Lista zatwierdzonych koncepcji projektów flagowych
Lp.
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Wstępny
tytuł
projektu
flagowego
Nauka bez
granic

Partner
Wiodący
Województwo
Małopolskie/
Jednostka
realizująca
projekt:
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Krakowie

Partner/rzy
projektu
Województwo
Śląskie/Jednostka realizująca
projekt: Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach
Województwo Podkarpackie/
Jednostka realizująca projekt:
Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie
Główny Urząd Pracy, Spraw
Społecznych
i Rodziny/ Jednostka
realizująca projekt: Urząd
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny
w Kieżmarku
Główny Urząd Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny/
Jednostka realizująca projekt:
Urząd Pracy, Spraw Socjalnych
i Rodziny w Čadcy
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Sączu
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Historycznokulturowoprzyrodniczy
szlak wokół
Tatr – etap II

Europejskie
Ugrupowanie
Współpracy
Terytorialnej
TATRY z o.o.
(EUWT TATRY)

Założenia koncepcji projektu

Okres
realizacji

Gmina Miasto Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Nowy Targ
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Czorsztyn

Wartość
dofinansowania
EFRR
(w euro)

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych i zatrudnieniowych
mieszkańców obszaru trangranicznego. Wpłynie na kształtowanie ich proaktywnych
postaw wobec kształcenia ustawicznego (300 osób zostanie zaktywizowanych
metodą TZW). Pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej
podniosą poziom wiedzy oraz nabędą nowe umiejętności skutecznej pracy
z klientami (148 pracowników przeszkolonych z metody TZW, ok. 100 uczestników
pilotażu; 30 multiplikatorów, którzy nabędą umiejętności prowadzenia szkoleń dla
trenerów TZW). Pracownicy urzędów pracy, po obu stronach granicy nabędą
wiedzę oraz umiejętności w zakresie gromadzenia i opracowywania informacji
o potrzebach edukacyjno zawodowych lokalnych rynków pracy (50 pracowników
przeszkolonych z zakresu BZ, 10 konsultanów wojewódzkich przygotowanych do
koordynacji BZ). Poprzez BZ i TBZ projekt dostarczy stałych informacji o potrzebach
edukacyjno- zawodowych pogranicza, przez co umożliwi instytucjom edukacyjnym
dostosowanie oferty do potrzeb pracodawców oraz mieszkańców (200 instytucji
edukacyjnych i rynku pracy, w których zostaną upowszechnione BZ).Wykorzystanie
wyników „BZ” wprowadzone pilotażowo w PWSZ w Nowym Sączu pozwoli na
uruchomienie szkolenia/kursu w zawodzie deficytowym na Słowacji (30 studentów
nabędzie nowe kwalifikacje). Dopasowanie edukacji do potrzeb pracodawców,
zmiana postawy mieszkańców wobec kształcenia ustawicznego oraz przywrócenie
na rynek pracy osób z grup zagrożonych wykluczeniem umożliwi pracodawcom
znalezienie odpowiednich pracowników (50 pracodawców zyska wiedzę i podniesie
swoją świadomość w zakresie zatrudnienia wspieranego i wykorzystania BZ).
Długofalową korzyścią będzie otwarcie możliwości na nowe inicjatywy oraz
zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi, pracodawcami,
instytucjami rynku pracy w zakresie poprawy jakości i aktualności kształcenia nie
tylko dla lokalnych regionów, ale też dla rynków pracy po drugiej stronie granicy.

23
miesiące

536 127,27

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności pogranicza polskosłowackiego i regionów położonych wokół Tatr przy równoczesnym zachowaniu
i upowszechnianiu unikalnych walorów przyrodniczo-kulturowych tego obszaru
poprzez budowę tras rowerowych po polskiej i słowackiej stronie, działania
wpływające na silniejszą współpracę w zakresie rozwoju turystyki rowerowej na
pograniczu oraz promocję markowego produktu turystycznego–Historycznokulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr.

24
miesiące

4 462 500,00

Miasto Kieżmark
Miasto Spišská Belá
Miasto Stará Ľubovňa
Miasto Liptovský Mikuláš
Miasto Trstená

