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NEPREDAJNÉ

Publikácia obsahuje prezentáciu mikroprojektov realizovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007-2013, podporených v I. výzve vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom v roku 2009.

Všetky projekty boli spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym roz-
počtom prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci Prioritnej osi III: „Podpora miestnych iniciatív“, kde sú podpo-
rované malé projekty typu „ľudia – ľuďom“. Všeobecným cieľom mikroprojektov je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komu-
nitami na oboch stranách hranice s možnosťou zlepšenia kultúrnej, vzdelávacej, turistickej, športovej, sociálnej a ekonomickej 
oblasti. V rámci tejto podpory je tiež možné realizovať malé investičné projekty spojené s aktivitami neinvestičného charakteru.

Všetky informácie o Programe cezhraničnej spolupráce sú dostupné na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja 
www.po-kraj.sk alebo na stránke Programu www.plsk.eu.
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Prešovský samosprávny kraj patrí do oprávneného územia, z ktorého môžu zá-
ujemcovia z Prešovského kraja žiadať o finančné prostriedky z Programu cezhra-
ničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 pri-

niesol výraznú decentralizáciu kompetencií na regionálnu úroveň. Na základe 
rozhodnutia Komisie zo dňa 20. 12. 2007, ktorým sa schválil dokument Program 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 a v súlade 
s Programovým manuálom a Príručkou implementácie mikroprojektov, je Prešov-
ský samosprávny kraj oprávnený vykonávať v rámci Programu implementačné 
procedúry.

Konkrétne ide o riadenie Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikro-
projekty), ktorá sa realizuje prostredníctvom Strešného projektu. Kompetencia-
mi Prešovského samosprávneho kraja v rámci mikroprojektov sú predovšetkým 
príprava a vyhlásenie výzvy na predkladanie mikroprojektov, organizovanie ško-
lení pre žiadateľov a mikroprijímateľov, pomoc pri hľadaní zahraničných partne-
rov, konzultácie k príprave žiadostí o finančný príspevok, formálne hodnotenie 
a hodnotenie oprávnenosti a kvalitatívne hodnotenie predložených žiadostí o fi-

nančný príspevok, uzatváranie zmlúv a dodatkov k zmluvám s mikroprijímateľmi, monitorovanie a kontrola realizácie mikropro-
jektov, kontrola realizovaných výdavkov a prevod príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu na 
účet mikroprijímateľov a ďalšie relevantné činnosti vo vzťahu k Programu.

Prešovský samosprávny kraj sa aj vďaka efektívnej propagácii možností čerpania finančných prostriedkov z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja prostredníctvom mikroprojektov teší obrovskému záujmu žiadateľov. Môžem smelo konštatovať, že v rám-
ci dvoch doteraz vyhlásených výziev, sme boli spomedzi partnerov Strešného projektu, v počte prijatých projektových žiadostí, 
najúspešnejší.

 
V súčasnej dobe sa Prešovský samosprávny kraj môže pochváliť už zrealizovanými projektmi v rámci I. výzvy. A práve tento 

úspech si Vám dovoľujeme predstaviť aj v publikácii, ktorá sa Vám dostáva do rúk a v ktorej sme stručne zhrnuli úspechy nás 
všetkých. 

Momentálne prebieha implementácia mikroprojektov v rámci II. výzvy a začiatkom roka 2012 pripravujeme v poradí už III. výz-
vu na predkladanie projektových zámerov, kde môžu žiadatelia opäť uspieť s projektmi, ktoré zviditeľnia a zveľadia náš región. 
Verím, že sa nášmu kraju bude dariť ešte viac. Teší ma, že si naši ľudia uvedomujú možnosti, ktoré nám Program cezhraničnej spo-
lupráce poskytuje a sú skutočne mimoriadne aktívni a úspešní.

PRÍHOVOR

Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Cezhraničné stretnutia kultúry medzi Slovákmi a Poliakmi 
■■ Žiadateľ: Obec Kvakovce
■■ Partner projektu: Gminny Osrodek Kultury
■■ Doba realizácie: 04.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 29 991,40 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 35 284,00 EUR

CEZHRANIčNÉ STRETNUTIA KULTÚRY MEDZI 
SLOVÁKMI A POLIAKMI

Krátky opis projektu:
Obec Kvakovce aj Gminny Osrodek Kultury Uście Gorlickie majú za sebou viac-

ročné skúsenosti s organizovaním kultúrnych aktivít a podujatí. Tieto kultúrne ak-
tivity a podujatia sú navštevované turistami, ktorí v rámci turizmu a cestovného 
ruchu vyhľadávajú možnosti spoločenského vyžitia.

Projekt bol zameraný na cezhraničnú spoluprácu a organizovanie spoločných 
kultúrnych podujatí prihraničných regiónov, ktoré tvoria zázemie ľudových tra-
dícií. Projekt priblížil v štyroch ročných obdobiach ľudové tradície a zvyky, pred-
stavil amatérske ľudové súbory, remeselníkov, hudobné skupiny z Poľska i zo Slo-
venska. Partneri sa realizáciou aktivít zamerali na podujatia rôzneho charakteru, 
ktoré sú typické pre danú oblasť a zobrazujú kultúrny život obyvateľov prihranič-
ných regiónov. Cieľom aktivít bolo vzájomné poznanie kultúr partnerov projektu. 
V projekte bol kladený dôraz aj na vzdelávacie aktivity zamerané na vzájomnú 
partnerskú spoluprácu, zachovávanie kultúrneho dedičstva, poznávanie kultúr, 
výmenu skúseností a na prípravu ďalších spoločných projektov. 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť cezhraničné kontakty prostredníc-
tvom realizácie spoločných vzdelávacích a kultúrnych podujatí na prehĺbenie 
vzájomnej spolupráce oboch regiónov.

Aktivity projektu:
1. Partnerské stretnutia a technické vybavenie projektu.
2. Realizácia troch workshopov pre odbornú verejnosť s témami: 

 ■ príležitosti cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva,
 ■ kultúrno-poznávací turizmus – perspektíva rozvoja prihraničných regiónov,
 ■ výmena skúseností projektov cezhraničnej spolupráce.

