LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW
Drugi nabór wniosków, I oś priorytetowa - „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, priorytetu
inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV
Druhá výzva na predkladanie žiadostí, I. prioritná os - „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia”, investičnej
priority: Zachovanie, ochrana, podpora arozvoj prírodného akultúrneho dedičstva

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego, 19-20 marca 2019 r.
IX. zasadnutie Monitorovacieho výboru, 19.-20. marca 2019
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Unikatowe parki
historyczne –
skarby pogranicza
polskosłowackiego

PLSK.01.01.00SK-0165/17
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(P 1) Gmina
Boguchwała

1/11/2018
31/10/2020
567 166,75 €
Unikátne
historické parky poklady
slovenskopoľského
pohraničia
Projekt składa się z kilku zadań realizujących cele specyficzne, które doprowadzą do osiągnięcia głównego celu projektu
zgodnego z celami Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Zadania mają na celu utworzenie Szlaku unikatowych parków historycznych na polsko-słowackim pograniczu, w okolicy
Sniny i Boguchwały.
W Sninie i Zgłobniu zostaną zrewitalizowane unikatowe historyczne parki, które są obiektami zabytkowymi i bogactwem
przyrodniczym pogranicza. Oba parki łączy wspólna historia. W zrewitalizowanym parku zostanie umieszczona tablica
przedstawiająca nie tylko odrestaurowane parki w Sninie i Zgłobniu , lecz również inne ważne historyczne parki w okolicy
Sniny i Boguchwały, które również będą promowane w broszurze przedstawiającej unikatowe historyczne parki pogranicza.
W trakcie projektu partnerzy zrealizują działania nieinwestycyjne, które będą miały na celu promowanie obu regionów i
tworzenie nowych możliwości współpracy między dziećmi, młodzieżą, artystami oraz osobami niepełnosprawnymi, które
przyniosą efekt multiplikacji. Poprzez realizację działań miękkich, jakimi są spotkania dzieci i młodzieży w Sninie, wspólna
wystawa, warsztaty dla niepełnosprawnych, plener malarski nastąpi umocnienie poczucia przynależności, wspólnoty
historycznej oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i jej ochrony. Wspólnym działaniem jest także
posadzenie drzewa przyjaźni, który symbolizuje wspólne korzenie i historię obu regionów. Dzięki broszurze, stronie
internetowej, tablicom informacyjnym, reklamie w mediach nastąpi poszerzenie oferty turystycznej, co przełoży się na
wzrost zainteresowania i napływ większej liczby turystów do regionów.
Mesto Snina

Projekt je zložený z niekoľkých úloh, ktoré budú napĺňať stanovené špecifické ciele a tie budú viesť k naplneniu hlavného
cieľa projektu, ktorý je v súlade s cieľmi Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
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Úlohy sú orientované na vytvorenie Trasy unikátnych historických parkov poľsko-slovenského pohraničia v oblasti Sniny a
Boguchwaly.
V Snine, ako aj v Zgłobniu sa obnovia unikátne historické parky, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a predstavujú
prírodné bohatstvo pohraničného regiónu. Obidva parky spája spoločná história. V obnovenom parku bude inštalovaná
tabuľa znázovňujúca nie len zrekonštruované parky v Snine a v Zgłobniu, ale aj iné významné historické parky v okolí Sniny a
Boguchwaly, ktoré budú taktiež propagované prostredníctvom vydanej brožúry o unikátnych historických parkoch
pohraničia. Počas projektu budú partneri realizovať neinvestičné aktivity, ktoré budú propagovať tieto regióny a vytvárať
nové možnosti spolupráce medzi deťmi, mládežou, umelcami, ako aj zdravotne postihnutými, ktoré budú mať multiplikačný
efekt. Prostredníctvom realizovaných mäkkých aktivít, ktorými sú stretnutia detí a mládeže v Snine, spoločná výstava,
workshopy pre zdravotne postihnutých, maliarsky plenér sa posilní spolupatričnosť k spoločnej histórii a upevní vzťah k
prírode a jej ochrane. Spoločnou aktivitou je aj výsadba stromu priateľstva, ktorá symbolizuje spoločné korene a históriu
našich regiónov. Prostredníctvom brožúry, web stánok, informačných tabúľ, reklamou v médiách sa rozšíri ponuky
cestovného ruchu, čo vzbudí záujem a priláka väčšie množstvo turistov do týchto regiónov.

2.

PLSK.01.01.00SK-0133/17

ŠTÁTNE LESY
TATRANSKÉHO
NÁRODNÉHO
PARKU
TATRANSKÁ
LOMNICA

Zwiększenie
atrakcyjności
granicy polskosłowackiej w
Pieninach poprzez
modernizację
istniejącej
infrastruktury
turystycznej
Zvýšenie
atraktivity poľsko
– slovenského
pohraničia v
Pieninách
prostredníctvom
modernizácie
existujúcej
turistickej
infraštruktúry

(P 1) Miasto i
Gmina
Szczawnica
(P 2) Obec
Lesnica

1/5/2018

30/4/2020

2 388
781,47 €
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Główną atrakcją regionu Pieniny po obu stronach–polskiej i słowackiej–jest Pieniński Park Narodowy. PPN jest jednym z
najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na słowacko - polskim pograniczu. Rocznie odwiedza go około 700 tysięcy
turystów. Teren oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, ale projekt skupi się przede wszystkim na wprowadzenie
usprawnień i poprawę bezpieczeństwa na atrakcyjnej dla turystów drodze wodnej (rzeka Dunajec) i leśnej (Droga
Pienińska) w obszarze transgranicznym Pienin.
W ramach projektu planowane są działania inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej w
PIENAP i wspólne „miękkie” działania na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru.
Projekt ma 3 zasadnicze cele. Zadanie 1 Remont Drogi Pienińskiej – Przełom Dunajca, realizować będą WP i P2. Zadanie 2
Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa sekcji kajakowej, relizować będzie P1. Droga Pienińska droga jest jednym z
dwóch szlaków turystycznych, po których mogą poruszać się również rowerzyści, na odcinku około 10,5 km. Jego Do tej
pory remont był zrealizowany tylko po stronie polskiej. Dlatego LP TANAP i miejscowość Leśnica planują wyremontować
pozostałą część Drogi Pienińskiej po stronie słowackiej.
W przeszłości to była droga leśna brzegiem Dunajca, dziś szlak turystyczny dla szerokiego spektrum odwiedzających
(rowerzystów, pieszych, matek z wózkami, wózków inwalidzkich itp.). Obecnie jest zniszczony i niebezpieczny.
Przebudowa obejmie utwardzenie powierzchni, naprawę i wzmocnienie ścian oporowych nad rzeką Dunajec i montaż
poręczy dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających. Miasto Szczawnica zrealizuje budowę przystani – miejsce
docelowe drogi wodnej na Dunajcu (końcowy przystanek).
Cel specyficzny 2 Wzmocnienie transgranicznych działań na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego w PPN zostanie
spełniony pośrednictwem zadania 2 Organizacja wspólnych przedsięwzięć. W jego realizacji będą zaangażowani wszyscy
trzej partnerzy projektu.
Hlavnou atrakciou regiónu Pieniny, tak na poľskej ako aj slovenskej strane, je Pieninský národný par (Pieniński Park
Narodowy). Pieninský národný park je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít na slovensko – poľskom
cezhraničnom území. Ročne ho navštívi cca 700 tis. návštevníkov. Územie ponúka množstvo prírodných atrakcií, projekt sa
však chce zamerať predovšetkým na zlepšenie využitia a zvýšenie bezpečnosti na turisticky atraktívnej vodnej (rieka
Dunajec) a lesnej ceste (Pieninská cesta) v cezhraničnom území Pienin.
V rámci projektu sa plánujú investičné aktivity zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v
PIENAPe a „mäkké aktivity“ zamerané na spoločnú cezhraničnú podporu prírodného dedičstva cezhraničného územia.
Projekt má 3 vecné úlohy. Úlohu 1 Rekonštrukcia Pieninskej cesty - prielom Dunajca, budú realizovať VP a P2. Úlohu2
Rekonštrukcia pltníckeho prístavu a rozšírenie časti pre obsluhu kajakov, bude realizovať P1. Pieninská cesta je jedným z
dvoch chodníkov, na ktorý je povolený vjazd aj pre cyklistov, v dĺžke približne 10,5 km. Jeho rekonštrukcia zatiaľ prebehla
len na poľskej strane. Štátne lesy TANAPu a obec Lesnica preto plánujú zrekonštruovať zvyšnú časť Pieninskej cesty na
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slovenskej strane. Pôvodne lesná cesta okolo Dunajca slúži ako turistický chodník pre široké spektrum návštevníkov
(cyklisti, peší, mamičky s kočíkmi, vozíčkari a pod.). V súčasnosti je dosť opotrebovaná a nebezpečná. Rekonštrukcia sa
bude týkať spevnenia povrchu, opravy a spevnenia oporných múrov nad riekou Dunajec a osadenia zábradlí, pre zvýšenie
bezpečnosti návštevníkov. Mesto Szczawnica sa v projekte bude venovať výstavbe prístavu - výstupišťa pltí na rieke
Dunajec (konečná stanica).
Špecifický cieľ 2 Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku bude naplnená
prostredníctvom úlohy 2 Organizácia spoločných podujatí. Na realizácii úlohy 2 sa budú podieľať všetci traja partneri
projektu.

Wspólna ochrona
sekretów kultury
dudziarskiej i
pasterskiej
PLSK.01.01.00SK-0169/17

3.

