stoiska wystawiennicze. Liczymy na to, że Centrum Produktu Lokalnego stanie się prawdziwym centrum turystyki,
także kulinarnej, jedną z ikon turystycznych regionu.

Muzeum Podkarpackie w
Krośnie

6

Stworzenie warunków dla zachowania
kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na (P 1) Obec Bobrov
polskiej i słowackiej Orawie.

Archeologia żywa jako unikatowy produkt
turystyki kulturowej Karpat

(P 1) Vlastivedné múzeum v
Hanušovciach nad Topľou

2017-02-01

2018-10-26

€ 1,067,417.20

Projekt zakłada stworzenie unikatowego produktu turystyki krajoznawczej, kulturowej i edukacyjnej w postaci Szlaku Żywej Archeologii. Szlak pozwoli na poznanie najcenniejszych
znalezisk archeologicznych, wskazujących na tożsamość kulturową. Zabytki archeologiczne pokazane zostaną w kontekście krajobrazu naturalnego oraz w kontekście świadectw
późniejszego, historycznego dziedzictwa kulturowego. Unikatowość projektu oparta jest m.in. na dodaniu do wykreowanego szlaku turystycznego trwałych i profesjonalnie
oferowanych elementów edukacyjnych i poznawczych: obserwacja upraw, zwierząt, sposobów gospodarowania, życia w dawnych wiekach. Partnerzy wykonają m.in. spójny program
inwestycyjny (rozwiniecie wcześniejszego wspólnego projektu) umożliwiający prezentację archeologicznych śladów wspólnej prehistorii pogranicza. W ramach projektu zakłada się,
po polskiej i słowackiej stronie:
-oznakowanie szlaku oraz atrakcji na szlaku, rekonstrukcję pradziejowych: budowli obronnych, obiektów mieszkalnych, obiektów gospodarczych, pracowni rzemieślniczych, sektorów
rolniczych i hodowlanych – tak, aby pokazać najważniejsze aspekty życia i gospodarki w pradziejach, oraz tak, aby pokazać ciągłość kulturową i wspólną tożsamość obszarów po obu
stronach granicy; wykorzystane zostaną techniki archeologii doświadczalnej, -zbudowanie elementów infrastruktury turystycznej ułatwiających dostęp do atrakcji na szlaku, wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych jako wsparcie dla turystów korzystających ze szlaku, przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych oraz
„wydarzeń na szlaku” (rekonstrukcje historyczne).
Kulturotwórczy charakter projektu, prezentacja wspólnych dziejów i rozwoju cywilizacyjnego obszaru Karpat przyczyni się do efektywnego wykorzystywania zasobów dziedzictwa
kulturowego dla osiągania celów społecznych i gospodarczych. Realizacja Projektu będzie miała charakter partnerski (wymiana wiedzy, doświadczeń, obiektów, rozwijanie
kompetencji).
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Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna
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PLSK.01.01.00-12-0051/16