Ulepszona infrastruktura związana z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym,
a także lepszy dostęp do informacji o tym dziedzictwie umożliwi szersze
wykorzystanie potencjału rozwojowego pogranicza przez miejscowych
(wprowadzenie w życie nowych pomysłów na działalność gospodarczą przez
mieszkańców
miejscowości
posiadających
potencjały
dotychczas
niezagospodarowane) i przyjezdnych (infrastruktura I etapu projektu już stanowi
motywację do podróży. Szacuje się, że po wybudowaniu kompletnej trasy Szlaku
wzrost liczby turystów wyniesie co najmniej 3%).
Projekt znacząco przyczynia się do realizacji wskaźników produktu Programu.
Poprawa warunków podróżowania rowerem na obszarze projektu zwiększa
dostępność atrakcyjnych miejsc pod względem jakościowym i ilościowym. Nadaje
to projektowi charakter proekologiczny realizując zasadę zrównoważonego
rozwoju.
Infrastrukturę połączeń rowerowych Szlaku od początku zaplanowano tak, aby
udostępniać i promować różnorodne walory kulturowo-przyrodnicze. Stąd projekt
w pełni wykorzystuje potencjał obszaru.System tras rowerowych Szlaku łączy
miejscowości w Małopolsce,Kraju Preszowskim i Żylińskim (obejmując obszar
5.000km2 zamieszkały przez 600.000mieszkańców).Oddziałuje także na całe
pogranicze.Ze względu na centralne usytuowanie w sercu pogranicza stanowi bazę
do tworzenia powiązań z innymi szlakami rowerowymi w pozostałych jego częściach
– na Śląsku, Podkarpaciu, w Kraju Preszowskim, Żylińskiem, okresie Spiska Nowa
Wieś.Wpisuje się także w system rowerowych Zielonych Szlaków Greenways, które
łączą atrakcje kulturowo-przyrodnicze bezpiecznymi trasami rowerowymi.
Planowane trasy pozwalają przyłączyć się do Szlaku Europy Wschodniej Eurovelo11
w ramach Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych.Oddziaływanie części
inwestycyjnej na znaczną część obszaru wsparcia wzmacniają działania
informacyjno-promocyjne.
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Uzdrowiska
pogranicza
polskosłowackiego
jako
rozpoznawalny w skali
Europy
obszary
realizacji
turystyki
zdrowotnejEtap IBudowa pętli
rowerowej
łączącej
miejscowości

Związek
Międzygminny
„Perły Doliny
Popradu“

Miasto i Gmina Szczawnica
Regionalna Organizacja
Turystyczna "ŠARIŠ" –
BARDEJOV
Regionalne Stowarzyszenie
Miast i Gmin Stara Lubovňa

Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarcze Doliny Popradu poprzez
wspólny rozwój miejscowości uzdrowiskowych i odejście od wzajemnego
konkurowania na rzecz współpracy obszarowej i budowania silnej pozycji
konkurencyjnej Uzdrowisk Popradzkich w stosunku do obszarów uzdrowiskowych w
Europie w zakresie nowoczesnej oferty leczniczo-rehabilitacyjno – rekreacyjno turystycznej. Projekt połączenia pętlą rowerową długości 241,14 km
uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polskosłowackiego jest początkiem
budowy rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach
turystycznych
oraz
leczniczo-rehabilitacyjnych
opartych
o
wartości
przyrodniczokrajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje
mieszkańców Doliny Popradu. Szlak rowerowy – prowadzony w części po
istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po planowanych do wytyczenia
i zbudowania - połączy w formie pętli – miejscowości uzdrowiskowe pogranicza.
Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny
(parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie najcenniejsze zabytki architektury
drewnianej, pijalnie i samowypły wody mineralnej. Całość szlaku zostanie

20
miesięcy

4 240 263,25

uzdrowiskowe Doliny
Popradu
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Svätomarián
ska púť
(„Svetlo
z východu“)

oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej
architektury, parkingi i systemy informacji turystycznej. Ten etap poprzedzi
opracowanie spójnej koncepcji architektoniczno-informacyjnej (wykonanej po
uprzednio przeprowadzonym konkursie architektonicznym), tak aby uzyskać
jednolity, a jednocześnie nawiązujący do charakterystycznych elementów
pogranicza, kształt architektoniczny planowanej infrastruktury. Uzupełnieniem
planowanej pętli będzie nowoczesny system informatyczno-informacyjny –
dostępny zarówno w jednolicie zaprojektowanych i wykonanych kioskach
informacyjnych, jak i poprzez przygotowane aplikacje na urządzenia mobilne.
Prešovský
samosprávny
kraj

Województwo Podkarpackie
Instytut Dialogu
Międzykulturowego Im. Jana Pawła
II w Krakowie
Greckokatolickie arcybiskupstwo
Preszów
Greckokatolicka cerkiew, parafia
Litmanowa
Greckokatolicka cerkiew, parafia
Ľutina
Greckokatolicka cerkiew, parafia
Lewocza
Rzymskokatolickie biskupstwo
Spiskie Podzamcze
Rzymskokatolicka parafia Lewocza
Rzymskokatolicka parafia Gaboltov
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w
Krośnie (Od 13 grudnia 2015 r.
Sanktuarium św. Jana Pawła)
Zgromadzenie Świętego Michała
Archanioła
Zg. Księży misjonarzy Saletynów
Klasztor Znalezienia Krzyża
Świętego Kalwaria Pacławska
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Świętej Katarzyny
Klasztor OO. Dominikanów w Borku
Starym
Sanktuarium św. Jana z Dukli