Obec Oravská
Polhora

(P 1) Gmina Zawoja 1/6/2018
31/12/2019
753 675,82 €
Spoločná ochrana
tajomstiev
gajdošskej a
pastierskej
kultúry
Projekt pod tytułem: Wspólna ochrona sekretów kultury dudziarskiej i pasterskiej jest bardzo prosty i składa się z dwóch
głównych zadań, które są ze sobą powiązane:
1. Budowa sieci obiektów dla zachowania i rozwoju wyjątkowej kultury dudziarskiej i pasterskiej - wyzwanie polega na
budowaniu Europejskiego Centrum Kultury Dudziarskiej na terenie słowackiego partnera, które koncentruje się na ochrone i
rozszerza kulturę dudziarską. Centrum będzie nie tylko biernie przyczyniało się do ochrony tej kultury (muzeum, ekspozycje),
główną ideą jest proaktywne podejście do upowszechniania kultury, która jest zarejestrowana w UNESCO organizując
koncerty edukacyjne, warsztaty do produkcji dud i nauka gry na konkretny instrument muzyczny. Po stronie polskiego
partnera zostanie wybudowana Zagroda pasterska, która przypomina codzienne życie pasterzy na salaszu z demonstracjami
narzędzi, sprzętu oraz typowymi domkami. Uwzględniono także konstrukcję wieży widokowej, z której zwiedzający będą mogli
obserwować charakterystyczny kraj pełen pasterzy i owiec.
2. Zachowanie i rozwój unikalnej kultury dudziarskiej i pasterskiej - zadaniem jest organizowanie cykli warsztatowych i ćwiczeń
praktycznych, aby w pełni wykorzystać wybudowane obiekty. Celem jest wzmocnienie kapitału społecznego po obu stronach
granicy polsko-słowackiej, który jest nosicielem unikalnej kultury dudziarzy i pasterzy spod Babiej Góry. Projekt obejmuje
również wspólną promocję dwóch kultur poprzez filmy dokumentalne i broszury informacyjne, co przybliży zwiedzającym
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sekrety kultury dudziarskiej i pasterskiej regionu leżącego pod Babą Górą po obu stronach granicy polsko-słowackiej.
Projekt s názvom: Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry je veľmi jednoduchý a skladá sa z dvoch
hlavných úloh, ktoré na seba vzájomne nadväzujú:
1. Vybudovanie siete zariadení na uchovávanie a rozširovanie unikátnej gajdošskej a pastierskej kultúry – úloha spočíva vo
vybudovaní Európskeho centra gajdošskej kultúry u slovenského partnera, ktoré sa bude zameriavať na ochranu a rozširovanie
gajdošskej kultúry. Centrum nebude len pasívne prispievať k ochrane tejto kultúry (múzeum, expozície), jeho hlavnou
myšlienkou je aktívny prístup k rozširovaniu kultúry, ktorá je zapísaná do UNESCO formou organizovania výchovných
koncertov, workshopov výroby gájd a výučbou hry na tento špecifický hudobný nástroj. Na strane poľského partnera bude
vybudovaná pastierska záhrada, ktorá bude pripomínať každodenný život pastierov na salaši s ukážkami náradia, zariadení a
tiež objektov typických pre salaš. Súčasťou bude tiež výstavba vyhliadkovej veže, z ktorej budú môcť návštevníci pozorovať
charakteristický vzhľad krajiny popretkávanej ovcami a pastiermi.
2. Uchovávanie a rozširovanie unikátnej gajdošskej a pastierskej kultúry – úloha je zameraná na organizovanie cyklov
workshopov a praktických cvičení, ktoré plne využijú vybudované zariadenia. Cieľom je posilniť sociálny kapitál po oboch
stranách slovensko-poľskej hranice, ktorý je nositeľom unikátnej kultúry gajdošov a pastierov spod Babej hory. Súčasťou
projektu je aj spoločná propagácia oboch kultúr formou filmových dokumentov a informačných brožúr, ktoré budú
návštevníkom približovať tajomstvá gajdošskej a pastierskej kultúry regiónu ležiaceho pod Babou horou na oboch stranách
poľsko-slovenských hraníc.

4.

(P 1) Caritas
Diecezji
Rozwój turystyki
Rzeszowskiej
konnej w
(P 2)
Karpatach
AnimoterapeutickoPLSK.01.01.00- Obec Belá nad
2 942 532,38
jazdecké centrum
1/10/2018
30/9/2020
SK-0178/17
Cirochou
€
Rozvoj konskej
Snina
turistiky v
(P 3) Štátna
Karpatoch
ochrana prírody
Slovenskej
republiky
Projekt łączy zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważoną eksploatację cennego dziedzictwa przyrodniczego.
Projekt i jego działania umożliwiają poznanie i zwiedzanie cennego terytorium naturalnego ziemi: Bieszczad, Połonin i
Vihorlatu, dzięki konnej turystyce, która to przebudza się na Słowacji. Stworzone trzy warunki do rozwoju: jazdy konnej,
furmaństwa, jak również zachowanie dziedzictwa przodków połączonego z czynnościami takimi, jak: kucie koni, siodłanie itp.,
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które to w dzisiejszych czasach pomału zanikają. Dodatkową wartością projektu będzie stworzenie pomysłu (i jego realizacja)
tras konnych na ziemiach regionu Snina i Miedzilaborce a połączenie ich z trasami istniejącymi w Polsce. Dzięki projektowi
zostaną przygotowane trasy do jazdy konnej w terenie a w wyznaczonych miejscach powstaną elementy niezbędnej
infrastruktury jeździeckiej, do sprawnego kierunkowania jeźdźców (oznaczenia) poza obszary ściśle chronione ziem: NP
Połoniny, CHCKO Wschodnie Karpaty, CHCKO Vihorlat. Faktyczne, realne połączenie sieci istniejących szlaków w Polsce w
Bieszczadach, CHCKO Ciśniańsko - Wetlińskim oraz zapewnienie jednolitego oznakowania będzie doskonałym oraz
efektywnym elementem. Trasy na danym terenie Polski i Słowacji będą promowane w ramach wspólnych kampanii
marketingowych, w różny sposób: tradycyjny (drukowanie broszur, map, tablic informacyjnych, promocyjne wideo) i
nowoczesny (strona www z lokalizacją GPS i QR kodami).

5.

Predkladaný projekt v sebe kombinuje zachovanie kultúrneho dedičstva ale rovnako aj trvaloudržateľné využitie prírodného
dedičstva - poznávaním cenného územia Bieščad, Polonín a Vihorlatu vďaka konskym nadväznosti na existujúce konské trasy v
Poľsku. Vďaka projektu budú navrhnuté trasy v teréne vyznačené a zároveň budú na vytipovaných miestach vybudované aj
prvky drobnej jazdeckej infraštruktúry, ktoré sú dôležité pre správne nasmerovanie jazdcov mimo prísne chránených území NP
Poloniny, CHKO Východné Karpaty a CHKO Vihorlat. Výstupom bude aj reálne prepojenie jestvujúcej siete konských trás v
susednom Poľsku - na území Bieščadského NP a Cisniansko-Wetlinskej CHKO a zabezpečenie jednotného systému značenia.
Trasy na riešenom území Poľska a Slovenska budú propagované v rámci spoločnej marketingovej kampane rôznymi spôsobmi tradičnými (tlačené letáky, mapy, informačné panely, promo video) ale aj modernými (webová stránka s GPS zameraním
lokalizácie a QR kódmi).
(P 1) Mestský dom
kultúry,
Stowarzyszenie EtnoCarpathia
príspevková
PLSK.01.01.00Euroregion
organizácia
1/11/2018
31/10/2020
717 996,46 €
18-0102/17
Karpacki Polska EtnoCarpathia
(P 2) Muzeum
Okręgowe w
Rzeszowie
Główną ideą projektu jest rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie
produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego o zasoby kultury karpackiej. Tradycyjna kultura ludowa istniejących na
terenie pogranicza do II wojny światowej grup etnograficznych może stanowić istotny, zgodny z trendami turystyki kulturowej
i turystyki 3XE, czynnik rozwoju turystyki w Karpatach. Stąd, działania zaplanowane w projekcie będą skierowane na
zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Działania
projektowe zostały podzielone na 5 etapów. I etap obejmuje weryfikację potencjału EtnoCarpathii poprzez inwentaryzację
stanu zasobów kulturowych regionu, ich skatalogowanie i przygotowanie strategii marek etnograficznych (submarek) wraz z
ofertą turystyczną bazującą na unikatowości kultur. II etap będzie miał charakter innowacyjny. Zakłada się powstanie
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nowoczesnego portalu internetowego EtnoCarpathia, e-przewodników (w formie aplikacji mobilnych), projekcji
holograficznych ambasadorów marki karpackiej, digitalizację zasobów kultury etnicznej. Etap III obejmuje przeprowadzenie
konkursu dla designerów CarpathiaEtnoDesign (CED) na wykorzystanie elementów wzornictwa tradycyjnego związanego z
kulturami pogranicza oraz przygotowanie „szkatułek karpackich”. Szkatułki będą zawierały kilka codziennych, użytkowych
przedmiotów (np. apaszka, skarpety męskie itp.) na których znajdą się tradycyjne wzory opracowane przez laureatów
konkursu CED. Etap IV projektu obejmuje przeprowadzenie warsztatów/spotkań związanych z promocją/rozwojem kultur
pogranicza z podsumowującymi filmikami instruktażowymi. V etap skupia się na działaniach typowo promocyjnych mających
na celu szerszą promocję efektów projektu (weekendy promocyjne, konferencja naukowa, wystawa etnograficzna,
międzynarodowa gala, festiwal tańców, wizyta blogerów).

6.