PLSK.01.01.00-12-0072/16

2017-01-01

2018-10-31

€ 2,768,349.05

Przedmiotem projektu jest budowa 28,15 km odcinka trasy EuroVelo11 pomiędzy miejscowościami Muszyna i Mniszek n.Popradem wraz z budową dwóch kładek na Popradzie
(Legnava-Milik oraz Andrzejówka-M.Lipnik), a także oznakowanie odcinka drogi o małym natężeniu ruchu łączącego Dolinę Popradu z Preszowem na dł. 72 km. Całość zostanie
wykonana zgodnie ze standardami przewidzianymi dla tras sieci EuroVelo. Cechą charakterystyczną odcinka będzie jego przebieg naprzemiennie po stronie Polskiej i Słowackiej.
Poczynając od Muszyny trasa będzie przebiegać przez następujące miejscowości: Muszyna (dworzec PKP) – Zapopradzie - granica państwa – Legnava –kładka – Milik - Andrzejówka –
Andrzejówka-Ługi – kładka - M.Lipnik - M.Sulin – Zavodie – Medzibrodie - Mnisek i połączy się z odcinkiem EV11 w kierunku N.Sącza. Odcinek znakowany obejmie przebieg przez
następujące miejscowości: M.Lipník – Plavnica – Lipany – Sabinov - Veľký Šariš – Prešov. W przebiegu trasy zaplanowano trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów (Andrzejówka [1],
M.Lipnik [2]) oraz centrum serwisowe w M.Lipniku i punkt inform. turyst. w Sulinie. Ponadto obiekty w przebiegu trasy zostaną przygotowane do uzyskania MIĘDZYNARODOWEGO
CERTYFIKATU „ROWERZYŚCI MILE WIDZIANI”, co jest gwarancją, że nocleg, lokal gastronomiczny czy inny punkt usługowy jest przyjazny rowerzystom.
Całość trasy zostanie oznakowana zgodnie z metodologią i standard. narzuconymi przez system EuroVelo. Przygotowane zostaną też materiały informac. (tablice w poszczeg.
miejscowościach i mapy) oraz pakiety promocyjne (zestaw dla rowerzysty) co ułatwi promocję nowego produktu turyst. Część trasy pokrywać się będzie z – jedynie wyznaczonym (nie
budowanym) przebiegiem tzw. rowerowej pętli mineralnej (projekt flagowy). W ramach projektu powstanie 100,15 km fragmentu trasy EV11 w przebiegu Nordkap (Norwegia) Ateny (Grecja) o łącz. dł. ok. 6 tys. km, który jednocześnie stanowić będzie nowy, samodzielny TRANSGRANICZNY PRODUKT TURYST.

Gmina Zawoja

8

Nowy produkt turystyczny – odcinek
(P 1) Ľubovnianske regionálne
transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo
združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad
(P 2) Severovýchod Slovenska
Popradem

Babia Góra Trails

(P 1) Obec Oravska Polhora

2017-01-02

2018-10-30

€ 688,934.18

Projekt zakłada budowę transgranicznych górskich tras rowerowych łączących Gminę Zawoja z Oravską Polhorą biegnących przez tereny szczególnie bogate w zasoby dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego. Wzdłuż trasy ustawione zostaną tablice informacyjne opisujące zarówno dziedzictwo przyrodnicze jak i kulturowe. Nawiązane zostaną do tradycji
pasterskich na tym obszarze oraz będą propagować tradycje związane z dudziarzami. Nawiązywać będą również do starych szlaków łączących oba kraje, niegdyś bardzo
popularnych, a dziś prawie zapomnianych. Trasy biegną przy obiektach dziedzictwa kulturowego w Zawoi przy zabytkowej XVII wiecznej kapliczce, natomiast na Słowacji przy Źródle
w Słonej Wodzie, w którym występują solanki jodowo-bromowe, znane już w średniowieczu. Ponadto od tego miejsca biegnie najstarszy szlak turystyczny na szczyt Babiej Góry. Jest
to jeden z najstarszych szlaków turystycznych w całych Beskidach Zachodnich. W ramach projektu planuje się również budowę Centrum Integracji i rekreacji dla rowerzystów po obu
stronach granicy, składających się z budynku zaplecza oraz miejsca przeznaczonego do odpoczynku i rekreacji rowerzystów krzystających z tran granicznych ścieżek rowerowych. Po
stronie słowackiej powstanie wieża widokowa oraz altanka na źródłe Słona Woda.
Oczekiwanymi rezultatami Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza
przez turystów spoza obszaru
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Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Dolný Kubín