3. Realizácia troch spoločných kultúrnych podujatí:
 ■ Kvakovský jurmak – prehliadka slovenskej a poľskej ľudovej kultúry,
 ■ vianočné tradície a zvykoslovie,
 ■ stavanie májov.

4. Propagačné a informačné aktivity projektu – webová stránka, DVD, informač-
ná brožúrka.

Výstupy projektu:
■■ Workshopy.
■■ Kultúrne podujatia.
■■ Propagačné a informačné materiály.

www.domasacity.sk/articles.php

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Spoločne za rozvoj regiónov na oboch stranách hranice
■■ Žiadateľ: Prešovská univerzita v Prešove
■■ Partner projektu: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 28.02.2011
■■ Financovanie ERDF: 49 980,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 800,00 EUR

Krátky opis projektu:
Prešovská univerzita je jedinou verejnou vysokou školou, ktorá pôsobí na úze-

mí Prešovského samosprávneho kraja. Jej aktívny vzdelávací i výskumný vplyv 
a dosah významne presahuje región východného Slovenska, pričom jednou z jej 

SPOLOčNE ZA ROZVOJ REgIóNOV NA 
OBOCH STRANÁCH HRANICE

hlavných úloh je prostredníctvom využitia vzdelávacieho, výskumného a inovač-
ného potenciálu participovať významnou mierou na rozvoji regiónu.

Myšlienkou projektu Prešovskej univerzity bolo vytvorenie tzv. „priestoru bez 
rušivých vplyvov“. Rekonštruovaný objekt, ktorý slúži tomuto účelu, sa nachádza 
v centre rázovitej podtatranskej obce s typickou kultúrou, ľudovými tradíciami, 
historickým a prírodným potenciálom. Zariadenie je predurčené na to, aby po-
skytovalo priestor na organizovanie výmenných študijných pobytov oboch 
univerzít, organizovanie vedeckých sympózií, výtvarných a umeleckých plenérov 
a v neposlednom rade na kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizo-
vané oboma univerzitami. Prešovská univerzita v spolupráci s partnerom Univer-
sytet Rzeszowski v rámci projektu organizovala pracovno-študijné stretnutia pos-
lucháčov a pedagogických pracovníkov fakulty humanitných a prírodných vied 
a wydzialu ekonomii, ktorých úlohou bolo zmapovať a analyzovať potenciál tat-
ranského regiónu a navrhnúť možnosti rozvoja podnikania a cestovného ruchu 
v regióne. Spoločné stretnutia medzi študentmi, pedagogickými a vedeckými 
pracovníkmi tak vytvorili tradíciu, ktorá bude zbližovať a posúvať ďalej ideu spo-
ločnej Európy – Európy bez hraníc.

Hlavným cieľom projektu bolo nadväzovanie cezhraničných kontaktov a posil-
ňovanie priamych kontaktov medzi poľským a slovenským spoločenstvom v pri-
hraničnom území a vytváranie základov pre nové projekty v budúcnosti.

Aktivity projektu:
1. Rekonštrukcia objektu.
2. Workshop – predstavenie spoločného programu pre študentov geografie. 
3. Študijný pobyt na tému „Život ľudí na oboch stranách hranice a možnosti roz-

voja spoločného regiónu”.
4. Prezentácia prác študentov, propagačné a informačné materiály.
5. Záverečná konferencia.

Výstupy projektu:
■■ Pracovné stretnutie.
■■ Rekonštrukcia objektu.
■■ Workshop.
■■ Študijný pobyt.
■■ Prezentácia výsledkov práce a vydanie propagačného materiálu.
■■ Záverečná konferencia.

www.unipo.sk
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točne využitý a zaostáva v možnosti tvorby HDP. Príčin je niekoľko. Hlavnou prí-
činou je nedostatočne rozvinutá infraštruktúra cestovného ruchu a nedostatok 
zaujímavých produktov cestovného ruchu. Druhou je nedostatočná propagácia 
a marketing týchto území. Treťou je nedostatočná prepojenosť a kontakty medzi 
jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu. Práve na túto príčinu bol 
zameraný projekt „Spoločne na lyžiach a bicykloch.“ 

Projekt riešil oblasť podpory cestovného ruchu. Spoločné podujatia partnerov 
na jednej strane naštartovali rozvoj oblasti cestovného ruchu a športu a na strane 
druhej boli nadviazané nové kontakty, ktoré vytvorili základ pre budúce nové tra-
dičné podujatia na oboch stranách hranice. V rámci projektu sa vypracovali ana-
lýzy organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvojom športu a cestovného ruchu. Partneri 
projektu spoločne zrealizovali dve spoločné športové stretnutia. V zimnom ob-
dobí sa uskutočnili spoločné lyžiarske preteky a v lete bol v rámci projektu zor-
ganizovaný cyklistický prechod. Výstupy projektu budú mať v budúcnosti vplyv 
na športové kluby, združenia cestovného ruchu a iné organizácie zaoberajúce sa 
rozvojom cestovného ruchu, športovými a voľnočasovými aktivitami. 

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom analýzy organizácií pôsobia-
cich v oblasti cestovného ruchu a športu aktivovať ich efektívnu spoluprácu. Ana-
lýza rozdelila organizácie do špecifických kategórií podľa oblastí záujmu a vý-
sledky boli spracované do prehľadného kalendára spoločných športových aktivít 
a podujatí realizovaných na obidvoch stranách hranice.

Aktivity projektu:
1. Stretnutie partnerov projektu.
2. Spoločné športové podujatie partnerov projektu – lyžiarske preteky.
3. Spoločné športové podujatie partnerov projektu – horské cyklistické preteky.
4. Brožúra „Šport v slovensko-poľskom pohraničí“.
5. Propagačné a informačné aktivity.

