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Modernizácia
infraštruktúry pre
multimodálnu
dopravu v Krosne a
Medzilaborciach
Projekt realizowany będzie w partnerstwie transgranicznym Krosna i Medzilaborec. Partnerzy dążyć będą do poprawy jakości usług związanych z transportem
multimodalnym na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Cel projektu będzie mógł być osiągnięty w wyniku realizacji dwóch głównych zadań inwestycyjnych w
projekcie tj.:
1) Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie:
- modernizacja wiat przystankowych,
- przebudowa ciągów pieszych z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. stosowanie obniżonych krawężników oraz żółtej, tłoczonej kostki,
- w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżnych zamontowane zostaną trójjęzyczne (PL-SK-ENG) elektroniczne rozkłady jazdy, wymienione zostanie oświetlenie i
zamontowany zostanie monitoring,
- z myślą o osobach niedowidzących i niedosłyszących zakupione zostaną systemy wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej,
- w celu poprawy komfortu oczekiwania na dane połączenie na terenie dworca zamontowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki, donice oraz kosze,
- na terenie dworca zamontowana zostanie trójjęzyczna (PL-SK-ENG) tablica interaktywna prezentująca najważniejsze informacje turystyczne z obszaru pogranicza polskosłowackiego.
2) Modernizacja infrastruktury transportowej w Medzilaborcach:
- montaż 3 wiat przystankowych w sąsiedztwie głównych atrakcji turystycznych miasta,
- montaż 2 trójjęzycznych (PL-SK-ENG) elektronicznych tablic z rozkładem jazdy,
- w ramach zadania partner słowacki zakupi kolejkę turystyczną, która w sezonie letnim będzie kursować pomiędzy dwoma dworcami kolejowymi. Trasa kolejki zostanie
tak przygotowana, aby zaprezentować wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne miasta m.in. galerię sztuki nowoczesnej, mieszczącej się w miejscowym domu kultury,
w której prezentowane są prace Andy’ego Warhola oraz jego braci.
Projekt sa bude realizovať v cezhraničnom partnerstve Krosna a Medzilaboriec. Partneri sa budú usilovať o zlepšenie kvality služieb súvisiacich s multimodálnou dopravou
na území poľsko-slovenského pohraničia. Cieľ projektu bude možné dosiahnuť vo výsledku realizácie dvoch hlavných investičných aktivít v projekte, t. j.:
1) Modernizácia autobusovej stanice v Krosne:
- modernizácia zastávkových prístreškov,
- prestavba peších komunikácií s ich prispôsobením potrebám postihnutých vďaka použitiu znížených obrubníkov a žltej zámkovej dlažby s prelisom,
- za účelom zlepšenia komfortu a bezpečnosti cestujúcich budú osadené trojjazyčné (PL-SK-ENG) elektronické cestovné poriadky, bude vymenené osvetlenie a
nainštalovaný monitoring,
- pre slabozrakých a osoby s poruchou sluchu budú kúpené systémy vizuálnej a hlasovej informácie pre cestujúcich,
- za účelom zvýšenia komfortu počas očakávania na spoj budú na stanici osadené prvky malej architektúry ako sú lavičky, kvetináče a koše,
- v areáli stanice bude osadená trojjazyčná (PL-SK-ENG) interaktívna tabuľa, na ktorej sa budú zobrazovať najdôležitejšie turistické informácie z oblasti poľsko-slovenského
pohraničia.
2) Modernizácia dopravnej infraštruktúry v Medzilaborciach:
- osadenie 3 zastávkových prístreškov v susedstve hlavných turistických atrakcií mesta,

2.

- osadenie 2 trojjazyčných (PL-SK-ENG) elektronických tabúľ s cestovným poriadkom,
- v rámci úlohy slovenský partner kúpi turistický vláčik, ktorý bude v letnej sezóne premávať medzi dvomi železničnými stanicami. Trasa vláčika bude pripravená tak, aby
boli prezentované všetky najdôležitejšie turistické atrakcie mesta, o. i. galéria moderného umenia v miestnom kultúrnom dome, kde sa nachádzajú práce Andyho
Warhola a jeho bratov.