Hlavnou ideou projektu je rozvíjanie a propagácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia vypracovaním
turistického produktu EtnoCarpathia na báze zdrojov karpatskej kultúry. Tradičná ľudová kultúra existujúcich na území
pohraničia do 2. svetovej vojny etnických skupín môže predstavovať podstatný, s trendmi kultúrnej turistiky a turistiky 3XE
zhodujúci sa, činiteľ rozvoja turistiky v Karpatoch. Preto aktivity naplánované v projekte budú určené na zvýšenie atraktivity a
identity pohraničia využitím zdrojov kultúrneho dedičstva. Aktivity v projekte boli rozdelené do 5 fáz. I. fázu tvorí verifikácia
potenciálu EtnoCarpathie cez inventarizáciu stavu kultúrnych zdrojov regiónu, ich skatalogizovanie a prípravu stratégie
etnografických značiek (subznačiek) spolu s turistickou ponukou založenou na unikátnosti kultúr. II. fáza bude mať inovatívny
charakter. Predpokladá sa vznik moderného internetového portálu EtnoCarpathia, e-sprievodcov (v podobe mobilných
aplikácií), holografických projekcií vyslancov karpatskej značky, digitalizácia zdrojov kultúry etník. III. fázu tvorí uskutočnenie
súťaže dizajnérov CarpathiaEtnoDesign (CED) s využitím prvkov tradičných vzorov spojených s kultúrami pohraničia a príprava
„karpatských škatuliek”. Škatuľky budú obsahovať niekoľko každodenných užitočných predmetov (napr. šálik, mužské ponožky
atď.), na ktorých budú tradičné vzory zhotovené laureátmi súťaže CED. IV. fázu projektu tvorí uskutočnenie
workshopov/stretnutí spojených s propagáciou/rozvojom kultúr pohraničia s bilancujúcimi inštruktážnymi filmami. V. fáza sa
zameriava na aktivity typicky propagačné s cieľom širšie spropagovať výstupy projektu (propagačné víkendy, vedecká
konferencia, etnografická výstava, medzinárodná gala prehliadka, tanečný festival, návšteva blogerov).
„Karpackie kolejki
– podróż śladami
karpackich
(P 1) Obec
Fundacja
kolejek
PLSK.01.01.00Zemplínske Hámre
1 112 330,01
Bieszczadzkiej
wąskotorowych”
1/9/2018
30/6/2020
18-0168/17
€
Kolejki Leśnej
(P 2) Obec Osadné
„Karpatské
koľajky – po
stopách
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úzkokoľajových
železníc v
Karpatoch”
Projekt 3 partnerów: Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Gminy Zemplinke Hamry i Gminy Osadne polega na stworzeniu
wspólnej oferty, produktu turystycznego w postaci trasy wycieczkowej prowadzącej od stacji kolejki wąskotorowej Majdan,
przez Balnicę (podróż kolejką wąskotorową), do Osadnego wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej Osadne-Udava (pieszo lub
rowerem ) i dalej do Zemplinskich Hamrów (autokar) gdzie czeka atrakcja w postaci kolejki na kołach oferującej podróż po
historycznej trasie kolejki wąskortorowej Snina -Vihorlat.
W zakres projektu wchodzą następujące elementy:
- budowa stalowej wiaty celem rozbudowy skansenu i ochrony historycznych eksponatów kolejki wąskotorowej w Majdanie
wraz z konserwacją i zabezpieczeniem tych eksponatów,
- zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji jako nowoczesnej formy udostępniania zabytku jakim jest Bieszczadzka
Kolejka Leśna,
- zakup i instalacja monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów w Majdanie,
- organizacja rajdów szkoleniowych w Polsce i na Słowacji dla przedstawicieli branży turystycznej z terenu objętego projektem,
- odnowienie drogi po byłej trasie kolejki wąskotorowej Snina – Vihorlat,
- budowa stacji i zakup drogowego pociągu kołowego w Zemplinskich Hamrach,
- budowa Centrum informacji turystycznej w Osadnem,
- zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji „Kolejka wąskotorowa Snina – Vihorlat”,
- zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji „Kolejka wąskotorowa Osadne - Udava”.
Trwałym rezultatem projektu poza infrastrukturą będą wspólny polsko-słowacki produkt turystyczny w postacie propozycji
trasy wycieczkowej łączącej oferty trzech partnerów projektu.
Projekt troch partnerov: Lesnej železničky Bieščady, obce Zemplínske Hámre a obce Osadné spočíva vo vytvorení spoločného
produktu cestovného ruchu v podobe výletnej trasy vedúcej z úzkorozchodnej železničnej stanice Majdan, PL do Balnice, PL
(úzkorozchodnou železnicou), skrz chránené územie Udava do Osadného, SK (pešo alebo na bicykli) a ďalej do Zemplínskych
Hámrov, SK (osobnou dopravou), kde bude atrakciou cestný motorový vláčik ponúkajúci prehliadku po trase bývalej lesnej
úzkokoľajky (železničky) Zemplínske Hámre – Sninské rybníky a späť(Sninská úzkokoľajka).
Rozsah projektu je nasledovný:
- výstavba oceľovej haly na rozšírenie skanzenu a ochranu historických exponátov úzkorozchodnej železnice Majdan spolu s
údržbou a ochranou exponátov,
- vývoj a sprístupnenie mobilnej aplikácie ako moderného spôsobu dostupnosti informácií o Bieščadskej úzkorozchodnej
železnici,
- kúpa a inštalácia interaktívnych monitorov s turistickými informáciami na stanici železničky v Majdane,
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- organizovanie školení pre hlavných regionálnych aktérov cestovného ruchu z Poľska a Slovenska, tákajúcich sa oblastí,
ktorým sa projekt venuje,
- rekonštrukcia trasy bývalej lesnej úzkokoľajky Zemplínske Hámre – Sninské rybníky (Sninská úzkokoľajka),
- výstavba stanice/depa a kúpa cestného kolesového vláčika v Zemplínskych Hámroch
- výstavba budovy Turistického informačného centra v Osadnom
- vývoj a sprístupnenie mobilnej aplikácie Karpatské koľajky: Zemplínske Hámre – Sninské rybníky
- vývoj a sprístupnenie mobilnej aplikácie Karpatské koľajky: Osadné – Udava
Trvalým výsledkom projektu bude okrem infraštruktúry najmä vytvorenie spoločného Poľsko-slovenského turistického
produktu (produktu cestovného ruchu) v podobe výletnej trasy, ktorý navzájom prepojí všetkých partnerov projektu.
BOGACTWO W
RÓŻNORODNOŚCI
– kreowanie
transgranicznego
produktu
turystycznego
opartego o
dziedzictwo
kulturowe
Łemków i
PLSK.01.01.00- Gmina Krynica- Rusnaków
(P 1) Mesto Svidník 1/9/2018
31/5/2020
836 424,98 €
12-0103/17
Zdrój
BOHATSTVO V
ROZMANITOSTI vytváranie
cezhraničného
turistického
produktu
založeného na
kultúrnom
dedičstve Lemkov
a Rusínov
Przedmiotem projektu jest wykreowanie i promocja produktu turyst. Bazującego na dziedzictwie łemkowskim, który
uwidoczni kulturowe, historycz. I społeczne wartości tej niezwykłej mniejszości etnicznej. Przywrócenie lok. Dziedzictwa
historyczno-kultur. Poprzez zakładane w projekcie działania pozwoli odkryć i na nowo przypomnieć to popadające w
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niepamięć dziedzictwo.
W Krynicy powstanie Park Etnograficzny i Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego. Na terenie parku zgromadzone zostaną
uratowane obiekty mieszkalne i gospod. Oraz elem. Małej architektury (krzyże, kapliczki przydrożne itp.) związane z zanikającą
kulturą łemkowską, a stanowiące bogate źródło informacji o zwyczajach i kulturze regionu i mogące służyć pielęgnowaniu
dziedzictwa kulturowego.
W Svidniku, na bazie rewitalizowanego budynku (dziś niewykorzystywanego), utworzone zostanie Rusińskie Centrum –
nowoczesne miejsce poświęcone historii, życiu, językowi, literaturze i sztuce Rusinów, jednakże nie skupiające się na
artefaktach, a przede wszystkim na ludziach – ich potrzebach, motywacjach, uczuciach! Rolą Centrum będzie pielęgnowanie,
rozwój i upowszechnienie kultury duchowej i materialnej Łemków, przy jednoczesnym jej rozwoju, a nie utrwalanie w
archaicznej formie i skupianie się jedynie na przeszłości. Centrum będzie składało się z galerii, biblioteki, punktu informacji
turyst. I Sali teatralnej (gdzie reaktywowana będzie rusiński zespół teatr.), tworząc atrakcyjne turyst. Miejsce w którym
możliwe będzie poznanie dziedzictwa Łemków.
Działaniom infrastruktur. Towarzyszyć będą przedsięwzięcia, pozwalające zbudować produkt turyst. Z udziałem lok.
Społeczności (widowisko teatralne tworzone metodą dramy i teatru improwizacji, zagospodarowanie terenów zielonych w
skansenie, warsztaty dot. dziedzictwa kulturowego Rusnaków) oraz lepiej promować kulturę łemkowską (konferencje,
prezentacje różnorodności kultury rusińskiej podczas Festiwalu Rusińskiego w Svidniku, międzynarod. Konkurs recytatorski,
film i wydawnictwa).
Predmetom projektu je vytvorenie a podpora turistického produktu založeného na dedičstve Lemkov, ktorý sprístupní
kultúrne, historické a spoločenské hodnoty tejto mimoriadnej zaujímavej etnickej menšiny. Ochrana miestneho kultúrneho a
historického dedičstva prostredníctvom predpokladaných vystupov projektu umožní toto čiastočné zabudnuté dedičstvo
odhaliť a opäť pripomenúť.
V Krynici vznikne Etnografický park a Centrum kultúrneho dedičstva Lemkov. V Etnografickom parku sa budú nachádzať
obytné a hospodárske budovy, ako aj prvky drobnej architektúry (prícestné kríže, kaplnky, atď.) súvisiace s miznúcou
lemkovskou kultúrou, które budú bohatým zdrojom informácií o zvykoch a kultúre poľsko-slovenského pohraničia a zároveň
prispejú k ochrane kultúrneho dedičstva.
V Svidníku, v obnovenej budove (dnes nevyuživanej) vznikne Rusinské Centrum- moderné miesto venované histórii, životu,
jazyku, literatúre a umeniu Rusínov, które sa však nebude zameriavat len na predmety, ale predovšetkým na ľudí - ich potreby,
motívy, pocity! Úlohou tohto Centra bude teda skôr pestovať, rozvíjať a propagovať duchovnú a materiálnu kultúru Lemkov
než ju zachovávať v archaickej podobe a sustrediť sa iba na minulosť. Centrum bude pozostávať z galérie, knižnice, turistického
informačného centra a viacúčelovej sali (vďaka ktorej sa opäť aktivuje rusínsky divadelný zbor) a určite sa stane atraktívnym
turistickým miestom, sprístupňujúcim dedičstvo Lemkov.
Infraštruktúrne aktivity budú sprevádzané projektami, ktoré umožnia vytvorenie turistického produktu v spolupráci s
miestnou komunitou (divadelné predstavenie založené na princípoch dramatickej metódy a improvizácii, rozvoj zelených
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plôch v skanzenu, workshopy týkajúce sa kultúrneho dedičstva Rusínov) a lepšie podporia lemkovsku kultúru (konferencie,
prezentácie týkajúce sa kultúry počas Rusinského Festivalu vo Svidníku, Medzinárodná recitačná súťaž, premietanie filmov a
publikačná činnosť).