Výstupy projektu:
■■ Spoločné podujatia partnerov – lyžiarske preteky a spoločný horský prechod 
na bicykloch.
■■ Analýza organizácií zaoberajúcich sa rozvojom športu a cestovného ruchu pri-
hraničných regiónov.
■■ Brožúra „Športové organizácie v slovensko-poľskom pohraničí“.
■■ Propagačné a informačné materiály a publicita projektu – brožúrka, médiá, 
tlač, informačné materiály.

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Spoločne na nartach i rowerach
■■ Žiadateľ: Lyžiarsky klub SKI K2 Prešov
■■ Partneri projektu: Sadeckie towarzystwo cyklistów, Prešovská bicyklová 
skupina Kostitras
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 30.09.2010
■■ Financovanie ERDF: 27 358,91 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 33 881,00 EUR

Krátky opis projektu:
Slovensko-poľské pohraničie je jedným z najkrajších kútov Slovenska a Poľska. 

Má obrovský potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Tento potenciál nie je dosta-

SPOLOčNE NA NARTACH I ROwERACH

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Rozvoj a spájanie ľudských zdrojov v PSK a regióne nowo-
sadeckom
■■ Žiadateľ: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
■■ Partner projektu: Sądecka agencja rozwoju regionalnego S.A.
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 30 416,40 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 35 784,00 EUR

Krátky opis projektu:
Poľsko-slovenský cezhraničný región predstavuje oblasť s mnohými jazykový-

mi, kultúrnymi, historickými, prírodnými a krajinnými podobnosťami. Tieto podob-
nosti uľahčili udržiavanie kontaktov medzi poľskými a slovenskými komunitami na 
oboch stranách hraníc. K menej rozvinutým regiónom v oboch štátoch (vzhľadom 
na hospodársku produkciu, HDP/obyv.) patria podregióny Nowosądecki a Kroś-
nieńsko-Przemyski na strane poľskej a Prešovský kraj na strane slovenskej. Práve 
z Nowosądeckieho a Prešovského kraja boli cieľové skupiny navrhovaného projektu.

Za účelom lepšieho využitia faktorov, ktoré vytvárajú možnosti pre zvýšenie 
konkurencieschopnosti oboch regiónov a lepšieho využitia existujúceho poten-

ROZVOJ A SPÁJANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
V PSK A REgIóNE NOwOSADECKOM

ciálu, boli aktivity projektu zamerané na posilnenie spolupráce v rozličných ob-
lastiach medzi organizáciami na oboch stranách hranice. Jednotlivé aktivity pro-
jektu boli zostavené tak, aby viedli k postupnému budovaniu administratívnych 
kapacít a odborných organizácií s vysoko vyškolenými pracovníkmi v oblasti vyu-
žívania pomoci z Európskej únie. Realizáciou odborných kurzov z oblasti čerpania 
zdrojov Európskej únie sa zvýšila vedomostná úroveň regionálnych aktérov, ktorí 
získali komplexný prehľad o fondoch Európskej únie. Pozitívny cezhraničný do-
pad projektu sa prejavil budovaním cezhraničných partnerstiev, zvýšením kvality 
ľudských zdrojov a vytvorením partnerskej siete, v rámci ktorej je možné získať 
najaktuálnejšie informácie z oblasti fondov Európskej únie, s následnou možnos-
ťou generovať ďalšie spoločné projekty.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom spoločných aktivít prispieť 
k rozvoju ľudských zdrojov, zakladaniu a posilňovaniu priamych kontaktov medzi 
komunitami Poľskej a Slovenskej republiky v prihraničnom regióne a vytvorenie 
základu pre budúce spoločné projekty vedúce k lepšiemu využívaniu a propagá-
cii potenciálu prihraničných regiónov.

Aktivity projektu:
1. Nábor účastníkov kurzu.
2. Príprava, preklad a tlač učebných materiálov pre kurzy.
3. Realizácia kurzov – cieľom kurzov bolo oboznámiť účastníkov so základnými 

pojmami na získanie komplexného prehľadu o fondoch Európskej únie. Témy 
kurzov: Základné a všeobecné informácie o Európskej únii, fondoch, zdrojoch 
financovania a programoch. Príprava projektových spisov, finančné riadenie 
projektov, pravidlá oprávnenosti nákladov, CB analýza, finančná analýza, im-
plementácia projektov, kontrola, publicita a ukončenie projektov.

4. Vypracovanie príručky projektového manažmentu – príručka je zhrnutím poznat-
kov a skúseností účastníkov kurzu a ich sprievodcom pri uplatňovaní ich profesie.

5. Záverečná konferencia – prezentácia výstupov a výsledkov projektu.
6. Propagačné a informačné aktivity.

Výstupy projektu:
■■ Učebný materiál.
■■ Kurzy.
■■ Príručka projektového manažmentu.
■■ Záverečná konferencia.

www.arrpsk.sk
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Regionálny cezhraničný propagačno-informačný interneto-
vý portál – web 2.0 – user generated content
■■ Žiadateľ: Idea-l, o.z.
■■ Partner projektu: Powiat Rzeszowski
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 44 338,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 54 910,00 EUR

Krátky opis projektu:
Doterajšie predpoklady, ale aj skúsenosti z praxe ukazujú, že cezhraničná spolu-

práca v oblasti spoločného harmonizovaného rozvoja získala ďalší významný im-
pulz po začlenení Poľska a Slovenska do schengenského priestoru. Rôzna úroveň 
turistickej infraštruktúry v regióne, nedostatok spoločných činností na oboch stra-

REgIONÁLNY CEZHRANIčNÝ PROPAgAčNO-
-INFORMAčNÝ INTERNETOVÝ PORTÁL – wEB 
2.0 – USER gENERATED CONTENT

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Ako sme si veľmi podobní Bardejov – Gorlice
■■ Žiadateľ: Kultúrne a turistické centrum Bardejov
■■ Partner projektu: Gorlickie Centrum Kultury
■■ Doba realizácie: 08.12.2009 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 10 021,50 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 11 790,00 EUR

Krátky opis projektu:
Bardejov – Gorlice – tento jedinečný, mentálne a jazykovo blízky prirodzený 

región, majúci spoločnú prastarú históriu, kultúru a tradície, má v súčasnosti aj 
podobné problémy. Na jednej strane má ešte neobjavený rozvojový potenciál v po-
dobe kultúrneho a prírodného dedičstva (historické pamiatky, jedinečná kultúra 
a tradície, liečivé pramene, nenarušená príroda, atď.), na strane druhej, región dl-
hodobo „trpí” veľmi nepriaznivou sociálno-ekonomickou situáciou. Problémom 
je aj pretrvávajúca nedostatočná, prezentácia a propagácia kultúrneho dedičstva 
a ľudových tradícií regiónu doma a v zahraničí.

