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Všeobecné informácie o projekte:   

Číslo projektu:  WTSL02.01.00-12-057/08  

Vedúci partner:  Malopoľské kultúrne centrum SOKÓŁ v Nowom Saczi 

Projektový partner:  VÚC Prešov 

Začiatok projektu:  09/2009  
Ukon čenie projektu:  08/2012  
Celkové náklady projektu:  768403,63 € 
Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF:  653 143,09 € (85 %)  
Národné spolufinancovanie:  115 260,54 € (15 %) 

Karpatská mapa možností je projekt Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa realizuje v 
spolupráci s poľským partnerom Malopoľským kultúrnym centrom SOKÓŁ v Nowom Saczi. Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej 
spolupráce v oblasti turizmu. 

Karpatská mapa možností je spoločný systém informačných a propagačných aktivít, ktorý vytvorí 
priamy prístup k turistickej ponuke nielen pre obyvateľov pohraničnej oblasti, ale aj širokú škálu 
turistov navštevujúcich poľsko-slovenské pohraničie. Informácie o oblasti malopoľsko-prešovského 
pohraničia budú dostupné v podobe internetového portálu v troch jazykoch (anglický, slovenský a 
poľský).  
Projekt zahŕňa prípravu komplexného balíka produktov nazývaný "karpatské možnosti", zamerané na 
rôzne cieľové skupiny. Obsah portálu a usporiadanie bude odrážať nový prístup v propagácii 
turistických atraktivít. Vďaka rozloženiu siete rôznych atrakcií, zaujímavo vedľa seba, alebo tematicky 
spojených na mape poľsko-slovenského pohraničia sa vytvorí zaujímavá ponuka, ktorá posilní oblasť 
cestovného ruchu dotknutého územia. 

Karpatská Mapa Možností prispeje k vytvoreniu atraktívnej, všeobecne dostupnej turistickej ponuky 
pre širokú škálu turistov navštevujúcich poľsko-slovenské pohraničie. 

Hlavný cie ľ projektu:  

Zvýšenie turistickej atraktívnosti regiónu malopoľsko-prešovského pohraničia prostredníctvom 
budovania turistickej značky Karpát. 

Špecifické ciele:  
1. Zvýšenie a lepšie využitie potenciálu regiónu prostredníctvom vypracovania spoločnej, 

priekopníckej koncepcie na propagáciu turistickej atraktívnosti karpatskej časti Prešovského 
kraja a Malopoľského regiónu, pre ktoré je rozvoj cestovného ruchu jedným zo základných 
smerov rozvoja. 

2. Spustenie portálu Karpatská Mapa Možností s informačno-propagačným poslaním, na ktorom 
budú originálnym a zaujímavým spôsobom prezentované turistické atrakcie, prírodné krajinné 
a historické bohatstvo, kultúrne a spoločenské dedičstvo a regionálne produkty 
charakteristické pre toto územie vzácne pre celú Európu. 

3. Spropagovanie turistických produktov, ktoré už existujú a vypracovanie nových turistických 
produktov a odvetví priemyslu voľného času a priemyslu kultúry v cezhraničnom chápaní 
(napr. cezhraničné cyklistické trasy, za zdravím k vodám, trasa dávnych legiend, karpatské 
ľudové umenie, lokálne remeslá, zanikajúce povolania a pod.) 