PLSK.01.01.0012-0176/17

8.

Gmina Lipnica
Wielka

Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
przyrodniczego na
wspólnej Orawie

(P 1) Obec Bobrov
(P 2) Obec
Zubrohlava
(P 3) Obec Rabčice

1/1/2019

31/12/2020

1 414 059,46
€

Ochrana
kultúrneho a
prírodného
dedičstva v rámci
spoločného Orava
Lokalizacja terytorium partnerów tego projektu znajduje się na 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. Na trasie bądą rożne elementy
infrastruktury ruchu turystycznego, które będą informowały o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (tablice informacyjne)
ew. które będą ułatwiać wykorzystanie dziedzictwa– kapliczki, turystyczne wieże widokowe, szlaki, parkingi, muzea itd.
Poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla aktywnego spędzania wolnego czasu przez organizację rajdu rowerowego
po wbudowaniu trasy osiągniemy wzrost ilości turystów w przedmiotowm obszarze.

Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a
prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov
vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu, hoci geografická poloha
cezhraničných partnerov je veľmi blízka. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda k
zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt. Partneri projektu chcú vybudovať pre miestne obyvateľstvo i
návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá by viedla našim cezhraničným regiónom a prezentovalaspoločne
naše kultúrne a prírodné dedičstvo. Na uvedený projekt chceme nadviazať a vybudovať zokruhovanú cyklotrasu. Na trase
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budú rôzne prvky infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré budú poskytovať informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve
(informačné tabule) resp. ktoré budú uľahčovať využívanie dedičstva -svätyne, turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a
podobne. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného cyklistického
dňa po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite
Kompleksowa
ochrona i rozwój
dziedzictwa
przyrodniczego i
kulturowego
bezpośrednio w
(P 1) Powiat
regionach
Żywiecki
PLSK.01.01.00- Obec Oravská
przygranicznych
1 424 231,08
1/1/2019
31/12/2020
SK-0155/17
Lesná
PL-SK
€
(P 2) Obec
Zákamenné
Komplexná
ochrana a rozvoj
prírodného a
kultúrneho
dedičstva priamo
v PL-SK pohraničí
Pilnymi problemami pogranicza jest: niski poziom ochrony dziedzictwa kulturowego, jego niewystarczająca promocja, słaba
atrakcyjność pod względem możliwości jego poznawania, spędzania czasu wolnego odkrywania dziedzictwa, integracji regionu
przygranicznego. Słabo prezentowane jest również dziedzictwo przyrodnicze. Wszystkie wymienione problemy chce rozwiązać
projekt.
Partnerzy wytworzą zaplecze dla zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Zostaną zmodernizowane odcinki tras rowerowych w Polsce i na Słowacji (wytworzą samodzielne ścieżki rowerowe w ramach
międzynarodowego korytarza), utworzy się wystawę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zostanie odnowiony
historyczny zabytek kulturowy (Kalwaria Zákamenné), powstanie Biuro Informacji Turystycznej udzielające informacji nt.
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W regionie PL-SK, zbudujemy parking na transgranicznej trasie rowerowej,
stworzymy stronę internetową o trasach transgranicznych u naszych partnerów, zainstalujemy tablice informacyjne o
dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym z kodami QR dla urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). Projekt wykorzystując
nowoczesne technologie rozwiązuje całościowo problemy pogranicza, w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Wprowadzimy system wspólnych imprez dla zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zainstalujemy tablice informacyjne prezentujące potencjał przyrodniczy regionu,
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faunę i florę, stosując nowoczesne technologie ICT, wytworzymy nowe e-narzędzie, które opisze transgraniczne szlaki
turystyczne w regionie, jego bogactwo przyrodnicze i kulturowe, pomoże to w prezentacji dziedzictwa poprzez nowoczesne
technologie. Wymienione działania uatrakcyjnią region naszych gmin, co przyciągnie wielu turystów, dla których poszerzymy
tak naszą ofertę. Umożliwimy wykorzystanie tras, na których można będzie zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i
przyrodniczym obszaru.

10.

Identifikovanými problémami pohraničia sú nízka úroveň zachovávania kultúrneho dedičstva, jeho nedostatočná propagácia,
nízka úroveň atraktivity regiónu z pohľadu príležitostí pre jeho spoznanie, trávenia voľného času spoznávaním dedičstva,
integrácia pohraničného regiónu do jedného celku. Súčasne je málo prezentované prírodné dedičstvo.Všetky uvedené
problémy chce projekt riešiť. U partnerov sa vytvorí zázemie pre zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva.
Zmodernizujú sa úseky medzinárodnej cyklotrasy v Poľsku i na Slovensku (vytvoria sa samostatné cyklochodníky v rámci
medzinárodného koridoru), vytvorí sa expozícia prírodného a kult. Dedičstva, dôjde k renovácii historickej kultúrnej pamiatky
(Kalvária Zákamenné), vybudujeme informačnú kanceláriu na poskytovanie informácií o prír. A kult. Dedičstva v PL-SK regióne,
vybudujeme parkovisko pri cezhraničnej cyklotrase, vytvoríme web stránku o cezhraničných trasách u partnerov osadíme
informačné tabule o prír. A kult. Dedičstve, na ktorých sa budú tiež nachádzať QR kódy použiteľné pre mobilné komunikačné
zariadenia (tablety, smartfony). Projekt rieši komplexne identifikované problémy pohraničia, v oblasti prírodného a kult.
Dedičstva i s využitím moderných technológií.
Zavedieme systém spoločných podujatí na zachovanie spoločného kultúrneho i prírodného dedičstva. Na ochranu prírodného
dedičstva osadíme informačné tabule prezentujúce prírodný potenciál regiónu, jeho faunu, flóru dokonca s využitím
moderných IKT technológií, vyvoríme nový E-nástroj, ktorý popíše cezhraničné turistické trasy v regióne, jeho prí. a kult.
bohatstvo, pomôže tak v prezentícii dedičstva modernými technológiami. Uvedenými aktivitami zatraktívnime región našich
obcí, čo tu pritiahne množstvo turistov, pre ktorých tak rozšírime ponuku možností využitia trás, na ktorých môžu spoznať
kultúrne a prírodné dedičstvo spoločného územia.
Nowy produkt
turystyczny –
(P 1) Gmina Rytro
odcinek
(P 2) Miasto i
transeuropejskiej Gmina
Miasto i Gmina trasy rowerowej
Uzdrowiskowa
PLSK.01.01.001 214 756,87
PiwnicznaEuroVelo 11 –
Muszyna
1/9/2018
31/8/2020
12-0109/17
€
Zdrój
kontynuacja
(P 3) Ľubovnianske
budowy trasy w
regionálne
miejscowościach
združenie miest a
Stará Ľubovňa,
obcí Stará Ľubovňa
Chmeľnica,
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Muszyna,
Piwniczna-Zdrój,
Rytro
Nový turistický
produkt - časť
transeurópskej
cyklistickej trasy
EuroVelo11pokračovanie vo
výstavbe v
mestách Stará
ľubovňa,
Chmeľnica,
Muszyna,
Piwniczna- Zdrój,
Rytro
Projekt jest kontynuacją budowy trasy EuroVelo11 w rej. Doliny Popradu. W ramach obecnego etapu, w wyznaczonym na
mocy porozumień międzynarodowych przebiegu trasy, budowane są następujące odcinki:
-Stara Lubowla – Chmel’nica, dł. 1,9 km;
-Muszyna (od dzielnicy Folwark do stacji PKP dł. 3,28 km i dalej powiazanie z etapem I EV11);
-Piwniczna (od zakończenia etapu I EV11 w Mniszku n. Popradem) przez Rytro do granicy ze Starym Sączem (dł. 13,5 km).
W ramach projektu planuje się zrealizować odcinek EV11 o dł. 18,68 km, w tym poprzez budowę 7,93 km nowych dróg
rowerowych oraz oznakowanie 10,75 km trasy EV11 na istniejących odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu. Całość zostanie
wykonana zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci EuroVelo.
Planuje się także budowę dwóch Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (w Piwnicznej i Chmel’nicy) wyposażonych w stacje
ładowania rowerów elektrycznych, z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.
Ponadto planuje się, iż partnerzy wspólnie wypracują następujące elementy ułatwiające kompleksową promocję nowego
produktu turystycznego:
-opracowanie i przygotowanie questingu krajobrazowo-przyrod.-historycznego po atrakcjach nowobudowanej trasy i jej
najbliższych okolicach wraz z organizacją partnerskiego rajdu rowerowego z wykorzystaniem opracowanego questu na
zakończenie projektu;
-przygotowanie i wydruk wspólnego materiału informacyjnego (mini-broszura z mapą);
-przygotowanie ok. 10 minutowego filmu promocyjnego pokazującego przebieg trasy i atrakcje krajobrazowo-przyrodniczo-
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historyczne w jej przebiegu z wykorzystaniem techniki zdjęć lotniczych wykonywanych z użyciem drona;
-przygotowanie dodatkowej funkcjonalność do aplikacji opracowanej na potrzeby Projektu Flagowego (tj. pętli rowerowej
łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu) dla nowubudowanego odcinka EV11.
W ramach projektu powstanie 18,68 km kolejnego 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.

