Lista zatwierdzonych projektów flagowych
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
No. /
Nr
1.

Nazwa projektu
Nauka bez granic

Numer
projektu

Partner
Wiodący

PLSK.03.01.0000-0017/16

Województwo
Małopolskie
działające
poprzez
realizatora:
Wojewódzki
Urząd Pracy w
Krakowie

Partnerzy projektu

Krótki opis projektu

Województwo
Śląskie (realizator
Wojewódzki Urząd
Pracy w
Katowicach)
Ústredie práce,
sociálnych vecí a
rodiny (ralizator:
Urząd Pracy w
Kieżmarku)
Województwo
Podkarpackie
(realizator:
Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie)
Ústredie práce,
sociálnych vecí a
rodiny
(realizator:Urząd
Pracy Czadca)
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Nowym Sączu

Projekt systemowy, zakładający długofalową integrację działań
podmiotów edukacyjnych oraz rynku pracy na rzecz zwiększenia
szans edukacyjno - zawodowych mieszkańców rejonu pogranicza.
Przewiduje wdrożenie metod i narzędzi: TZW i BZ. Ich implementacja
w instytucjach partnerskich pozwoli na dokonanie szerszej i
trafniejszej analizy rynku pracy oraz zwiększy skuteczność pracy z
osobami z grup marginalizowanych. Planuje przeszkolenie z TZW 148
pracowników instytucji pomocowych PL i SK, w tym 30
multiplikatorów. Zakłada aktywizację 300 mieszkańców (150 Pl, 150
SK), zagrożonych wykluczeniem społecznym. TZW stworzą sieć
kontaktów z instytucjami pomocowymi oraz aktywnie włączą się w
poszukiwanie pracy dla klientów. Planuje organizację spotkań z
pracodawcami (80 os.) w celu promocji zatrudnienia wspieranego i
wykorzystania BZ. Przeszkoli też 50 pracowników z BZ i 10
konsultantów woj. Opracuje barometry powiatowe oraz TBZ. Na
podstawie wyników BZ – u PP5 - zostanie pokazowo uruchomiony
kurs / szkolenie w zawodzie/specjalizacji deficytowym w Polsce i
Słowacji dla 50 osób. Wyniki BZ będą udostępnione mieszkańcom
pogranicza na portalach internetowych oraz na zmodyfikowanej
stronie internet. barometrzawodow. Długotrwałemu wpływowi na
dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy będzie służyło:
przekazywanie raz w roku rekomendacji wynikających z BZ i TBZ
organom decyzyjnym i instytucjom wpływającym na rynek pracy i
edukacji, m.in.: radom rynku pracy, związkom pracodawców,
uczelniom, szkołom zawodowym, kuratoriom oświaty, organom
założycielskim szkół, urzędom wojewódzkim. Upowszechni
rekomendacje wśród mieszkańców i innych instytucji na
konferencjach, seminariach itp. Wyniki BZ będą wykorzystywane
przez np. instytucje szkolące do dokształcania osób na bieżące
oferty, zaś długofalowo do uruchamiania nowych kierunków.

Okres
realizacji
2016.12.012018.10.31

Wartość
rekomendowanego
dofinansowania EFRR
438701,05
wraz z
rekomendacjami

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

No. /
Nr

1.

Nazwa projektu /
Názov projektu

Uzdrowiska
pogranicza polskosłowackiego jako
rozpoznawalny w
skali Europy obszary
realizacji turystyki
zdrowotnej – etap I–
budowa pętli
rowerowej łączącej
miejscowości
uzdrowiskowe Doliny
Popradu
Kúpele poľskoslovenského
pohraničia,
identifikovateľný
európsky priestor
turistiky
podporujúcej rozvoj
zdravia – 1. etapa –
výstavba cyklo
okruhu spájajúceho
kúpeľné miesta
Doliny Popradu