9

PLSK.01.01.00-SK-0038/16

PLSK.01.01.00-24-0034/16

(P 1) Parafia Ewangelicko-Augsburska
2017-01-02
w Cieszynie

2018-10-31

€ 736,130.92

Partnerzy Projektu chcą osiągnąć swoje cele poprzez realizację działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, które podzielili do trzech rzeczowych zadań (RZ) wzajemnie do siebie
nawiązujących. W ramach 1. RZ 1. „Ochrona, konserwacja i modernizacja świątyń w Cieszynie i w Dolnym Kubinie", zostaną usunięte długotrwałe uszkodzenia stabilności budynku
kościoła w D. Kubínie, następnie wymienią okien na 1. i 2. piętrze, odnowią i odrestaurują uszkodzone malowania dekoracyjne, które są wyjątkowe w skali całej Słowacji. W kościele
w Cieszynie odbędzie się konserwacja zabytkowych płyt epitafijnych (nagrobnych), ale także adaptacja dwóch pomieszczeń na bibliotekę i równocześnie ich wyposażenie w regały
oraz doposażenie muzeum w gabloty muzealne. W ramach 2.RZ „Wspólna podróż po kulturowej drodze" będą realizowane wspólne wydarzenia transgraniczne związane ze wspólną
podrożą na przestrzeni nieomal 500 lat. Regiony Śląska i Orawy, również upamiętnią 425. rocznicę urodzenia i 380. rocznicę śmierci J. Trzanowskiego i przypomną znaczenie jego
dzieła w kaplicy na Zamku Orawskim. Wspólną historię przybliżą też wycieczki tematyczne do miejsc „leśnych kościołów”. W ramach 3.RZ "Stworzenie wspólnych produktów promocji
i marketingu" będzie wydana nie tylko popularno-naukowa publikacja, ale wystawy na mobilnych tablicach (28) i mapa turystyczno-informacyjna centrów w językach partnerów, oraz
ang. i niem., zapewniająca wzrost turystyki do miast partnerów, ale także utworzone oferty tematycznych lekcji szkolnych, które mają u dzieci i młodzieży wywołać uczucia
odpowiedzialności za ochronę i rozwój materialnego i duchownego dziedzictwa kulturalnego, wytworzonego przez naszych wspólnych przodków. Na zakończenie Projektu oba
partnerzy zorganizują dla szerokiej publiczności, prezentację rezultatów projektu w celu podniesienia świadomości regionalnej, zwiększenia współpracy i rozwoju nowych partnerstw
w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa i ekumenii.

Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej
TRITIA z ograniszoną
odpowiedzilnością

10

Razem wędrujemy już 500 lat

Wspólna digitalizacja 3D obiektów
(P 1)
historycznych obszaru transgranicznego SKŽilinská univerzita v Žiline
PL

2017-02-01

2018-06-30

€ 610,104.50

Celem projektu jest przedstawienie i ochrona dziedzictwa kulturalnego obiektów historycznych, znajdujących się na pograniczu SK-PL. Planujemy stworzenie prezentacji
multimedialnej dziedzictwa kulturowego i wymianę know-how w zakresie cyfryzacji obiektów zabytkowych. Naszym celem jest umiejscowienie na mapie i cyfryzacja jak największej
liczby obiektów zabytkowych na wybranym obszarze oraz udostępnienie ich dzięki temu w nowoczesnej formie. Planujemy wykorzystanie nowoczesnej technologii - skanerów
wielkoformatowych itp. Zgodnie z wymogami zarządców budynków zostaną zeskanowane budynki, wnętrza, ewentualnie ogrody. Po stronie słowackiej wybrano 10 obiektów, a po
polskiej stronie 10 obiekty (kolo 40 budinków). Wymogi i możliwości dotyczące skanowania zostaną doprecyzowane w trakcie przygotowania obiektu. Propozycje wybranych
obiektów jest w załączniku do projektu. Na początku zostanie przygotowana innowacyjna procedura związane ze specjalnu techniku skanowania i uwzględnieniem wymogów
zarządców zabytkowych, historyków i urzędów ds. ochrony zabytków. UNIZA opracuje projekt instrukcji. Odbędzie się szkolenie fachowego personelu. Przygotowanie skanowanego
obiektu obejmuje oględziny budynków i przyległych obiektów na miejscu, możliwość ustawienia i umieszczenia skanerów itp. Liczba godzin skanowania obiektu zależy od zakresu
zlecenia. Z materiału cyfrowego zostanie wytworzonych więcej produktów: Zwiedzanie wirtualne, książka 3D, 3D, 2D do dokumentacji technicznej itp. Na koniec odbędzie się
konferencja merytoryczna. Projekt obejmie następujące obiekty zabytkowe: PL: Zamek książąt Sułkowskich i Stara Fabryka w Bielsku-Białej, Galeria Fałata w Bystrej, Zamek Cieszyn,
Rotunda, Baszta, stara cześć, Zamek w Pszczynie, Stajnie, Skansen w Ślemieniu. SK: Zamek w Budatinie, Zamek w Budatinie – kaplica, Zamek Strečno - brama południowa, wieża
zamkowa, pałac południowy, pałac północny, kaplice, miejsce z zewnątrz, Pałac Ślubów w Bytczy, Domy Ludowe w Cziczmanach i inne.