11.

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárod.
dohodami budujú tieto úseky:
-Stará Ľubovňa – Chmeľnica, dĺ. 1,9 km;
-Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu, dĺ. 3,28 km a ďalej prepojené s etapou I EV11);
-Piwniczna (od konca etapy I EV11 v Mníšku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým Sączom (dĺ. 13,5 km).
V rámci projektu sa plánuje realizácia úseku EV11 s dĺ. 18,68 km vrátane prostredníctvom vybudovania 7,93 km nových
cyklotrás a označenie 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. To všetko bude vybudované v súlade so
štandardmi stanovenými pre sieť EuroVelo.
Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre
elektr. bicykle s využitím fotovolt. panelov.
Okrem toho sa plánuje, že partneri spoločne vypracujú tieto prvky uľahčujúce komplexnú propagáciu nového produktu cest.
ruchu:
-vypracovanie a príprava krajinn.-prírod.-historic. questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s
organizáciou partnerských cyklis. pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu;
-príprava a tlač spoločného informačného materiálu (minibrožúra s mapou);
-príprava cca 10-minútového propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajin.-prírod.-historických atrakcií, ktoré sa na
nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu;
-príprava dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu (t. j. cyklist. okruhu, ktorý spája liečebné
obce doliny Popradu) pre novovybudovaný úsek EV11.
V rámci projektu vznikne 18,68 km ďalšieho fragmentu trasy EV11 na trase Nordkap (Nórsko) - Atény (Grécko) s celk. dĺ. cca 6
tis. km, ktorý bude zároveň tvoriť nový, samostatný CEZHRAN. PRODUKT CEST. RUCHU.
Ochrona
dziedzictwa
Parafia św.
(P 1)
pogranicza
PLSK.01.01.00- Łukasza
Rímskokatolícka
1 029 117,96
polsko1/8/2018
31/7/2020
12-0171/17
Ewangelisty w
cirkev, farnosť
€
słowackiego
Lipnicy Wielkiej
Zubrohlava
poprzez
renowację
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zabytkowych
obiektów w
parafiach Lipnica
Wielka i
Żubrohława
Ochrana
dedičstva
pohraničia
poľskoslovenského cez
renovácie
historických
objektov vo
farnostiach
Lipnica Wielka a
Zubrohlava
Parafia Św. Łukasza Ewangelisty W zakres zadania wchodzi realizacja prac konserwatorsko-budowlanych, mających na celu
poprawę stanu zabytkowego obiektu położonego na Orawie, po polskiej stronie. Inwestycja obejmuje remont drogi
procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu: na ścianach zachodniego przęsła
naw, zachodniej ścianie nawy, podniebiu i balustradzie chóru, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kruchcie zachodniej oraz
wykonanie izolacji pionowej fundamentów w kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej na dz. nr 9105 obr. Lipnica
Wielka, Gmina Lipnica Wielka. Projekt umożliwi ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy we
współpracy z partnerem zagranicznym. Parafia Św. Piotra i Pawła w Żubrohławie W ramach tego zadania zostaną przywrócone
ważne zabytki kultury w Zubrohlavie we współpracy z polskim partnerem, a infrastruktura towarzysząca zostanie utworzona w
celu wspierania polsko-słowackiej turystyki transgranicznej. Realizacja prac konserwatorskich przywróci ważne zabytki kultury,
które w ten sposób będą jeszcze większym wzbogaceniem regionu transgranicznego, a w szczególności co najmniej dwóch
szlaków rowerowych wiodących z Polski na Słowację i przechodzących przez Żubrohławę - jeden z nich rozpoczyna się w
Murowanici, a drugi w Przywarówce. Budowa parkingu ze strefą relaksu zwiększy infrastrukturę turystyczną, która będzie
promować turystykę w regionie transgranicznym. Obaj partnerzy zrealizują także przedsięwzięcia nieinwestycyjne, mające na
celu wzmocnienie wzajemnej współpracy, która pozwoli pozwoli na wspólną ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa
kulturowego Orawy, dzięki czemu możliwe będzie zachęcenie lokalnych społeczności do poznania wspólnej historii i tradycji
oraz pokazanie osobom odwiedzającym zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, zarówno materialnego, jak i
niematerialnego.
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Farnosť Sv. Lukáša Evanjelisty vo Veľkej Lipnici Súčasťou úlohy je realizácia rekonštrukčných a stavebných prác zameraných na
zlepšenie stavu historickej budovy na Orave na poľskej strane. Investícia zahŕňa renováciu procesnej cesty, renováciu kostolnej
fasády, údržbu vnútorného polychrómu: západnú stenu uličky, západnú stenu uličky, baziliku a zábradlie zboru, kaplnku Panny
Márie zbožnosti a západnú verandu a vertikálnu izoláciu základov v kostole. Svätý Apoštol Lukáš v Lipnici Wielka, Lipnica
Wielka. Projekt bude ochraňovať a propagovať kultúrne dedičstvo Oravy v spolupráci so zahraničným partnerom.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava V rámci tejto úlohy budú v spolupráci s poľským partnerom zreštaurované
významné kultúrne pamiatky v obci Zubrohlava a vytvorí sa sprievodná infraštrukúra, ktorá podporí poľsko-slovenský
cezhraničný cestnovný ruch. Realizáciou reštauračných prác sa obnovia významné kultúrne pamiatky, ktoré budu takto ešte
väčším obohatením cezhraničného regiónu a najmä zatiaľ minimálne dvoch cyklotrás, ktoré vedú z Poľska na Slovensko a
prechádzajú cez Zubrohlavu - jedna s nich začína v Murowanici a druhá Przywarówke. Vybudovaním parkoviska s oddychovou
zónou sa rozšíri turistická infraštrukúra, čo podporí turizmus v cezhraničnom regióne. Obaja partneri budú tiež realizovať
neinvestičné projekty zamerané na posilnenie vzájomnej spolupráce, ktorá umožní spoločnú ochranu a podporu kultúrneho
dedičstva zdrojov Oravy, vďaka čomu bude možné podporiť miestne komunity, aby spoznali spoločnú históriu a tradície, a
ukázali návštevníkom kultúrne dedičstvo Oravy, nielen materiálne, ale aj nemateriálne hodnoty.
Karpackie widoki
na
transgranicznym
szlaku
turystycznym
Korczyna –
PLSK.01.01.00- Gmina
Stropkov
(P 1) Mesto
1/4/2018
31/12/2019
338 170,88 €
18-0117/17
Korczyna
Stropkov
Karpatské výhľady
na cezhraničnom
turistickom
chodníku
Korczyna Stropkov
Projekt został przygotowany i jest planowany do realizacji przez wspólnoty samorządowe tj. gminę Korczyna (PL) i miasto
Stropkov (SK). Jego podstawowym celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego przez odwiedzających oraz mieszkańców gminy Korczyna oraz miasta Stropkov w wyniku budowy
transgranicznego szlaku turystycznego Karpackie Widoki. Projekt obejmuje realizację czterech zadań merytorycznych,
kampanię promocyjną oraz wydatki na przygotowanie projektu, zarządzanie oraz personel i część biurowo – administracyjną.
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Planowane zadania obejmują: 1. Wytyczenie transgranicznego szlaku turystycznego "Karpackie Widoki" Korczyna - Stropkov.
2. Budowę infrastruktury towarzyszącej na szlaku turystycznym "Karpackie Widoki", w tym: - budowę wieży widokowej wraz z
infrastrukturą w Stropkovie; - częściowa rekonstrukcja wnętrza dawnego schroniska na potrzeby utworzenia Turystycznego
centrum informacyjnego; - budowę wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Czarnorzekach (gmina Korczyna)' 3. Organizację
wydarzeń promujących wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze szlaku "Karpackie Widoki", w tym: - Konferencja
otwierająca - Dzień Słowacki w Korczynie; - Polsko - Słowacki Biegu i Zawody Nordic Walking; - Słowacko - Polski
CYKLOMARATON; - Dzień polski w Stropkowie; - Konferencja zamykająca projekt - Stropkov 4. Wykonanie aplikacji mobilnej i
wydanie przewodnika turystycznego po szlaku "Karpackie Widoki" W ramach projektu powstanie nowy produkt tj. szlak
turystyczny „Karpackie Widoki”, którego atrakcyjność bazować będzie na wykorzystaniu obiektów dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Korczyny i Stropkova, w tym punktów widokowych zapewniających niespotykane wrażenia estetyczne i
turystyczne. Wynikiem projektu będzie m.in. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

13.

