LISTA REZERWOWA PROJEKTÓW
I oś priorytetowa - „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza”
(Drugi nabór wniosków)
ZOZNAM REZERVNÝCH PROJEKTOV
I. prioritná os - „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia”
(Druhá výzva)

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego, 19-20 marca 2019 r.

IX. zasadnutie Monitorovacieho výboru, 19.-20. marca 2019

Lp. / P.č.

Nr projektu /
Č. projektu

Tytuł projektu / Názov projektu

Partner wiodący / Vedúci partner

1.

PLSK.01.01.00-24-0139/17

Za woniom drzewa / Za vôňou dreva

Gmina Brenna

2.

PLSK.01.01.00-12-0159/17

Ocalić od zapomnienia - wzmacnianie dziedzictwa
transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny
światowej polsko-słowackiego pogranicza / Zachrániť pred
zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva
revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského
pohraničia

Gmina Sękowa

3.

PLSK.01.01.00-SK-0164/17

Zapomniany świat Łemków i Rusnaków / Zabudnutá krajina
Lemków a Rusnakov

Obec Kružlov

PLSK.01.01.00-12-0157/17

Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie
transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo –
przyrodniczego / Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a
prírodného dedičstva

Gmina Bobowa

PLSK.01.01.00-SK-0114/17

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK /
Aktívna spolupráca v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho
dedičstva PL-SK pohraničia

Obec Oščadnica

PLSK.01.01.00-18-0097/17

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

Gmina Miasta Sanoka

4.

5.

6.

PLSK.01.01.00-18-0137/17

Dwie kultury – jedno dziedzictwo - wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważone
wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego gmin Sanok i Sacurov / Dve kultúry - jedno
dedičstvo - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti
cestovného ruchu založené na trvalo udržateľnom využívaní
miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva gminy Sanok a
obce Sacurov

Gmina Sanok

PLSK.01.01.00-12-0158/17

Zaginiony świat pogranicza – archeologiczne skarby ukryte na
polsko-słowackim pograniczu / Stratený svet pohraničia –
archeologické poklady ukryté na poľsko-slovenskom pohraničí

Gmina Nowy Targ

9.

PLSK.01.01.00-12-0163/17

Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość
Szaflar i Spiskiej Teplicy / Cisterciáni pod Tatrami – spoločné
korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice

Gmina Szaflary

10.

PLSK.01.01.00-18-0132/17

Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej
na rzecz wspólnej tożsamości / Cezhraničná integrácia. Interakcia
poľskej a slovenskej mládeže v prospech spoločnej identity

Miasto Jasło

11.

PLSK.01.01.00-18-0131/17

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego na szlaku
kulturowym Przemyśl Humenne / Ochrana a propagácia
kultúrneho dedičstva na kultúrnej ceste Przemyśl a Humenné

Gmina Miejska Przemyśl

12.

PLSK.01.01.00-SK-0177/17

Rozwój atrakcyjności pogranicza / Rozvoj atraktivity pohraničia

Obec Divinka

PLSK.01.01.00-12-0149/17

Wspólna ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego na rzecz
poprawy atrakcyjności regionów przygranicznych Gródek nad
Dunajcem i Župčany / Spoločná ochrana a rozvoj kultúrneho
dedičstva v prospech zlepšenie atraktivity cezhraničných
regiónov gminy Gródek nad Dunajcom a obce Župčany

Gmina Gródek nad Dunajcem

7.

8.

13.

Od lipy do lipy - rozwój sieci polsko-słowackich szlaków
turystycznych na pograniczu Oravy i Żywiecczyzny / Od lipy do
lipy- rozvoj sieti poľsko- slovenských turistických chodníkov na
pohraničí regiónov Oravy a Žywca

14.

PLSK.01.01.00-24-0140/17

15.

PLSK.01.01.00-24-0110/17

Wspólnie wędrujemy bez granic / Spoločne vandrujeme bez
hraníc

Gmina Świnna

16.

PLSK.01.01.00-SK-0129/17

ODWIEDŹ NAS! Poznaj naszą historię i spędź wolny czas na łonie
natury / NAVŠTÍVME SA! spoznajme našu históriu a aktívne
oddychujme v prírode

Obec Lietavská Svinná Babkov

PLSK.01.01.00-12-0127/17

Ochrona i promocja mało znanych, unikatowych zabytków
dziedzictwa kulturowego Górnej Orawy / Ochrana a propagácia
málo známych, unikátnych historických pamiatok kultúrneho
dedičstva Hornej Oravy

Gmina Jabłonka

18.

PLSK.01.01.00-18-0146/17

Żywe dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza PolskoSłowackiego - wspólne Centrum Kultury Dawnej i Współczesnej /
Žijúce kultúrne dedičstvo pohraničia poľsko-slovenského spoločné Centrum Ranej a Súčasnej kultúry

Gmina Narol

19.

PLSK.01.01.00-SK-0135/17

Tajemnice Podgrodzi na Drodze Królewskiej / Tajomstvá
podhradí Kráľovskej cesty

Obec Kapušany

20.

PLSK.01.01.00-24-0136/17

Trójstyk bez barier - etap 1 / Trojmedzie bez bariér - etapa 1

Gmina Istebna

21.

PLSK.01.01.00-24-0122/17

Dziedzictwo graniczne Wisły i Skalitego / Hraničné dedičstvo
Wisly a Skalitého

Gmina Wisła

22.

PLSK.01.01.00-12-0160/17

17.

Cantus Dei - festiwal muzyki religijnej pogranicza / Cantus dei festival cirkevnej hudby pohraničia

Gmina Łękawica

Gmina Biecz

23.

PLSK.01.01.00-00-0174/17

Ożywienie oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie
Milówka i Sihelne / Oživenie a sprístupnenie kultúrneho
dedičstva v obci Milówka a Sihelné

24.

PLSK.01.01.00-12-0123/17

Karpackimi szlakami natury i kultury wokół Korzennej i Raslavic /
Karpatskými prírodnými a kultúrnymi turistickými chodníkmi v
okolí Korzennej a Raslavíc

Gmina Milówka

Gmina Korzenna