Podróżowanie bez
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Pogranicze słowacko-polskie to obszar bogaty w dziedzictwo kultury i przyrody, wydarzenia kulturalne i sportowe. Jeśli jednak ktoś z nas zdecyduje się odwiedzić piękne
zakątki obu krajów, musi samodzielnie szukać informacji – oddzielnie o każdym obiekcie, głównie w języku narodowym danego kraju, a przy braku takich informacji
zwykle decyduje się na indywidualny dojazd samochodem. Założeniem projektu jest zaoferowanie mieszkańcom oraz turystom krajowym i zagranicznym możliwości
transportu multimodalnego w obu państwach poprzez stworzenie centralnego punktu. W jego ramach uzyskać będzie można wszystkie niezbędne informacje w jednym
miejscu w obu wersjach językowych, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie własnej trasy w oparciu o swoje preferencje (np. szklak kościołów drewnianych,
wędrówki wysokogórskie lub wydarzenia sportowe) i tak opracowaną wycieczkę wydrukować lub przesłać w formie elektronicznej do laptopa lub telefonu komórkowego.
Powstałe innowacyjne produkty pozwolą również na wizualizację wybranych punktów trasy (w postaci wideo i mapy 3D) i przebyć przedmiotową trasę wykorzystując
kombinację dostępnych środków transportu (pociąg, autobus, rower, pieszo, samochód), np. w celu zminimalizowania kosztów podróży do wybranych lokalizacji, itp.
Powyższy dostępny transport będzie służył zapewnieniu przekroczenia granic obu krajów. Zatem projekt przewiduje utworzenie 2 wspólnych produktów,
skoncentrowanych na multimodalnym wykorzystaniu transportu w słowacko – polskim regionie przygranicznym, tj. aplikacji mobilnej i strony internetowej. Kolejnym
produktem będą miękkie działania poświęcone intensyfikacji wymiany i rozpowszechniania informacji dla różnych grup docelowych mieszkańców lub odwiedzających
obszar transgraniczny. Dzięki stworzonym produktom i kolejnym wspólnym działaniom (seminaria, warsztaty, wykłady, ...) chcemy podnieść poziom atrakcyjności i skalę
promocji dostępnego transportu zlokalizowanego na obszarach przygranicznych Słowacji i Polski.
Pohraničné územie SR-PL predstavuje bohaté územie na kultúrne či prírodné pamiatky, spoločenské a športové akcie. Ak sa však niekto z nás rozhodne navštíviť krásy
oboch krajín, musí hľadať informácie individuálne o každej pamiatke samostatne, zväčša len v národnom jazyku danej krajiny a pri nedostupnosti týchto informácií zväčša
rieši individuálnu automobilovú dopravu. Zámerom projektu je ponúknuť domácemu obyvateľstvu, domácim ale aj zahraničným turistom možnosť multimodálnej
dopravy oboch krajín pomocou vytvorenia centrálneho bodu. V rámci neho nájdu všetky potrebné informácie na jednom mieste v oboch jazykových mutáciách, čo
umožní naplánovať si vlastnú trasu na základe vlastných preferencií (napr. trasa drevených kostolíkov, trasa vysokohorských túr či športových podujatí) a takto vytvorenú
trasu si vytlačiť či preniesť v elektronickej podobe do notebooku alebo mobilného telefónu. Vytvorené inovatívne produkty umožnia taktiež vizualizáciu vybraných bodov
stanovenej trasy (vo forme videa a 3D mapy) a predmetnú trasu prejsť použitím kombinácie dostupnej dopravy (vlak, autobus, bicykel, pešo, automobil), napr. s cieľom
minimalizácie cestovných nákladov, navštívenia vybraných miest a pod. Vyššie uvedená dostupná doprava bude slúžiť na zabezpečenie prekročenia hranice oboch krajín.
Projekt teda predpokladá vytvorenie 2 spoločných výstupov projektu zameriavajúcich sa na multimodálne využívanie dopravy v pohraničnej oblasti Slovenska a Poľska, t.j.
mobilnej aplikácie a webovej stránky. Ďalším výstupom budú mäkké aktivity venované zintenzívneniu výmeny a šírenia informácií rôznym cieľovými skupinami
obyvateľstva či návštevníkov cezhraničného územia. Pomocou vytvorených produktov a následných spoločných aktivít (semináre, workshopy, prednášky, ...) chceme
zvýšiť úroveň atraktivity a mieru propagácie dostupnej dopravy nachádzajúcej sa v pohraničnom území Slovenska a Poľska.
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Obniżenie kwoty dofinansowania zostanie dokonane zgodnie z warunkami z oceny. / Zníženie sumy spolufinancovania bude uskutočnené v súlade s pripomienkami po hodnotení.