OŚ PIORYTETOWA 1
17.02.2017

Gmina Miasto Nowy Targ
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PLSK.01.01.00-12-0026/16

PLSK.01.01.00-12-0070/16

(P 1) Obec Ludrová
(P 2) Žilinský samosprávny kraj

2017-01-01

2018-10-30

€ 1,668,090.92

Projekt „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” polega na ochronie dziedzictwa kulturowego i zwiększeniu dostępności do unikatowych zabytków techniki na polskosłowackim pograniczu dla mieszkańców i turystów. Projekt będzie realizowany na obszarze wsparcia przez Gminę Miasto Nowy Targ, jako partnera wiodącego, we współpracy z Obce
Ludrova i Żylińskim Krajem Samorządowym w oparciu o określone w punkcie III.2 cele szczegółowe. Cele projektu będą osiągnięte przez realizację następujących zadań
merytorycznych: 1. Utworzenie i promocja szlaku kulturowego „Śladem zabytków techniki z Podhala do Liptowa”. 2. Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej wieży wodnej
na stacji kolejowej w Nowym Targu. Urządzenie ekspozycji na temat dawnej linii kolejowej Królewiany – Nowy Targ. 3. Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w
Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa. 4. Budowa obiektu architektury drewnianej w Ludrovej i utworzenie Muzeum Papieru Czerpanego. 5. Odtworzenie trasy
wąskotorowej kolejki leśnej w Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie.
W wyniku realizacji tych zadań powstanie nowy produkt transgraniczny – tematyczny szlak kulturowy, łączący najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych,
historycznych i architektonicznych obiekty techniki pogranicza, którego atrakcjami będą nowopowstałe Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum Papieru Czerpanego w
Ludrovej, ocalony od unicestwienia i zaadaptowany do funkcji wystawienniczej zabytek dawnej sztuki inżynieryjnej kolejowa wieża ciśnień oraz zrekonstruowana trasa leśnej kolejki
wąskotorowej, na którym odbywać się będą turystyczne, rekreacyjne przejazdy. Powstanie szlaku, opartego na dotąd niewykorzystanym potencjale wspólnego dziedzictwa, przez
rozszerzenie oferty kulturowej przyczyni się do rozwoju, promocji i wzmocnienia unikatowych wartości pogranicza i rozwoju całego regionu oraz podniesie atrakcyjność wspólnej
oferty turystycznej.

Muzeum - Orawski Park
Etnograficzny w Zubrzycy
Górnej
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Śladem zabytków techniki z Podhala na
Liptów

„Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy
dawnych zakładów przemysłowych i
pracowni rzemieślniczych

(P 1) Slovenské národné múzeum
(P 2) Múzeum oravskej dediny w
Zuberecu
(P 3) Oravské múzeum Pavla
Országha Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne
(P 4) Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu

2017-01-01

2018-10-30

€ 1,296,622.16

Ideą projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko – słowackiego oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat dzięki stworzeniu nowego produktu
turystycznego i uatrakcyjnieniu oferty muzeów z terenu polskiej i słowackiej Orawy oraz Ziemi Sądeckiej. Projekt realizowany przez 5 partnerów w tym 2 z Polski i 3 ze Słowacji będzie
obejmował następujące działania: 1)Remont i wyposażenie pracowni rzemieślniczych i zakładów przemysłowych na terenie słowackiej części Orawy - zadanie obejmie remont 10
obiektów w Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie oraz 5 obiektów Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu. Ponadto w obiektach zostaną stworzone ekspozycje dot. min obróbki lnu,
pszczelarstwa i pasiecznictwa, tradycyjnej obróbki drewna. 2) Budowa sektora przemysłu ludowego ziemi sądeckiej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu – w skład którego wejdą
czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody tj. młyny, dwa tartaki i folusz. 3) Rozbudowa ścieżki przemysłów chłopskich na Orawie - rekonstrukcja, odbudowa i
wyposażenie obiektów w Muzeum - OPE w Zubrzycy Górnej obejmująca rekonstrukcję XVIII-wiecznej farbiarni z wyposażeniem, maglowni z urządzeniem magla kieratowego oraz
translokację, konserwację, odbudowę zabytkowej zagrody i urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni. 4) Organizacja konferencji i seminariów – podczas seminarium na
Słowacji dla ok. 50 osób odbędą się referaty naukowe i wystawy. Zostanie również wydana publikacja popularnonaukowa (1500 szt.)oraz dwujęzyczne wydawnictwo
pokonferencyjne (1000 szt.) Zaś w ramach konferencji podsumowującej w Zubrzycy Górnej zostaną przedstawione referaty oraz wydanie dwujęzycznej publikacji pokonferencyjnej
(1500 szt.) 5)Organizacja imprez plenerowych i realizacja Szlaku Przemysłów i Rzemiosł Wiejskich – zadanie obejmuje utworzenie mapy interaktywnej i papierowej oraz organizację
pokazów rzemieślniczych podczas imprez u każdego partnera. 6) Działania promocyjne - produkcja filmu, strona www, kampania.

OŚ PIORYTETOWA 1
17.02.2017

Gmina Miejska Jarosław
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PLSK.01.01.00-18-0061/16

PLSK.01.01.00-12-0066/16

(P 1) Miasto Svidnik

2016-10-03

2018-09-30

€ 1,392,227.89

Przedmiotem projektu jest stworzenie unikalnego produktu turystycznego pn. "Eskapady na książęcym szlaku" stanowiącego ofertę uzupełniającą do obecnie istniejącej oferty
turystycznej na T. Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich. Szlak łączy najciekawsze miejscowości związane z magnackim rodem na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego po
stronie polskiej, okręgu Preszowskiego po stronie słowackiej oraz na Ukrainie. Miasta Jarosław i Svidnik zostały umieszczone na szlaku jako miejscowości atrakcyjne turystycznie.
Projekt pn. "Eskapady na książęcym szlaku" stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty turystycznej Szlaku, a także oferty turystycznej partnerów (oferta alternatywna). W związku z
rozwijającym się rynkiem turystycznym i rosnącymi oczekiwaniami turystów partnerzy skoncentrowali się na stworzeniu poprzez rewitalizację parków miejskich w Jarosławiu i
Svidniku miejsc atrakcyjnych turystycznie, miejsc wypoczynku, zarówno biernego, jak i aktywnego, miejsc promocji bogactwa przyrodniczego i nieznanego szerzej dziedzictwa
kulturowego miast partnerskich i całego pogranicza polsko-słowackiego. Działania nieinwestycyjne będą się skupiać na wypromowaniu powstałego w ramach projektu produktu
turystycznego, promocji dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Zamysłem Wnioskodawcy jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, zadania
inwestycyjne zostały tak zaplanowane, aby zrewitalizowane parki miejskie stały się miejscem aktywnego wypoczynku dla całych rodzin, dla osób w różnym wieku, w tym również
osób niepełnosprawnych. Celem partnerów jest także zachowanie istniejącego dziedzictwa tj. jego ochrona oraz edukacja ekologiczna w zakresie różnorodności biologicznej.
Zrewitalizowane parki staną się miejscem zabaw, eskapad dzieci i całych rodzin (np. zabaw z wykorzystaniem darów natury - patyków jako bierek). Zaprojektowany w Jarosławiu
eksperymentalny naturalny plac zabaw będzie nie tylko bawił, ale uczył kontaktu z naturą i jej poszanowania.

Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna
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Eskapady na książęcym szlaku

Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie
(P 1) Mesto Lipany
transgranicznej współpracy w sferze
(P 2) Obec Kamenica
dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego

2017-01-01

2018-10-30

€ 801,846.15

Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Muszyny, Kamenicy i Lipan w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowoprzyrodniczego. Planowane zadania w projekcie to: 1. Odbudowa zabytkowego spichlerza z przeznaczeniem na „Dom Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą, 2.
Oznakowanie tablicami informacyjnymi transgranicznego szlaku rowerowego przebiegającego z Muszyny do Lipan (13 tablic) wraz z jego rozbudową na trasie Lipany - Kamenica, 3.
Adaptacja przestrzeni biurowej na Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach, 4. Renowacja bramy wjazdowej zamku w Kamenicy wraz z przeprowadzeniem badań
archeologicznych. Oczekiwane rezultaty projektu:
- poprawa jakości infrastruktury obiektów zabytkowych i turystycznych (odbudowa „Domu Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą w Muszynie oraz bramy wjazdowej zamku
w Kamenicy i przeprowadzenie badań archeologicznych) w ramach szlaku turystyczno-kulturowego,
- rozbudowa i oznakowanie turystycznej trasy rowerowej Muszyna - Kamenica – Lipany zachęci do turystyki kulturowo-przyrodniczej, rekreacyjnej i edukacyjnej,- powstanie Centrum
Informacji Turystycznej w Lipanach zapewni lepszy dostęp do informacji o ofercie miejscowości pogranicza oraz promocję regionów partnerskich, - wzrost zainteresowania ofertą
turystyczną obszaru pogranicza przez turystów i odwiedzających,
- poprawa sytuacji społeczno - ekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego - usług i handlu związanych z lokalną tradycją
i historią regionów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza – dziedzictwa kulturowego i naturalnego, - wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej, nowe, wieloobszarowe i długofalowe koncepcje współpracy partnerskiej.

OŚ PIORYTETOWA 1
17.02.2017

Mesto Krásno nad Kysucou
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PLSK.01.01.00-SK-0056/16

PLSK.01.01.00-SK-0025/16

2016-11-01

2018-10-30

€ 3,040,227.61

Lokalizacja terytorium partnerów tego projektu znajduje się terenie obszarów chronionych krajobrazów z bogatym potencjałem oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.
Jednak potencjał tego dziedzictwa nie jest dostatecznie wykorzystywany, wiele miejscowych mieszkańców właściwie nie zna walorów przyrodniczych i kulturowych regionu a wogóle
nie zna transgranicznego regionu, chociaż położenie geograficzne partnerów jest bardzo bliskie. Projekt chce się przycznić do odkrywania tego dziedzictwa, jego poznawania,
promocji rozwoju i intensyfikacji jego wykorzystania. Partnerzy projektu chcą wybudować dla miejscowych obywateli i odwiedzających połączoną okrężną trasę rowerową, która by
wiodła przez nasz transgraniczny region i prezentowała nasze wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. W katastrach pojedyńczych partnerów już są częściowe trasy rowerowe,
w poprzednim okresie programowania była wybudowana trasa wioąca z Krásna nad Kysucou przez dolinę Bystricką do Milówki. Chcemy nawiązać do wspomnianego projektu i
wybudować połączoną okrężną trasę rowerową przez gminy Dunajov, Oščadnica i Rajcza. Na trasie bądą rożne elementy infrastruktury ruchu turystycznego, które będą informowały
o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (tablice informacyjne) ew. które będą ułatwiać wykorzystanie dziedzictwa–turystyczne wieże widokowe, szlaki, parkingi, itd. Poprzez
stworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla zajęć wolnoczasowych i przez realizację pilotażowego Dnia Kolarstwa po wbudowaniu trasy osiągniemy wzrost ilości turystów w
przedmiotowm obszarze.