Projekt je pripravený a naplánovaný pre realizáciu samosprávnymi komunitami, čiže obcou Korczyna (PL) a mestom Stropkov
(SK). Jeho základným cieľom je zvýšenie úrovne vyváženého využitia prírodného a kultúrneho dedičstva návštevníkmi a
obyvateľmi obce Korczyna a mesta Stropkov v dôsledku vytvorenia cezhraničného turistického chodníka „Karpatské výhľady“.
Projekt zahŕňa realizáciu štyroch tematických úloh, propagačnú kampaň a výdavky na pripravenie projektu, manažment a
personál, a taktiež kancelársko-administratívnu časť. Plánované úlohy zahrňujú: 1. Vydelenie cezhraničného turistického
chodníka „Karpatské výhľady“ Korczyna-Stropkov. 2. Výstavbu sprievodnej infraštruktúry na turistickom chodníku "Karpatské
výhľady", vrátane: - výstavby vyhliadkovej veže spolu s infraštruktúrou v Stropkove; - siastočná rekonštrukcia interiéru
turistickej ubytovne pre Turistické informačné centrum.; - výstavby vyhliadkovej veže spolu s infraštruktúrou v Czarnorzekach
(obec Korczyna) 3. Organizáciu podujatí propagujúcich spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo turistického chodníka
"Karpatské výhľady", vrátane: - zahajujúcej konferencie – Slovenský deň v Korczyne; - poľsko-slovenského behu a pretekov
Nordic Walking; - slovensko-poľského CYKLOMARATÓNU; - poľského dňa v Stropkove; - konferencie zatvárajúcej projekt –
Stropkov 4. Vykonanie mobilnej aplikácie a vydanie turistickej príručky pre chodník "Karpatské výhľady" V rámci projektu
vznikne nový produkt, čiže turistický chodník „Karpatské výhľady”, ktorého atraktívnosť bude založená na využití objektov
prírodného a kultúrneho dedičstva Korczyny a Stropkova, vrátane vyhliadkových miest, ktoré zaisťujú výnimočné estetické a
turistické dojmy. Výsledkom projektu bude okrem iného aj zvýšenie predpokladaného počtu návštev podporovaných
projektom miest, ktoré patria k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a sú turistickou atrakciou.
Karpackie Bramy: (P 1) Obec Zborov
Między Ropą a
(P 2) Fundacja
PLSK.01.01.002 119 572,05
Gmina Ropa
Zborovem –
"Szlachetne
1/8/2018
31/7/2020
12-0170/17
€
ochrona i rozwój
zdrowie..."
wspólnego
(P 3) Prawosławny
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Karpatské brány:
medzi Ropou a
Zborovom ochrana a rozvoj
spoločného
kultúrneho
dedičstva na
poľskoslovenskom
pohraničí
Projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu
polsko-słowackim" jest wspólną inicjatywą samorządów loklanych Ropy i Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji
partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
"ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społ.-gosp. ożywienia obszaru
polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy planują podjęcie
następujących działań:
1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja tzw. Hyblówki i zabytkowego
Dowru w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie)
2. Organizacja cyklicznych jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza Gminy Ropa i Obec Zborov
(organizacja przez 2 lata 4 jarmarków rocznie naprzemiennie w Ropie i Zborovie)
3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla współpracy
transgranicznej (studia podypl. z zakresu zarządz. dziedzictwem kulturowym oraz szkolenia dla przewodników turyst.)
4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i
Słowacji (specjalny program włączający osoby niepełnospr. do gł. nurtu życia społ. i gosp.)
5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim (aplikacja pozwalająca na upowszechnianie
dziedzictwa pogranicza)
Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i
budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.
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V rámci projektu "Carpathian Gates: Medzi ropy a Zborov - ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva na hranici poľskoslovenského" je spoločnou iniciatívou miestnych samospráv dovoľuje lokálne ropy a Zborova a pridružených partnerských
inštitúcií: Nadácia "Noble zdravie ...", ortodoxný Center Milosrdenstvo Przemyska-Nowosądeckej diecézy "ELEOS" a
Ekonomickej univerzity v Krakove. Cieľom projektu je chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo slovenského pohraničia,
čo vedie k zvýšeniu atraktívnosti a sociálno-ekonomickej revitalizácie poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti v obciach Ropa a
Zborov. Na dosiahnutie tohto cieľa partneri plánujú vykonať tieto kroky:
1. Reštaurácie historickej budovy na území obce Obec Zborova a Petroleum (tzv reštaurácie. Hyblówki a historické Dowru v
Ropa a kaplnka a zámockej veže v Zborovie)
2. Organizácia pravidelných veľtrhov popularizovať dedičstva Karpatské pohraničnej obce Ropa a Obec Zborov (organizácie po
dobu 2 rokov 4 veľtrhov ročne striedavo v Ropa a Zborovie).
3. Príprava a vedenie postgraduálne vzdelávanie a prípravu pracovníkov pre cezhraničnú spoluprácu (štúdia podypl. On
zvládnuť. Kultúrne dedičstvo a školenie sprievodcov turistov.)
4. Kultúrne vzdelávanie prostredníctvom výtvarných kurzov, workshopov, povolaní a študijných zájazdov pre ľudí so
zdravotným postihnutím z Poľska a Slovenska (špeciálny program integrujúci ľudí so zdravotným postihnutím do hlavného
prúdu sociálneho a ekonomického života).
5. Príprava virtuálneho sprievodcu na hranici regiónu Rosposvorov (aplikácia umožňujúca šírenie pohraničného dedičstva).
Projekt umožní realizáciu programu cezhraničnej spolupráce aktivačný miestne komunity a stavať rozvoj cestovného ruchu
produkt - na úrovni infraštruktúry, riadenie a ľudských zdrojov.
Efektywna
współpraca
partnerskich gmin
pogranicza –
kontynuacja
PLSK.01.01.00- Obec Nová
(P 1) Gmina Rajcza
1/1/2019
31/12/2020
536 480,75 €
SK-0175/17
Bystrica
Efektívna
spolupráca
pohraničných
partnerských obcí
- pokračovanie
Glównym tematem projektu jest podniesienie świadomości obywateli i odwiedzających region transgraniczny - tj. tereny
dwóch partnerskich gmin o wartościach kulturowych i przyrodniczych oraz ich ochronie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności regionu i promocji. Zwiększymy atrakcyjność i wiedzę o ochronie poprzez:
1) nową infrastrukturę turystyczną - nowa wieża widokowa i ściana wspinaczkowa na wspólnym szlaku turystycznym, 2) nową

Numer
projektu /
Lp. / P.č.

Č. projektu

Partner
wiodący /
Vedúci partner

Tytuł projektu /
Názov projektu

Partnerzy
/ Partneri

OD

DO

Max. EFRR

e-usługę - aplikacja do wyszukiwania szlaków turystycznych, zabytków kultury i atrakcji przyrodniczych w 4 językach, 3) nowe
wspólne wydarzenia - w celu promowania aktywnej wiedzy o wartościach przyrodniczych i kulturowych oraz 4)podstawową
promocję projektu, która będzie wsparciem dla zwiększania wiedzy o projekcie, współpracy gmin Rajcza i Nova Bystrica,
wsparciu finansowym z UE i równocześnie o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym na terenie obszarów obu partnerów
Projekt jest ważny jako pogłębienie już istniejąceh współpracy obu partnerów i wytworzenie w ten sposób całościowego
produktu w interesie efektywnej ochrony i prezentowania wspólnych wartości.

15.

Základným motívom projektu je zvýšenie povedomia obyvateľstva i návštevníkov cezhraničného regiónu - t.j. územia oboch
partnerských obcí, o kultúrnych a prírodných hodnotách a o ich ochrane. Toto dosiahneme aktivitami zameranými na zvýšenie
atraktivity regiónu a zvýšenie propagácie. Atraktivitu i povedomie o ochrane zvýšime: 1) novou turistickou infraštruktúrou nová rozhľadňa a lezecká stena na spoločnej turistickej trase, 2) novou elektronickou službou - aplikácia na vyhľadávanie
turistických trás, kultúrnych pamiatok a prírodných atrakcií v 4 jazykoch, 3) novými spoločnými podujatiami - na podporu
aktívneho spoznávania prírody a kultúrnych hodnôt a 4) základnou publicitou projektu, ktorá podporí informovanosť o
projekte, o spolupráci obcí Rajcza a Nová Bystrica, o finančnej podpore Európskej únie a zároveň o samotnom kultúrnom a
prírodnom dedičstve na území oboch partnerov. Projekt je dôležitý ako rozšírenie už existujúcej spolupráce oboch partnerov a
vytvorenie tak uceleného produktu v záujme efektívnej ochrany a prezentácie spoločných hodnôt.
Muszyna –
Sabinov:
Wzmacniamy
wspólne
dziedzictwo
kulturowe
pogranicza Polsko
Miasto i Gmina
PLSK.01.01.00– Słowackiego
2 340 955,05
Uzdrowiskowa
(P 1) Mesto Sabinov 2/7/2018
30/4/2020
12-0118/17
€
Muszyna
Muszyna –
Sabinov:
Posilňujeme
spoločné kultúrne
dedičstvo poľskoslovenského
pohraničia.
Projekt ma na celu odnowę i ochronę dziedzictwa kulturowego pogranicza, co będzie pozytywnie oddziaływać na stan
zachowania poszczególnych zabytków. W ramach projektu chcemy przeprowadzić renowację ważnych zabytków kultury w
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Sabinovie i Muszynie, które stanowią potencjał, pozwalający tworzyć i rozbudowywać ofertę turystyczną skierowaną do
odwiedzających z Polski i ze Słowacji. Renowacja poszczególnych zabytków w istotny sposób przyczyni się do wzmocnienia
tożsamości kulturowej i społecznej, a także do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców tego terenu. W ramach
projektu będą realizowane działania, które w wyraźny sposób przyczynią się do poprawy warunków umożliwiających rozwój
turystyki i pozwolą wyeliminować kilka zidentyfikowanych problemów polsko-słowackiego pogranicza. Jednym z nich jest zły
stan zabytków kultury. W projekcie zaplanowano renowację i remont muru obronnego miasta Sabinova oraz odbudowę
znacznie uszkodzonej części zamku w Muszynie. Ich zły stan techniczny oraz stopniowa degradacja wymagają dużych prac
remontowych, które pozwolą zapobiec ich dalszemu niszczeniu. Oba te zabytki kultury zostaną poddane renowacji zgodnie z
zaleceniami odpowiednich urzędów ochrony zabytków. Renowacja opisanych zabytków pozwoli na wykorzystywanie tych
miejsc w celach rekreacyjnych. Projekt zakłada również organizację wspólnych transgranicznych wydarzeń kulturalnointegracyjnych, aby podnieść poziom świadomości na temat dziedzictwa kulturowego. Poprzez wspólne spotkania chcemy
spopularyzować dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza oraz zwrócić uwagę na jego przesłanie historyczne i
rozpropagować je wśród obecnych pokoleń. Przyczynią się do tego również wizyty sąsiedzkie dzieci w wieku szkolnym oraz
wymiana doświadczeń pomiędzy Jednostkami Straży Pożarnej.