Projekt svojimi aktivitami priamo nadväzoval na realizáciu úspešného projektu 

AKO SME SI VEĽMI PODOBNÍ BARDEJOV – gORLICE

nách hranice mal veľký vplyv na ponuku turistických atrakcií a služieb. Zrealizované 
investície v cestovnom ruchu trpia nedostatkom publicity a propagácie na poľskej 
aj slovenskej strane, čo má za následok nízke využívanie služieb v regióne a odliv 
turistov a návštevníkov do iných domácich regiónov alebo do zahraničia.

Informácie sú v dnešnej dobe vyhľadávané z 80% práve prostredníctvom vyhľa-
dávačov a regionálnych informačných služieb na internete. Projekt svojimi aktivita-
mi smeroval k vybudovaniu internetového informačného portálu, ktorého cieľom 
bolo zabezpečiť lepšiu informovanosť v regióne a následné zvýšenie konkurencie-
schopnosti podnikov poskytujúcich služby. Vytvorený portál iRegiony na sloven-
skej strane obsahuje v jednotlivých sekciách všetky dôležité informácie z regiónov. 
Sekcia iUdalosti poskytuje aktuálne spravodajstvo a informácie o udalostiach 
z regiónov na oboch stranách hranice, ktoré napomôžu napr. pri plánovaní si ví-
kendového programu.
Sekcia iHistória rozširuje základnú úroveň informácií o kraji, okresoch, mestách a pod.
Sekcia Osobnosti regiónu zverejňuje významné osobnosti z daných regiónov 
na oboch stranách hranice.
Sekcia Virtuálna mapa obsahuje rozpis okresov a obcí v regióne, placemarky 
(označenia v mapách) identifikujúce kultúrne inštitúcie, významné pamiatky 
a ďalšie, spolu s otváracími hodinami a prepojeniami na ich web-stránky.

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť miestne iniciatívy vďaka vyššej infor-
movanosti ľudí z pohraničia prostredníctvom internetového portálu iRegiony.sk 
a poľského sesterského portálu s názvom granicznepowiaty.pl. 

Aktivity projektu:
1. Zabezpečenie expertov na realizáciu a vytvorenie portálu, nákup zariadenia 

a počítačovej techniky, kancelárskeho vybavenia a dodanie redakčného systé-
mu a grafických podkladov.

2. Spustenie portálu iRegiony.sk a granicznepowiaty.pl.
3. Zber údajov o inštitúciách, kultúrnych podujatiach, udalostiach, na podporu 

portálu.
4. Aktívne fungovanie portálov v oboch jazykových mutáciách. 
5. Propagácia projektu v regióne.

Výstupy projektu: 
■■ Spoločné stretnutia partnerov, ktoré smerovali k postupnému vytvoreniu portálu.
■■ Internetový portál.
■■ Propagačné a informačné materiály.

v rámci Programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Poľsko – Slovenská re-
publika, v ktorom traja partneri Bardejov, Krynica a Gorlice vybudovali a uviedli 
do života tri poľsko-slovenské domy. Práve prostredníctvom uvedenej infraštruk-
túry sa vytvoril nielen fyzický, ale aj inštitucionálny priestor pre realizáciu a ďalší 
rozvoj poľsko-slovenskej prihraničnej spolupráce. Spoločná príprava a realizácia 
série na seba nadväzujúcich kultúrnych podujatí, propagačných a informačných 
aktivít a konferencií v oblasti cezhraničnej spolupráce bola spojená spoločnou 
myšlienkou „ako sme si veľmi podobní”. Cyklus šiestich výstav súčasnej umelec-
kej tvorby predstavoval rôzne žánre tradičného umenia, ktorých autormi sú poľ-
skí prihraniční umelci. Vystavené diela umelcov mali prezentovať spoločné témy 
a použité techniky, ale aj rovnaké pohľady našich detí cez ich farebné videnie 
sviatkov. Súčasťou výstav bola vernisáž a krátky kultúrny program umeleckých 
telies bardejovského regiónu.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie a propagácia cezhraničnej spolu-
práce medzi komunitami na území bardejovsko-gorlického regiónu prostredníc-
tvom dvoch, na tento účel zriadených inštitúcií v rámci Programu Iniciatívy INTER-
REG IIIA Poľsko – Slovenská republika:

 ■ Poľsko-slovenského domu v Bardejove (Slovenská republika),
 ■ Poľsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča v Gorliciach (Poľská republika).

Aktivity projektu:
1. Pracovné stretnutia projektového tímu.
2. Úvodná konferencia – prezentácia projektu, spolupráce partnerov, koncert.
3. Cyklus výstav – „Vianočné pozdravy poľských a slovenských detí”, „Drevorezba”, 

„Fotografie charakteristických miest regiónu”, „Textilné výrobky”, „Sklo a Kera-
mika”, „Olejomaľba”.