Žilinský samosprávny kraj
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(P 1) Gmina Rajcza
Budowa transgranicznej słowacko-polskiej (P 2) Gmina Milówka
trasy turystycznej
(P 3) Obec Oščadnica
(P 4) Obec Dunajov

Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu
(P 1) Gmina Strumień
- etap 2

2017-03-01

2018-10-30

€ 1,151,633.79

Projekt nawiązuje do współpracy partnera i Partnera Wiodącego z poprzedniego okresu programowania. Jego celem jest intensyfikacja wykorzystania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza w zrównoważony sposób. Chcemy osiągnąć to poprzez 5 zadań merytorycznych projektu. Grupami
docelowymi są mieszkańcy i osoby odwiedzające region polsko-słowackiego pogranicza. W ramach realizacji projektu odbędą się renowacja i remont 2 zabytków kultury,
znajdujących się na terenie pogranicza: ratusza w Strumieniu - najstarszego ratusza na całym Śląsku i budynku gospodarczego przy zamku w Budatínie, obecnie zamkniętego ze
względu na zły stan techniczny. Realizacja projektu pozwoli przeprowadzić renowację zabytków kultury. W przypadku zamku w Budatínie pozwoli też udostępnić go. W
wyremontowanych pomieszczeniach ratusza w Strumieniu powstanie sala multimedialna, w której odbędzie się seminarium poświęcone prezentacji turystyki kulturowej. W
wyremontowanych pomieszczeniach budynku gospodarczego przy zamku w Budatínie powstanie ekspozycja rzemiosła druciarskiego, w jego tradycyjnej i artystycznej formie.
Aplikacja mobilna, w 3 wersjach językowych (po słowacku, polsku i angielsku) zawierajaca informacje na temat zabytków kultury i wydarzeń w regionie pogranicza (w województwie
žilinskim i w mieście Strumień). Wszystko to wzbogaci wiadomości, a następnie wzmocni wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza przez osoby
odwiedzające i mieszkańców. Aplikację będzie można ściągnąć ze stron internetowych obu partnerów. Działania projektu jak np.: Polsko-słowackie dni rzemiosła w Budatínie i
Międzynarodowy Dzień Tradycji w Strumieniu pomogą wzajemnie poznać tradycyjne ludowe zwyczaje i rzemiosła, a także folklor. Realizacja projektu będzie korzyścią dla
społeczności lokalnych, bo wzmocnią swoją tożsamością kulturową i społeczną, i otrzymają rozbudowaną ofertę pozwalającą na interesujące spędzanie wolnego czasu.

OŚ PIORYTETOWA 1
17.02.2017

Stowarzyszenie Euroregion
Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i (P 1) Združenie Karpatský Euroregión
Karpacki Polska/Združenie promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Slovensko Sever/Stowarzyszenie
Karpatský Euroregión Poľsko
i przyrodniczego pogranicza
Euroregion Karpacki Słowacja Północ
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PLSK.01.01.00-18-0044/16

2017-03-01

2018-10-31

€ 558,511.20

Główną ideą projektu jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Poszczególne działania projektu będą skierowane na
zainteresowanie turysty pieszego (lokalnego oraz zagranicznego) w/w dziedzictwem. Aby pokazać turyście pieszemu walory jakimi cechuje się pogranicze (w tym obiekty dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego) niezbędne jest w pierwszej kolejności zinwentaryzowanie i usystematyzowanie szlaków oznakowanych w terenie i opisanych w materiałach
publikowanych, w tym: a) atrakcje turystyczne b) hotele i miejsca noclegowe c) obiekty gastronomiczne, d) istniejące parkingi, e) punkty przesiadkowe transportu publicznego, f)
punkty medyczne etc. Następnie zinwentaryzowane szklaki zostaną umieszczone na stronie www oraz będą dostępne poprzez aplikację mobilną (dla Android, IOS, Windows). Na
aplikacji umieszczony zostanie także wypracowany w niniejszym projekcie modelowy produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka” który ukazywać będzie atrakcje przyrodnicze i
kulturowe pogranicza PL/SK dla turysty pieszego. Oprócz tego zostaną przeprowadzone szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki,
dostosowana oferta i obsługa obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej. Tak przygotowane narzędzie/produkt wymagać będzie odpowiedniej
kampanii marketingowej w postaci: udziału w targach turystycznych (Tour Salon Poznań, Incheba Bratisława, ITB Berlin) w celu zainteresowania turysty krajowego i zagranicznego,
nakręcenia i emisji serialu na TV i kanale youtube, przeprowadzenia 2 imprez promujących turystykę pieszą wśród ludności lokalnej połączonych z prezentacją atrakcji i zasobów
regionu, wydania przewodnika, materiałów promocyjnych, newslettera, przeprowadzenia study tour dla blogerów turystycznych z Polski, Słowacji i innych ).