16.

Cieľom projektu je obnova a ochrana kultúrneho dedičstva v pohraničí, čo bude mať pozitívny dopad na zachovalosť
jednotlivých pamiatok. V rámci projektu chceme vykonať renováciu dôležitých kultúrnych pamiatok v Sabinove a v Muszyne,
ktoré vytvárajú potenciál umožňujúci tvoriť a rozšíriť ponuku cestovného ruchu určenú návštevníkom z Poľska aj zo Slovenska.
Renovácia jednotlivých pamiatok podstatne prispeje k posilneniu kultúrnej a spoločenskej identity a tiež k zlepšeniu
podmienok a kvality života obyvateľov tohto územia. V rámci projektu budú realizované aktivity, ktoré výrazným spôsobom
prispejú k zlepšeniu podmienok umožňujúcich rozvoj cestovného ruchu a dovolia odstrániť niekoľko problémov
identifikovaných v poľsko-slovenskom pohraničí. Jedným z nich je zlý stav kultúrnych pamiatok. V rámci projektu je
naplánovaná renovácia a rekonštrukcia hradieb mesta Sabinova a obnovenie veľmi poškodenej časti hradu v Muszyne. Ich zlý
technický stav a postupný rozpad si vyžadujú rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré umožnia predísť ich ďalšiemu zničeniu.
Obidve tieto kultúrne pamiatky budú zrenovované v súlade s odporúčaniami príslušných pamiatkových úradov. Obnovenie
uvedených pamiatok poskytne možnosť využiť tieto miesta pre rekreačné účely. Projekt predpokladá aj organizovanie
spoločných cezhraničných kultúrnych a integračných podujatí majúcich za cieľ zvýšiť povedomie o kultúrnom dedičstve.
Prostredníctvom spoločných stretávaní chceme popularizovať kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia a obrátiť
pozornosť na jeho historický odkaz i spropagovať ho medzi súčasnými generáciami. K tomu taktiež prispejú susedské návštevy
detí v školskom veku a výmena skúseností medzi jednotkami požiarnej stráže.
W dolinie Dunajca
Gmina
(P 1) Pamiatkový
PLSK.01.01.00– ochrona i
2 473 919,89
Ochotnica
úrad Slovenskej
2/7/2018
30/6/2020
12-0142/17
odnowa zabytków
€
Dolna
republiky
pogranicza
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polskosłowackiego:
dworu w
Tylmanowej i
klasztoru w
Czerwonym
Klasztorze
V údolí Dunajca ochrana a obnova
pamiatok poľskoslovenského
pohraničia: dvora
v Tylmanowej a
kláštora v
Červenom
Kláštore
Projekt będzie realizowany na obszarze wsparcia przez gminę Ochotnica Dolna jako partnera wiodącego we współpracy z
Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Cele szczegółowe osiągnięte zostaną przez realizację następujących zadań
merytorycznych:
1.Restauracja i modernizacja dworu w Tylmanowej oraz renowacja i modernizacja Czerwonego Klasztoru
2.Rewitalizacja parków przy dworze w Tylmanowej i przy Czerwonym Klasztorze wraz z realizacją infrastruktury rekreacyjnej
3.Utworzenie ekspozycji muzealnych i organizacja wydarzeń promujących wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w
dolinie Dunajca
W wyniku realizacji zad. 1. zostaną odnowione i zmodernizowane dwa unikatowe zabytkowe obiekty, poprawi się ich
dostępność dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zad. 2. pozwoli zrewitalizować istniejące przy zabytkach parki dworski i
klasztorny, gdzie powstaną punkty widokowe, miejsca odpoczynku i inne elementy infrastruktury rekreacyjnej. W wyniku
realizacji zad. 3. powstaną 2 nowe ekspozycje muzealne. Zaplanowano działania miękkie promujące produkty projektu i
popularyzujące wiedzę o wspólnym dziedzictwie, tj. warsztaty edukacyjne dla młodzieży na temat historii dworu Berskich i
kultury ludowej Gminy Ochotnica Dolna oraz dziejów Czerwonego Klasztoru, historyczna rekonstrukcja dotycząca spławu
drewna na Dunajcu i transportu rudy żelaza traktem pienińskim ze Spisza przez Czerwony Klasztor do Tylmanowej, impreza
plenerowa . „Noc Świętojańska z flisakami z doliny Dunajca“, prezentacja powstałych dostępności dla osób
niepełnosprawnych, konferencja dotycząca ochrony zabytków kultury materialnej i niematerialnej w dolinie Dunajca
(znajdujących przy szlaku wodnym Dunajec) połączona z panelem dyskusyjnym podsumowującym doświadczenia i
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zainicjowane praktyki wypracowane podczas realizacji projektu w zakresie prac konserwatorskich i modernizacyjnych. W
języku pol. i słow. wydane zostanę materiały informacyjne, wspólna publikacja i edukacyjny film krótkometrażowy.

17.

Projekt bude realizovaný na oprávnenom území Gminou Ochotnica Dolná ako vedúcim partnerom v spolupráci s Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiky. Špecifické ciele budú dosiahnuté realizáciou nasledujúcich vecných úloh:
1. Obnova a modernizácia dvora v Tylmanowej ako aj renovácia a modernizácia Červeného kláštora
2. Revitalizácia parkov pri dvore v Tylmanowej a pri Červenom kláštore spolu s realizáciou rekreačnej infraštruktúry
3. Vytvorenie múzejných expozícií a organizácia podujatí propagujúcich spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v údolí
Dunajca
Výsledkom realizácie úlohy č.1 budú obnovené a zmodernizované dve unikátne historické budovy, zlepší sa ich dostupnosť pre
osoby so zdravotným postihnutím. Realizácia úlohy 2. umožní revitalizáciu existujúcich parkov pri dvore a kláštore, kde budú
vytvorené vyhliadkové miesta, oddychové miesta, plenérová výstava a iné prvky rekreačnej infraštruktúry. Výsledkom
realizácie úlohy č. 3. bude vytvorenie 2 múzejných expozícií . Plánované mäkké aktivity, propagujúce výsledky projektu a
popularizujúce poznatky o spoločnom dedičstve, t.j. vzdelávacie workshopy pre mládež o histórii dvora Berských a ľudovej
kultúre Gminy Ochotnica Dolná ako aj histórie Červeného kláštora, ktoré budú spojené s historickou rekonštrukciou
splavovania dreva po Dunajci a dopravy železnej rudy pieninskou cestou zo Spiša cez Červený Kláštor až do Tylmanowej,
podujatíe "Svätojánska noc s pltníkmi z údolia Dunajca", prezentácia všetkých prvkov infraštruktúry zlepšujúcej dostupnosť
pre osoby so zdravotným postihnutím, konferencia o ochrane hmotných a nehmotných kultúrnych pamiatok v údolí Dunajca
(nachádzajúcich sa na trase vody Dunajec) v kombinácii s panelovou diskusiou, zhŕňajúcou skúsenosti a začaté praktiky
vypracované počas realizácie projektu, týkajúce sa konzervátorských prác a modernizácie. Budú vydané informačné materiály
a spoločný prospekt v poľskom a v slovenskom jazyku, spoločná publikácia a vzdelávací film.
SKARBY
PRZYRODY
POGRANICZA
Ochrona
PLSK.01.01.00- Gmina Stary
zagrożonych
2 496 106,32
(P 1) Mesto Levoča 1/9/2018
31/8/2020
12-0099/17
Sącz
gatunków wraz ze
€1
zrównoważonym
udostępnieniem
atrakcji
przyrodniczo-

Obniżenie kwoty dofinansowania zostanie dokonane zgodnie z przedstawioną przez PW kalkulacją. / Zníženie sumy spolufinancovania bude uskutočnené v súlade s kalkuláciou
poskytnutou VP
1
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krajobrazowych
Starego Sącza i
Lewoczy innowacyjne
ścieżki
przyrodnicze na
Miejskiej Górze i
w Lewoczańskiej
Dolinie
PRÍRODNÉ
KLENOTY
POHRANIČIA
Ochrana
ohrozených
druhov pri
súčasnom
udržateľnom
sprístupnení
krajinnoprírodných
atrakcií miest
Stary Sącz a
Levoča – inovačné
náučné chodníky
v lokalitách
Miejska Góra a
Levočská Dolina
Przedmiotem projektu jest stworzenie dwóch atrakcji turyst. W cennych przyrod. Obszarach, które będą budowane w taki
sposób, aby jak najmniej ingerować (na etapie budowy i eksploatacji) w znajdujące się na tym terenie zasoby flory i fauny. W
S.Sączu na Miejskiej Górze powstanie ścieżka w koronach drzew (dł. 212,47 m), która umożliwi oglądanie przyrody w sposób
innowacyjny i bez ingerencji w samo siedlisko. Dojście do atrakcji stanowić będzie innowacyjnie zaprojektowana ścieżka
przyrod. Pokazująca życie płazów bytujących w Popradzkim Parku Krajobraz., a także ucząca dzieci i młodzież prawidłowych
zachowań w świecie przyrody.
W Lewoczańskiej Dolinie zaprojektowano ścieżkę przyrod. Pokazującą życie tutejszych płazów oraz najcenniejsze elem.
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Miejscowej flory. Ścieżka (dł. 1 175 m) poprowadzona zostanie wokół niewielkiego stawu – naturalnego siedliska płazów.
Pierwsza część ścieżki skupiać się będzie na płazach, druga na miejscowej florze (w tej części zostanie nieznacznie wyniesiona
ponad grunt, aby jak najmniej ingerować w znajdujące się siedliska). Całość obudowana atrakcyjnymi elem. Małej architektury,
które pozwolą – szczeg. Najmłodszym turystom – na poznanie cennych gatunków występujących w Dolinie. Planuje się też
dostosowanie znajdującego się tu budynku do funkcji ekspozycyjnej (Dom Przyrody). Bardzo ważnym elem. Projektu będzie
cykl warsztatów i kończąca projekt konferencja popul.-naukowa, które zostaną podporządkowane wypracowaniu rozwiązań,
których celem będzie łączenie ochrony przyrody i zachowanie – w maksymalnie nienaruszonym stanie – jej walorów dla
następnych pokoleń, przy jednoczesnym rozwijaniu zrównoważonej oferty turyst.-rekreac. Zaplanowano warsztaty dla
przyrodników, touroperatorów oraz dzieci i nauczycieli. Powstaną też ciekawe publikacje oraz krótki film promujący lok.
Przyrodę oraz pokazujący w atrakcyjny sposób nowowybudowane atrakcje (planuje się, iż film powstanie przy wykorzystaniu
drona, co sprawi iż będzie niezwykle atrakcyjny krajobrazowo).