4. Záverečná konferencia – výstupy a výsledky projektu, budúca spolupráca, koncert.
5. Propagácia, informovanie a publicita projektu – prierezová aktivita počas ob-

dobia realizácie projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Úvodná a záverečná konferencia.
■■ Cyklus výstav.
■■ Koncerty.
■■ Propagačné a informačné materiály – letáky, publikácie, DVD, médiá, webová 
stránka a pod.

www.iregiony.sk

www.psd.sk
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POZNÁVAJME SLOVENSKO-POĽSKÉ 
POHRANIčIE

ROK AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNOV 
NA OBIDVOCH STRANÁCH KARPÁT

www.veteran-burza.sk

www.skolahrou.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Rok automobilových veteránov na obidvoch stranách Karpát
■■ Žiadateľ: Veterán Šariš klub Prešov
■■ Partner projektu: Automobilklub Rzeszowski
■■ Doba realizácie: 01.11.2009 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 35 181,97 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 43 569,00 EUR

Krátky opis projektu:
Spoznávanie svojho okolia, regiónov Slovenska formou aktívnej účasti na 

tematických akciách patrí k najpopulárnejším voľnočasovým aktivitám moder-
ného človeka. Ak sú tieto aktivity orientované na technicky náročnú činnosť, ako 

je reštaurovanie historických vozidiel, má to aj efekt záchrany kultúrneho a tech-
nicko-historického dedičstva nášho regiónu. Táto činnosť, odborné akcie a škole-
nia spojené s prezentáciou techník reštaurovania, sú spojením propagácie vedy 
a techniky, ukážkou designu a životného štýlu vo veľmi prístupnej a populárnej 
forme pre občana nášho regiónu. Majitelia historických vozidiel sú organizovaní 
po celom svete, venujú svoj čas a značné finančné prostriedky do záchrany histo-
rických vozidiel a v rámci prehliadok poskytujú širokej verejnosti kultúrny zážitok.

Realizovaný projekt bol zameraný na podporu a lepšenie kvality akcií automo-
bilových veteránov ako ojedinelej a jedinečnej formy podpory záchrany kultúr-
neho dedičstva. Aktivity projektu boli sústredené na organizáciu konferencií, se-
minárov a workshopov, zameraných na obdivovateľov a priaznivcov historických 
vozidiel. V rámci projektu bola zrealizovaná výmenná burza veteránov a náhrad-
ných dielov, workshop reštaurátorských technológií a postupov, seminár zame-
raný na nové teoretické a praktické poznatky z oblasti veteránizmu určený pre 
odbornú verejnosť a medzinárodný zraz automobilových veteránov. 

Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie dlhodobej spolupráce medzi našimi 
odbornými klubmi automobilových veteránov, rozvíjanie partnerstva medzi re-
giónmi Prešovského samosprávneho kraja a Rzesowského wojvodstva pri záchra-
ne a zveľaďovaní špecifického druhu kultúrno-technického dedičstva.

Aktivity projektu:
1. Workshop reštaurátorských technológií a postupov – odborná aktivita zamera-

ná na teoretické informácie a praktické ukážky predstavené odbornými lektormi.
2. Seminár zameraný na nové teoretické a praktické poznatky z oblasti veteránizmu 

určený pre odbornú verejnosť.
3. Jarná burza veteránov – výmenná burza veteránov a náhradných dielov.
4. Medzinárodný zraz veteránov.
5. Burza veteránov – výmenná burza veteránov a náhradných dielov.

Výstupy projektu:
■■ Burzy, výmenné akcie.
■■ Semináre.
■■ Workshop.
■■ Medzinárodný zraz veteránov.
■■ Informačné a propagačné aktivity – DVD, film, médiá, rozhlas, televízia, tlačové 
besedy, propagačné a informačné brožúry a materiály.

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Poznávajme slovensko-poľské pohraničie
■■ Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov
■■ Partner projektu: Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 39 658,45 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 46 657,00 EUR

Krátky opis projektu:
Poľsko-slovenské prihraničné územie je známe svojím bohatým prírodným 

a kultúrnym dedičstvom. Toto dedičstvo je nástrojom pre učiteľov základných škôl, 
prostredníctvom ktorého môžu vštepovať svojim žiakom úctu a hrdosť na región, 
v ktorom žijú a naučiť ich ochraňovať jeho historické a prírodné bohatstvo. Vzhľa-
dom na polohu partnerských škôl zapojených v projekte, bolo prospešné pre sa-
motných žiakov aj pedagógov zrealizovať také aktivity, ktoré obohatia vyučovací 
proces a budú mať pozitívny vplyv na cieľové skupiny. Dôležité je podporovať mlá-
dež a organizovať akcie zamerané na ekologické povedomie mládeže, ochranu 

prírody, fauny a flóry, ako aj akcie na ochranu kultúrneho a historického dedičstva. 
Projekt svojimi výsledkami prispel k postupnému odstraňovaniu takých problé-

mov, ako je nízka vedomostná úroveň o kultúrnom dedičstve, tradíciách, prírod-
ných krásach v oblasti slovensko-poľského pohraničia a nízka prezentácia nášho 
kultúrno-historického a prírodného bohatstva. 

Hlavným cieľom projektu bolo nadviazanie partnerstiev medzi slovenskými 
a poľskými pedagógmi a žiakmi partnerských škôl za účelom spoločného spo-
znávania, vzdelávania a propagácie prihraničného regiónu v oblasti prírodného 
a kultúrno-historického dedičstva.

Aktivity projektu:
1. Spoločné stretnutia partnerov.
2. Po stopách stredovekých majstrov – obhliadka historického centra mesta Le-

voča spojená s návštevou oltára Majstra Pavla z Levoče.
3. Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského pohraničia – prezen-

tácia kultúrno-historického dedičstva hradu Stará Ľubovňa, Plaveč, Kežmarok.
4. Návšteva Belianskej jaskyne a jaskyne Zlá Diera.
5. Stretnutie na pieninských svahoch – trasy prispôsobené vekovej kategórii žia-

kov za účasti pracovníkov Pieninského národného parku.
6. Výlet na miesta pozdĺž rieky Poprad – žiaci sa zábavnou formou oboznámili 

s témami ochrany životného prostredia, faunou, flórou a súvisiacimi témami. 
7. Spracovanie publikácie „Turistický chodník po hradoch a zámkoch sloven-

sko-poľského pohraničia“.
8. Workshop k príprave a spracovaniu publikácie „Turistický chodník po hradoch 

a zámkoch slovensko-poľského pohraničia“.
9. Výstava fotografií „Slovensko-poľské pohraničie” s multimediálnou prezentáciou.
10.   Záverečná konferencia.