Numer
projektu /
Číslo projektu

PLSK.01.01.0012-0015/16

Partner
Wiodący/
Vedúci
partner
Związek
Gmin
KrynickoPopradzkich
w Muszynie

Partnerzy projektu
/ Partneri projektu

Miasto i Gmina
Szczawnica,
Ľubovnianske
regionálne
združenie miest a
obcí Stará Ľubovňa,
- Mesto Bardejov,
- Oblastná
organizácia
cestovného ruchu
"ŠARIŠ" –
BARDEJOV

Krótki opis projektu /Krátky popis projektu

Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową
(częściowo budowaną, częściowo prowadzoną po istniejących
odcinkach mało uczęszczanych dróg) uzdrowiskowych
miejscowości pogranicza polsko-słowackiego. To pierwszy etap
tworzenia rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o
unikatowych zasobach turyst. oraz leczniczo-rehabilit. opartych o
wartości przyrod.-krajobr., wielokulturowe dziedzictwo oraz
duchowość i tradycje mieszkańców D. Popradu. Docelowo
działania powinny doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej
polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich. Szlak rowerowy
– prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo),
w części po planowanych do wytyczenia i zbudowania, połączy
miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę-MuszynęPiwniczną-Szczawnicę-Vyzne Ruzbachy-Starą LubovnięLubonianiskie Kupele-Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa
przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i
krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz
obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i
samowypływy wody mineralnej. Pętla w Hniezdne będzie się
łączyć z inną pętlą budowaną w ramach projektu „Histor.-kultur.przyrod. szlak wokół Tatr” znacząco zwiększając oddziaływanie
projektu oraz wzmacniając pozytywne efekty związane z
rozwijaniem transgr. produktu turyst. Całość szlaku zostanie
oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne
elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy
jest efektem PL-SK konkursu architekt., który spośród szeregu
prac pozwolił wybrać koncepcję, najlepiej oddającą charakter
projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza.
Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg działań promoc. i
informac., które rozpropagują szlak (mapa, strona internetowa),
a także mobilna aplikacja, umożliwiająca planowanie i
korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji przyrod.,
krajobraz. i architekt. w przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja
będzie zawierała elem. związane z profilaktyką zdrowotną.

Okres
realizacji/Obdobie
realizácie

2017.01.022018.12.31

Wartość
rekomendowanego
dofinansowania EFRR
/ Hodnota
odporúčaného
financovania z EFRR
4277719,19
wraz z
rekomendacjami

Szlak Maryjny
("Światło ze
Wschodu")

2.

PLSK.01.01.00SK-0016/16

Prešovský
samosprávny
kraj

Województwo
Podkarpackie,
Inovačné
partnerské
centrum, Instytut
Dialogu
Międzykulturowego
im. Jana Pawł a II w
Krakowie, Krajská
organizácia
cestovného ruchu
Severovýchod
Slovenska,
Gréckokatolícka
cirkev, farnosť
Litmanová,
Gréckokatolícka
cirkev, farnosť
Ľutina,
Rímskokatolícka
cirkev, farnosť
Levoča,
Rímskokatolícka
cirkev Farnosť
Gaboltov,
Towarzystwo
Jezusowe Dom
Zakonny w Starej
Wsi, Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Piotra
Apostoła i św. Jana
z Dukli w Krośnie,
Klasztor Znalezienia
Krzyża Świętego
Zakonu Braci
Mniejszych
Konwentualnych
(Franciszkanów),
Zgromadzenie
Księży Misjonarzy
Saletynów, Dom
Zakonny