Słowacja i Polska to kraje z ogromnym potencjałem dla rozwoju turystyki - duchowe
i chrześcijańskie tradycje tworzą warunki dla turystyki przygodowej, która ma
znaczące miejsce w rankingu oferowanych produktów turystycznych. Wizja
projektu polega na kompleksowym połączeniu, zintegrowaniu i systematycznym
rozwoju duchowego i kulturalnego serca Słowackiego i Polskiego narodu, a tym
samym na wspieraniu rozwoju przygranicznego regionu zgodnie z pilnymi
potrzebami i aktualnymi możliwościami obu regionów. Własnie potencjał regionu
przygranicznego jest historycznie i geograficznie przeznaczony do tego, by budować
i rozwijać jedną z form turystyki - turystykę pielgrzymkową.To czego brak, to
kompleksowa oferta produktu, która łączy wszystkie obszary - rozwój tradycji,
odbudowę dziedzictwa kulturowego i historycznego, wartości duchowych
i społecznych, wykorzystując potencjał. Projekt ma na celu połączyć miejsca
pielgrzymkowe regionu przygranicznego, w tym realizację odpowiedniej
infrastruktury.
Cel długoterminowy: ukończenie infrastruktury turystycznej i zaoferowanie nowego
zintegrowanego produktu turystycznego, który się wzoruje na najbardziej znanym
szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela i uwidacznia wszystkie
kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości słowiańskiego
narodu związane z przesłaniem i tradycją Maryjną.

24
miesiące

3 995 000,00

Sanktuarium w Miejscu Piastowym
Greckokatolicka Parafia p.w. Św.
Paraskewy w Nowicy
Greckokatolicka Parafia p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Łosiu
Parafia Greckokatolicka p.w. św.
Michała Archanioła
Parafia Greckokatolicka Narodzenia
NMP w Rozdzielu
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Filmowe
dziedzictwo
kulturowe
obszaru
transgranicznego Polski
i Słowacji
„KultFilmTur
“

Rzeszowska
Agencja Rozwoju
Regionalnego
S.A.

Regionalne Centrum Doradcze
i Informacyjne Prešov

Koncepcja projektu obejmuje przeprowadzenie analizy zasobów i potencjału
filmowego dziedzictwa kulturowego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego,
opracowanie elektronicznej bazy danych, wytyczenie na tej podstawie
transgranicznego szlaku filmowego dziedzictwa kulturowego, opracowanie
powiązanej z nim oferty turystycznej, w tym cyfrowej mapy filmowego dziedzictwa
kulturowego, przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie
oraz realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów
projektu i zwiększającej skuteczność jego oddziaływania. Celem projektu jest
właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego
obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie
trwałego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.
Projekt wpisuje się w priorytet inwestycyjny (6c), ponieważ jego działania będą
wspierać promowanie i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru
pogranicza polsko-słowackiego, przy jednoczesnym promowaniu, edukowaniu
i informowaniu o wadze zachowania i ochrony tego dziedzictwa. Ochrona
narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz promocja,
upowszechnianie i rozwój kultury filmowej odgrywają istotną rolę dla kształtowania
wiedzy i świadomości społeczeństwa oraz silnie oddziaływują na stan i rozwój
gospodarki. Szczególnie widoczny jest wpływ kinematografii (w dużym uproszczeniu
filmu) jako nośnika przekazu informacji i wiedzy na promocję potencjału
i różnorodności przyrodniczej, kulturalnej i gospodarczej poszczególnych lokacji
i właściwych im regionów, rozwój turystyki na obszarach powiązanych z produkcją
filmów, jak również rozwój przedsiębiorczości i wzrost nowych miejsc pracy. Mając
na uwadze prorozwojowy potencjał kinematografii Polski i Słowacji na obszarze
transgranicznym, wciąż niewystarczający poziom świadomości wagi zachowania,
ochrony, promowania i rozwoju filmowego dziedzictwa kulturowego na tych
terenach, jak również niewystarczające zaangażowanie instytucji w celu wsparcia
tych działań, projekt wpisuje się w dany priorytet inwestycyjny i odpowiada na
problemy obszaru. Dzięki realizacji projektu powstanie zintegrowany system
informacji, edukacji, upowszechniania i promocji filmowego dziedzictwa
kulturowego na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki
filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie
wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi efektywne

24
miesiące

846 736,00

i zrównowazone wykorzystanie jej zasobów. Zakres tematyczny, obszarowy
i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny. Stosowane metody działania,
wypracowane produkty będą bazować na innowacyjnych technologiach, działania
będą realizowane wspólnie na całym obszarze, dzięki czemu informacje i produkty
projektu (w 3 językach) będą w pełni dostepne.