Výstupy projektu: 
■■ Poznávacie výlety v rámci prihraničného územia. 
■■ Publikácia „Turistický chodník po hradoch a zámkoch slovensko-poľského po-
hraničia“.
■■ Workshop.
■■ Výstava fotografií „Slovensko-poľské pohraničie” s multimediálnou prezentáciou.
■■ Záverečná konferencia.
■■ Propagačné a informačné materiály – spoločná internetová stránka, publikácie.
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Prezentácia drevených chrámov na medzinárodnej dreve-
nej ceste
■■ Žiadateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
■■ Partner projektu: Parafia katolicka obrządku greckokatolickiego Małastów
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 28.02.2011
■■ Financovanie ERDF: 37 909,26 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 46 946,46 EUR

Krátky opis projektu:
Drevené chrámy nie sú len cenným historickým dedičstvom, ale plnia aj úlohu 

spoločenských centier, kde sa stretávajú ľudia či už za účelom poznávania histórie, 
kultúry alebo za náboženským účelom. Sú miestami, kde sa upevňujú a nadvä-
zujú nové kontakty. Chrámy sú baštami nielen kultúry a tradícií, ale aj umenia. 
Projekt priamo nadväzuje na schválený a realizovaný projekt v rámci Prioritnej osi 
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, ktorého cieľom je záchrana drevených 
chrámov na medzinárodnej drevenej ceste. 

Projekt sa snažil vyriešiť nedostatok turistických propagačných materiálov 
a viacjazyčných elektronických sprievodcov v drevených chrámoch na Slovensku, 
čím prispel k zlepšeniu dostupnosti informácií o minulosti a prítomnosti vzácnych 
kultúrnych pamiatok, akými drevené stavby nepochybne sú. Návštevníci, turisti 
i subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu tak majú k dispozícii propagačný 
produkt, prostredníctvom ktorého je možné poznať drevenú architektúru i kul-
túru oboch národov. Projekt posilnil konkurencieschopnosť poľsko-slovenského 
regiónu a jeho trvalo udržateľný rozvoj, keďže prílev návštevníkov automaticky 
zvyšuje dopyt po kvalitnej turistickej infraštruktúre. 

Hlavným cieľom projektu bolo zbližovanie poľských a slovenských komunít 
prostredníctvom zlepšenia informačnej základne o drevených sakrálnych stavbách 
nachádzajúcich sa na slovensko-poľskom pohraničí. Prostredníctvom vybavenia 
chrámov audio sprievodcami v desiatich jazykoch a vydaním brožúr o chrámoch sa 
skvalitnilo poskytovanie informácií o týchto pamiatkach aj pre zahraničných náv-
števníkov nielen z Poľska, ale aj z ďalších krajín Európskej únie i mimo nej.

Aktivity projektu:
1. Pečiatky drevených chrámov – každý chrám bol opatrený pamätnou turistickou 

pečiatkou, ktorá bude k dispozícii pre turistov, ktorí o pečiatku prejavia záujem.
2. Odborný audio sprievodca – vydanie šiestich viacjazyčných odborných sprie-

vodcov na audio CD. 
3. Zdokumentovanie technického stavu chrámov – vytvorenie portfólia fotografií 

pre informačné letáky a brožúrky.
4. Infocesta po drevených chrámoch a koncert sakrálnych spevov – návšteva 

dvoch drevených chrámov (Kožany a Jedlinka) na Slovensku. 
5. Koncert sakrálnych spevov v drevenom chráme v Nižnom Komárniku.
6. Propagácia a publicita projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Pečiatky chrámu.
■■ Audio sprievodca CD.
■■ Zdokumentovanie chrámov.
■■ Koncert.
■■ Infocesta.
■■ Propagácia a publicita – informačné letáky, brožúrky, webová stránka, médiá.

www.grkatpo.sk

www.maladomasa.sk

PREZENTÁCIA DREVENÝCH CHRÁMOV 
NA MEDZINÁRODNEJ DREVENEJ CESTE

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Partnerská výmena kultúrno-historického dedičstva – Malá 
Domaša, Myczkowce
■■ Žiadateľ: Obec Malá Domaša
■■ Partner projektu: Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Wypoczynkowo – 
Rehabilitacyjny w Myczkowcach
■■ Doba realizácie: 01.10.2009 – 30.09.2010
■■ Financovanie ERDF: 48 990,77 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 57 636,21 EUR

Krátky opis projektu:
Obec Malá Domaša leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline rieky Ondavy na 

jej sútoku s Oľkou. Západným okrajom obce je breh vyrovnávacej vodnej nádr-
že v Slovenskej Kajni, ktorá bola postavená na Ondave v roku 1966 a má rozlo-
hu 105 ha. Spoločným znakom oboch partnerov projektu je poloha pri vodných 

nádržiach. Táto skutočnosť ich predurčuje k ešte užšej spolupráci, ktorú už pre-
zentovali vo viacerých spoločných projektoch v záujme ďalšieho rozvoja v oblasti 
cestovného ruchu a kultúrno-historického dedičstva. Deti a mládež partnerských 
regiónov strácajú vedomosti o svojich kultúrnych tradíciách, zvykoch a histo-
rickom dedičstve regiónov, nakoľko sa z obcí vytrácajú staré zvyklosti a tradície 
a neexistujú možnosti na ich opätovné prezentácie pre deti a mládež. 

Projekt bol zameraný na rozvoj a spájanie ľudských zdrojov prihraničného úze-
mia, ktoré sa vyznačuje veľkým kultúrno-historickým a prírodným potenciálom. 
Pre tento účel boli zrealizované malé investície v oblasti infraštruktúry súvisia-
ce s mäkkými projektmi v oblasti kultúry, športu, turistiky a ochrany životného 
prostredia. V rámci projektu boli vybudované tzv. „altánky histórie a kultúry“ 
s opisnými tabuľami zo života obce a regiónu, jeho histórie, zvykov a tradícií. Spo-
ločné podujatia boli zamerané na rozvoj a propagáciu kultúry, spoločnej pre-
zentácie zvykov a tradícií slovenského a poľského vidieka. Inovatívna spoločná 
prezentácia zvykov a tradícií slovenského a poľského vidieka „Na pravej sloven-
sko-poľskej dedine“ vytvorila priestor pre spoločné oboznámenie sa o kultúre, 
zvykoch a tradíciách prihraničného územia.