Głównym celem projektu Szlak Maryjny ("Światło ze wschodu")
jest uzupełnienie infrastruktury turystycznej i stworzenie
kompleksowego nowego produktu turystycznego,
zainspirowanego najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym
Santiago de Compostela. Projekt podkreśla również wartości
kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe
narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach
maryjnych. Spełnienie głównego celu przyczyni się do osiągnięcia
rezultatów Programu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez
odwiedzających i mieszkańców. Projekt został podzielony na
kilka zadań, które są połączone merytorycznie, chronologicznie
oraz logicznie. Pierwszym i podstawowym zadaniem jest
stworzenie Międzysektorowej Grupy Koordynacyjnej, która
będzie nadzorować osiąganie celów w perspektywie
długofalowej. Jednym z namacalnych efektów pracy Grupy
Koordynacyjnej będzie obszerne studium wykonalności, w
którym nowy produkt zostanie szczegółowo zanalizowany w
kontekście całego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc inwestycji, oprócz tego będzie zawierać projekt brakującej
infrastruktury oraz koncepcję połączenia z istniejącymi szlakami
turystycznymi lub pielgrzymkowymi. Dokument będzie punktem
wyjścia dla kolejnych projektów inwestycyjnych oraz
nieinwestycyjnych na całym obszarze wsparcia. Równolegle ze
studium będzie opracowywana koncepcja marketingu dla
nowego międzynarodowego produktu turystycznego, która jest
niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu i
skuteczności promocji produktu, by mógł on być konkurencyjny
na arenie międzynarodowej. Promocja stanowi oddzielne
zadanie projektu ze względu na oczekiwane oraz wymi erne
rezultaty i zostanie podzielona na tradycyjne oraz innowacyjne
metody promocji.

2017.01.012018.12.31

3414263,51
wraz z
rekomendacjami

Historycznokulturowoprzyrodniczy szlak
wokół Tatr – etap II
Historicko - kultúrno
- prírodná cesta
okolo Tatier – 2.
etapa

3.

PLSK.01.01.0012-0019/16

Europejskie
Ugrupowanie
Współpracy
Terytorialnej
TATRY z o.o.

Gmina Miasto
Nowy Targ,
Gmina Szaflary,
Gmina Nowy Targ,
Gmina Łapsze
Niżne, Mesto
Kežmarok,
Mesto Spišská Belá,
Mesto Stará
Ľubovňa,
Mesto Liptovský
Mikuláš,
Mesto Trstená

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr to wspólny
PL-SK markowy produkt turystyczyny,który zakłada realizację
liczącej ponad 250km pętli wokół Tatr z trasami
narciarskimi,rowerowymi,biegowymi.Przebiega ona przez
położone po obu stronach Tatr historyczno-kulturowe krainy
Podhala,Orawy,Liptowa i Spisza.W I etapie realizacji tego
przedsięwzięcia w latach 2014-2015 wybudowano ponad 93km
dróg rowerowych.II etap budowy ścieżek rowerowych wraz z
infrastrukturą dla rowerzystów w ramach Szlaku wokół Tatr
kontynuowany będzie przez 10 partnerów z PL i SK w ramach
niniejszego projektu.Projekt zakłada wykonanie 59,44km
kolejnych ścieżek rowerowych z parkingiem i wiatami dla
rowerzystów.Po stronie PL kontynuacja Szlaku prowadzi od
Miasta Nowego Targu na wschód przez Gminę Szaflary Gminę
Nowy Targ Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego KacwinWielka Frankowa.Po stronie SK partnerzy kontynuować będą
budowę tras rowerowych od miejscowości Zdziar w kierunku
Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej i dalej do Kieżmarku.Ponadto
na Słowacji powstaną kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim
Mikulaszu,Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara
Lubownia.Oddziaływanie części inwestycyjnej projektu na
znaczną część obszaru wsparcia po jednej i drugiej stronie
granicy wzmocnione zostanie przez działania z zakresu
współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki rowerowej na
obszarze pogranicza PL-SK oraz zintegrowane działania
promocyjne prezentujące nowy produkt turystyczny pograniczaSzlak wokół Tatr wraz z jego najcenniejszymi walorami.W efekcie
mieszkańcy i turyści otrzymają transgraniczny produkt,który
pozwala im bezpiecznie podróżować na rowerze po pograniczu i
równocześnie poznawać miejsca dotąd niedostępne o
niepowtarzalnych walorach historycznych.,kulturowych i
przyrodniczych.Podniesie to znacząco atrakcyjność turystyczną
regionu pogranicza i będzie stanowiło odpowiedź na aktualne
potrzeby związane z rozwojem alternatywnych,proekologicznych
form podróżowania i rodzinnej rekreacji.

2016.10.012018.09.30

4888200,79
wraz z
rekomendacjami