18.

Predmetom projektu je vytvorenie dvoch turistických atrakcií vo významných prírodných lokalitách, ktoré budú vybudované
tak, aby čo najmenej (vo fáze výstavby a prevádzky) zasahovali do rastlinných a živočíšnych zdrojov v týchto oblastiach. V
meste S. Sącz a v lokalite Miejska Góra vznikne chodník v korunách stromov (dĺ. 212,47 m), ktorý umožní pozorovanie prírody
inovačným neinvazívnym spôsobom. Prístup k atrakcii bude zabezpečovať novátorská prír. Trasa prezentujúca život
obojživelníkov vyskytujúcich sa na chránenom území Popradzki Park Krajobrazowy, ktorá bude deti a mládežvzdelávať o
správaní sa v prírode.
Pre Levočskú Dolinu bol navrhnutý náučný chodník prezentujúci život tunajších obojživelníkov a najvzácnejšie prvky miestnej
flóry. Trasa (dĺ. 1 175 m) bude viesť około neveľkého rybníka, ktorý je prirodzeným životným prostredím obojživelníkov. Prvá
časť trasy bude zameraná na obojživelníky, druhá na miestnu flóru (v tejto časti bude mierne vyvýšená nad úroveň zeme, aby
čo najmenej zasahovala do prítomných zdrojov).
Celok budú dopĺňať atraktívne prvky drobnej architektúry, ktoré – najmä najmladším turistom – umožnia spoznať vzácne
druhy Levočskej Doliny. Plánuje sa tiež adaptácia tunajšej stavby na expozičné priestory (Dom prírody). Veľmi dôležitým
prvkom projektu bude cyklus workshopov a záverečná populárno-náučná konferencia, ktoré budú podriadené vypracovaniu
riešení s cieľom spojiť ochranu prírody a zachovanie jej hodnôt pre ďalšie generácie v čo najmenej porušenom stave so
súčasným rozvojom udržateľnej turisticko-rekreačnej ponuky. Boli naplánované workshopy pre prírodovedcov, zástupcov
cestovných kancelárií a deti a učiteľov. Vzniknú tiež zaujímavé publikácie a krátky film o miestnej prírode, ktorý zaujímavým
spôsobom predstaví nové atrakcie (predpokladá sa, že na výrobu filmu bude použitý dron, vďaka čomu bude príroda
predstavená neobyčajne atraktívne).
Wspólnie w
(P 1) Gmina Rajcza
Žilinský
PLSK.01.01.00harmonii
(P 2)
2 341 213,35
samosprávny
1/9/2018
31/8/2020
SK-0100/17
przyrody, ciała i
Rzymskokatolicka
€
kraj
duszy
Parafia Św.
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Wawrzyńca D.M. i
Św. Kazimierza
Królewicza

Spoločne v
harmónii prírody,
tela a duše
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
pogranicza przez odwiedzających i mieszkańców. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez realizację 5 zadań merytorycznych
projektu. Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy i odwiedzający region polsko-słowackiego pogranicza. W ramach
realizacji projektu zostaną odnowione i wyremontowane zabytki kultury i przyrody znajdujące się na terenie pogranicza. Po
słowackiej stronie będzie to remont zabytku kultury narodowej - Zabytkowej Leśnej Kolejki Zakosowej, która jest częścią
Muzeum Wsi Kysuckiej w Novej Bystricy – Vychylovkce. Jest to zachowana i działająca po remoncie część dawnej KysuckoOrawskiej Kolei Leśnej, która powstała w 1926 roku przez połączenie wąskotorowych kolei leśnych zbudowanych w latach
1915 – 1918. Po polskiej stronie zostanie wyremontowana stara plebania w Rajczy, w której zostanie następnie stworzona
ekspozycja muzealna prezentująca historię cudownego obrazu Madonny z Rajczy. Obraz Matki Boskiej Kazimierzowskiej
pochodzi z XVII wieku i został podarowany przez króla Jana Kazimierza ówczesnym mieszkańcom tego terenu. Solanki w
gminie Rajcza są trzecim zabytkiem o charakterze przyrodniczym, którego atrakcyjność wzrośnie, dzięki realizacji
przedstawionego projektu. W ramach jego realizacji będą się odbywały po obu stronach granicy działania towarzyszące i
będzie prowadzona promocja projektu.

19. (z 14
miejsca
/ zo 14.
miesta)

Cieľom projektu je zintenzívniť využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi cezhraničného trvalo
udržateľnou formou. Uvedený cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom 5 vecných úloh projektu. Cieľovými skupinami v
projekte sú obyvatelia a návštevníci cezraničného poľsko – slovenského regiónu. V rámci realizácie projektu dôjde k obnove a
rekonštrukcii kultúrnych a prírodných pamiatok v cezhraničí. Na slovenskej strane bude zrekonštruovaná národná kultúrna
pamiatka Historická lesná úvraťová železnica, ktorá tvorí súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je
zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá vznikla v roku 1926 spojením
lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918. Na poľskej strane bude zrekonštruovaná stará fara v Rajci, kde bude
následne zriadená muzeálna expozíciao histórii zázračného obrazu Madony z Rajcze. Obraz Panny Márie Kazimierzowskej
pochádza z 17. storočia, daroval ho kráľ Ján Kazimír vtedajším obyvateľom kraja. Soĺné inhalatória v Rajczi je treťou pamiatkou
prírodného charakteru, ktorá bude zatraktívnená v rámci predloženého projektu. V rámci realizácie projektu budú na obidvoch
stranách hranice prebiehať sprievodné podujatia a propagácia projektu.
Rzeszowska
(P 1) Wojewódzki
Agencja
GreenFilmTourism Dom Kultury w
PLSK.01.01.00Rozwoju
Rzeszowie
1/1/2019
31/12/2020
772 283,09 €
18-0143/17
Regionalnego
GreenFilmTourism (P 2) Instytucja
SA w
Filmowa „Silesia-
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Rzeszowie

Film” w Katowicach
(P 3) Regionálne
poradenské a
informačné
centrum Prešov
(P 4) Spišská
regionálna
rozvojová agentúra
(P 5) Małopolskie
Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym
Sączu
Celem projektu odp. na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i
kulturowego obszaru pogranicza PL-SK,brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne
dziedziny gospodarki,brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK),brakiem ujednoliconych narzędzi
oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze
jest właściwe wykorzystanie,promocja i rozwój FDK obszaru pogranicza,zwiększenie jego atrakcyjności
turystycznej,wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej
środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.Zakres projektu obejmuje
opracowanie internetowego portalu FDK obszaru transgr.z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla
transgr.obszaru,wytyczenie na tej podstawie szlaku FDK,opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK,przeprowadzenie
działań edukacyjno-inform.w tym zakresie,wdrożenie zrównoważ.praktyk,opracowanie i wdrożenie wspólnych
transgr.standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrod.i kulturowego obszaru programu
oraz realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność jego
oddziaływania.Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji,edukacji,upowszechniania i promocji FDK na
obszarze transgr,sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej,oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie
wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza,co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów.Powstaną
standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrod. i naturalnego
obszaru programu.Zakres tematyczny,obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgr.-działania będą realizowane
wspólnie na całym obszarze.
Cieľom resp projektu. Ak chcete zistené problémy zostávajú nečinné zdrojov, prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničí ENSK, nedostatok dostatočné vedomosti o vplyve kina na iných oblastiach ekonomiky, nedostatok podpory potenciálu filmového
dedičstva (FDK), nedostatok štandardizovaných nástrojov a dostatočnú sektoru povedomia film a televízia o účinku fáz
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filmovej produkcie na životné prostredie je správne použitie, propagácia a rozvoj prihraničnej oblasti FDK, zvýšiť jeho turistickú
atraktivitu, rozvíjať udržateľné riešenia a nástroje zamerané na rozvoj filmovej výroby šetrné k životnému prostrediu a vytvoriť
partnerstvo s cieľom zabezpečiť udržateľnosť dosiahnutých výsledkov. Rozsah projektu zahŕňa vývoj webovej stránky FDK
transgr.z z databázy FDK a databázy lokálnych / regionálnych tém pre transg. zláka FDK, vývoj spojený digitálne mapy FDK,
vedenie vzdelávacie aktivity inform.w tejto súvislosti vykonávanie zrównoważ.praktyk, rozvoji a vykonávanie spoločných
transgr.standardów a pokyny na podporu zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva przyrod.i programovej oblasti a
vytvorenie spoločnej kampane propagačné ciele podpory projektu a zvýšenie účinnosti svojho projektu oddziaływania.Dzięki
vytvorený ucelený systém informácií, vzdelávania, šírenie a propagáciu v oblasti cross-FDK, prispievajúce k rozvoju cestovného
ruchu filmu, pôsobiace na rozvoj ďalších odvetviach hospodárstva a rozšírenie spoločnej ponuky kultúrno-border prírody,
ktorá umožní Trvalo udržateľné využívanie svojich zdrojov Vytvorené normy a usmernenia na zvýšenie priateľskej kvality
filmovej a televíznej produkcie pre životné prostredie. a tematický rozsah, oblasť a spôsob realizácie projektov má transgénny
rozmer - akcie sa budú realizovať spoločne v celej oblasti.