Hlavným cieľom projektu bola podpora miestnych iniciatív a posilňovanie kon-
taktov s občanmi partnerského regiónu prezentáciou histórie, kultúry, zvykov 
a tradícií obce a regiónu.

Aktivity projektu:
1. Tematický workshop: história, kultúra, tradície, zvyky a obyčaje regiónu.
2. Nový produkt kultúrno-historického dedičstva – „Altánky histórie a kultúry“.
3. Inovatívna spoločná prezentácia zvykov a tradícií slovenského a poľského 

vidieka – „Na pravej slovensko-poľskej dedine“.
4. Publicita a informačné aktivity projektu, Informačná brožúra o projekte. 
5. Kultúrne podujatie „Kultúra, história, zvyky, tradície, obyčaje – naše dedičstvo“.

Výstupy projektu: 
■■ Tematický workshop.
■■ Altánky histórie a kultúry.
■■ Na pravej slovensko-poľskej dedine – inovatívna prezentácia.
■■ Kultúrne podujatie „Kultúra, história, zvyky, tradície, obyčaje – naše dedičstvo“.
■■ Propagačné a informačné aktivity – články/inzercia v novinách, propagačné 
predmety, informačná brožúra.

PARTNERSKÁ VÝMENA KULTÚRNO-HISTO-
RICKÉHO DEDIčSTVA – MALÁ DOMAŠA, 
MYCZKOwCE
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www.staralubovna.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Spišsko-sadecká obchodná cesta
■■ Žiadateľ: Mesto Stará Ľubovňa
■■ Partner projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
■■ Doba realizácie: 01.11.2009 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 39 712,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 46 720,00 EUR

Krátky opis projektu:
Spišsko-sadecká obchodná cesta bola minimálne od stredoveku hlavnou spoj-

nicou medzi Spišom a Poľským kráľovstvom. Spolu s tovarom boli exportované 
a zároveň aj prijímané ďalšie prvky ako sú kultúra, životný štýl, náboženstvo 
a neraz aj politické názory. Projekt svojimi aktivitami rozvíja a posúva ďalej vý-
stupy predchádzajúcich projektov. Ide hlavne o projekt realizovaný vďaka fi-
nančným prostriedkom INTERREG III A Poľsko – Slovenská republika, kde v meste 
Stará Ľubovňa vznikla funkčná mincovňa a rekonštrukcia modrotlačovej dielne. 
Všetky tieto nové atrakcie v cestovnom ruchu sú umiestnené v Dome ľubovnian-
skeho mešťana na Námestí sv. Mikuláša. 

Keďže tradičné remeslá sa vytrácajú z reálneho života, účelom ich prezentácie 
bolo motivovať obyvateľov regiónu k oživovaniu zabudnutých technológií, ktoré 
dávali ich predkom zvláštnu identitu. Dôležitým motívom bolo aj to, aby sa neza-
budlo na to, čo bolo ešte pred sto rokmi pre región typické. Výsledky projektu po-
ukázali na množstvo spoločných prvkov v kultúre a bežnom živote ľudí žijúcich po 
stranách hranice, ktorá dlhé roky umelo rozdeľovala takmer identickú spoločnosť.

Hlavným cieľom projektu bolo nadväzovanie cezhraničných kontaktov na 
základe skúmania medzníkov spoločnej histórie, hľadanie spoločnej identity 
a vtiahnutie širokej verejnosti do projektu pomocou organizovania masovej akcie 
venovanej histórii obchodu a remesiel.

Aktivity projektu:
1. Výskum histórie remesiel, obchodu a životného štýlu mešťanov na starodávnej 

Spišsko-sadeckej obchodnej ceste.
2. Zhotovenie odevov strednej vrstvy mešťanov a ich umiestnenie v expozícii 

Domu ľubovnianskeho mešťana. 
3. Zhotovenie raziacej matrice tradičného platidla „Medeného ľubovnianskeho 

poltoráka”, ktorá je súčasťou živej expozície Domu ľubovnianskeho mešťana, 
kde si ju môžu návštevníci vlastnoručne vyraziť.

4. Zhotovenie expozície tradičných remesiel existujúcich na Spišsko-sadeckej ob-
chodnej ceste.

5. Zariadenie fungujúcej kováčskej dielne v areáli Stredovekého vojenského tá-
bora v Starej Ľubovni. 

6. Jarmok tradičných remesiel.
7. Odliatie zvona pripomínajúceho realizáciu projektu. Zvon je umiestnený 

v strážnej veži stredovekého vojenského tábora v Starej Ľubovni.
8. Záverečná konferencia.
9. Propagácia a publicita projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Repliky kostýmov strednej vrstvy mešťanov.
■■ Raziaca matrica.
■■ Expozícia histórie tradičných remesiel.
■■ Slávnostné otvorenie nových expozícií v Dome ľubovnianskeho mešťana.
■■ Kováčska dielňa.
■■ Pamätný zvon.
■■ Jarmok tradičných remesiel.

SPIŠSKO-SADECKÁ OBCHODNÁ CESTA

AKO PRIVOLAť POMOC V ZAHRANIčÍ?
Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Ako privolať pomoc v zahraničí?
■■ Žiadateľ: Geko, n.o.
■■ Partner projektu: Gmina Pawlosiow
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 41 230,95 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 51 060,00 EUR

Krátky opis projektu:
Vysoká frekvencia pohybu poľských turistov a obyvateľov na Slovensku a Slo-

vákov v Poľsku so sebou prináša aj mnoho potrieb privolania pomoci v cudzom 
jazyku. Vysokohorská turistika a doprava spojená s turizmom sú činnosti so zvý-
šenou mierou rizika úrazu, dopravnej nehody alebo vzniku inej tiesne. Pri potrebe 

volať tiesňovú linku má cudzí štátny príslušník k dispozícii národné linky tiesňo-
vého volania, alebo jednotnú európsku LTV 112. Komunikácia volajúceho a ope-
rátora tiesňovej linky je kľúčovým bodom v úspešnom poskytnutí pomoci. Hlav-
ná myšlienka realizácie projektu vyplynula zo vzájomnej potreby poskytovania 
pomoci na opačnej strane hranice v situáciách, kde prvotné informácie sú často 
životne dôležité. Napriek podobnosti oboch jazykov, oblasť prvej pomoci zahŕňa 
špeciálne výrazy potrebné ku komunikácii. Spolupráca oboch krajín sa v posled-
nej dobe rozvinula v rôznych oblastiach ako je kultúra, šport, cestovný ruch a túto 
spoluprácu bolo nevyhnutné preniesť aj do oblasti každodenného života. 