OŚ PIORYTETOWA 1
17.02.2017

Mesto Dolný Kubín
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PLSK.01.01.00-SK-0020/16

Rowerem po kulturowym i przyrodniczym
dziedzictwie pogranicza

(P 1) Mesto Trstená
(P 2) Obec Liesek
(P 3) Obec Hladovka
(P 4) Obec Suchá Hora
(P 5) Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Trstená
(P 6) Gmina Czarny Dunajec
(P 7) Gmina Mesto Zakopané
(P 8) Gmina Poronin
(P 9) Gmina Koscielisko

2017-01-02

2018-10-31

€ 1,857,898.80

Glówny cel pr. transgranicznego osiągniemy:
1,wybudowaniem nowych odcinków szlaków rowerowych. Na stronie SK wybuduje się 1,541 km szlaku rowerowego z infrastrukturą dodatkową, znakowaniem, które naprowadzi
turystów do kulturalnego i naturalnego dziedzictwa miasta Dolny Kubin i okolicy. Na stronie PL wyznaczy się 19.98 km szlaków rowerowych (z czego 8,52 km jest w budowie), który
naprowadzi turystów głównie do dziedzictwa naturalnego. Odcinki nawiązują do już wybudowanego szlaku Nowy Targ-Trstena, będą wyposażone infrastrukturą dodatkową.
Wybudowany szlak rowerowy Trstena-granica państwowa PL będą wyposażone infrastrukturą dodatkową. Wybudowany szlak rowerowy Trstena-Granica państwowa PL będzie
wyposażona infrastrukturą dodatkową, poziomym i pionowym znakowaniem. Zaproponowany szlak rowerowy w DK biędzie przełączony ze szlakiem rowerowym Trstena-NowyTarg
jednak Orawską Magistralą Kolarską, jednak Orawską linią kolejową (45 km), w pobliżu której na obu stronach (Dolny Kubin,Trstena) zostaną umieszczone boksy rowerowe, które
pozwolą ułożenie rowerów i turystykę pieszą
2,pośrednictwem nowego produktu- tabel rowerowych (21szt), na których zostaną zaznaczone miejsca dziedzictwa kulturalnego i naturalnego całego regionu transgranicznego i
zostaną zamontowane koło szlaku rowerowego Dolny K-Czarny D–Zakopane
3,podniesieniem nowych elementów dziedzictwa kulturalnego na szlaku rowerowym:Krypty i wstępnej bramy Kościoła św. Martina w Trstenej
4,wydaniem transgranicznych map kolarskich dla obu regionów: "Na rowerze za kulturowym i naturalnym dziedzictwem regionu transgranicznego" (5400 szt),
5,umieszczeniem infotabel o dziedzictwie kulturalnym na szlaku rowerowym, które będą informować o historycznej linii kolejowej po której obecnie prowadzi szlak rowerowy
6,umieszczeniem infotabel w areału Kościoła św. Martina, które będą informować o rekonstruowanych zabytkach kultural
7,realizacją miękkich aktywności na obu stronach granicy, którymi będzie wzpierana propagacją dziedzictwa
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Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia“
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Szlak Kultury Wołoskiej

(P 1) Detská organizácia Fénix, o.z.
Územná organizácia Snina
(P 2) Województwo Podkarpackie
(P 3) Regionálna rozvojová agentúra
Svidník
(P 4) Województwo Małopolskie
(P 5) Związek Podhalan w Polsce
(P 6) Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER
(P 7) Obec Oravská Polhora
(P 8) Obec Malatiná
(P 9) Obec Zázrivá

2017-01-01

2018-10-30

€ 1,575,700.10

PLSK.01.01.00-18-0068/16
Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku
Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych a następnie publikacji naukowych i w
latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji.
Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty
poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”,
depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w
ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku –
imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa.
Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem
aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług
turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy.
Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających
do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