Úlohou projektu bolo osloviť cieľové skupiny aj širokú verejnosť s ponukou 
vzdelávania v komunikácii s operátorom tiesňovej linky v jazyku susednej krajiny. 
Ako prostriedok vzdelávania boli realizované vzdelávacie kurzy pre priame cieľo-
vé skupiny ako sú horskí vodcovia, študenti, členovia turistických klubov, sprie-
vodcovia a lesní robotníci v prihraničných oblastiach. Kurzu sa mohli zúčastniť 
aj bežní obyvatelia žijúci a pracujúci pri hranici a tesne za hranicou v oboch kra-
jinách – Poľska aj Slovenska. Výstupom projektu bola aj informačná brožúrka so 
slovníkom základných výrazov a slovných spojení v cudzom jazyku (pre Poliakov 
v slovenskom jazyku a naopak), ktorá môže byť tzv. bežnou výbavou pre obyva-
teľov oboch krajín. Tieto výrazy popisujú najčastejšie situácie – popis stavu tiesne, 
príznaky zhoršeného zdravotného stavu, iných ťažkostí, ďalej obsahujú základ-
né pojmy nevyhnutné pre správnu a rýchlu lokalizáciu postihnutého s možnos-
ťou urýchlenia poskytnutia pomoci. V brožúrke sú tiež základné kontaktné údaje 
v prípade potreby obidvoch krajín. 

Hlavným cieľom projektu bolo zaangažovať širokú verejnosť v rámci odbornej 
vzdelanosti poskytnutia prvej pomoci v susednej krajine.

Aktivity projektu:
1. Stretnutia a príprava materiálov.
2. Vzdelávacie kurzy.
3. Vydanie brožúrky pre použitie tiesňovej linky v susednej krajine a slovníček zá-

kladných pojmov v susednom jazyku pre obidve krajiny – Poľsko aj Slovensko.
4. Workshop.

Výstupy projektu: 
■■ Spoločné stretnutia partnerov.
■■ Vzdelávacie kurzy.
■■ Brožúrka.
■■ Workshop – záverečné zhodnotenie projektu.
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Začnime sa spoznávať
■■ Žiadateľ: Obec Malý Slavkov
■■ Partner projektu: Gmina Lubień
■■ Doba realizácie: 15.04.2010 – 31.10.2010

■■ Financovanie ERDF: 41 820,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 49 200,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Malý Slavkov a gmina Lubień sú členmi dvoch združení slovensko-poľ-

ského pohraničia a to slovenského Regiónu „Tatry“ a poľského Zväzku Euroregi-
ónu „Tatry“. Jednou z jeho náplní je cezhraničná činnosť zameraná na všestran-
ný rozvoj regiónu spoznávanie a zbližovanie sa obyvateľov a inštitúcií na oboch 
stranách. Preto bolo potrebné začať hlbšie rozvíjať a vylepšovať kvalitu, rozvoj 
a modernizáciu cezhraničnej spolupráce posilnením priamych kontaktov medzi 
jednotlivými komunitami a to či už v oblasti kultúry, propagácie rôznych činností, 
tak aj v organizovaní výmenných podujatí v oblasti športu, turistiky a rekreácie. 

V roku 2010 uplynulo 735. výročie prvej písomnej zmienky o obci Malý Slav-
kov. Pri tejto príležitosti sa konali v obci oslavy, ktoré boli jedinečnou príležitosťou 
k začiatku vzájomného spoznávania sa občanov jednotlivých prihraničných regió-
nov. Do života bola uvedená obecná publikácia „Dejiny Malého Slavkova“.

Hlavným cieľom projektu bolo vzájomné spoznávanie sa a nadviazanie spolu-
práce prostredníctvom výmenných návštev, pobytov a kultúrnych podujatí.

Aktivity projektu:
1. Vydanie knihy o obci Malý Slavkov.
2. Výmenné návštevy obyvateľov za účelom spoznávania regiónu.
3. Výmenné pobyty detí a mládeže.
4. Preteky hasičských družstiev.
5. Kultúrne podujatia.
6. Turizmus, šport, ale aj zábava a relax.
7. Oslavy 735. výročia prvej písomnej zmienky o obci, III. ročník európskej konfe-

rencie „Nejeden Slavkov v Európe” za účasti zástupcov 16 obcí (miest) s názvom 
„Slavkov”.

Výstupy projektu: 
■■ Kniha o obci.
■■ Výmenná návšteva.
■■ Výmenný pobyt detí.
■■ Preteky hasičov.
■■ Kultúrne podujatie.
■■ Oslavy 735. výročia.

ZAčNIME SA SPOZNÁVAť

PREPOJENIE SLOVENSKÉHO A POĽSKÉHO 
gEOgRAFICKÉHO INFORMAčNÉHO SYSTÉ-
MU HORSKEJ ZÁCHRANY – PRVÁ čASť

www.malyslavkov.ou.sk

www.hzs.sk, www.laviny.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Prepojenie slovenského a poľského geografického infor-
mačného systému horskej záchrany – prvá časť
■■ Žiadateľ: Horská záchranná služba
■■ Partner projektu: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
■■ Doba realizácie: 01.04.2010 – 31.01.2011
■■ Financovanie ERDF: 49 988,16 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 809,60 EUR

Krátky opis projektu:
Horská záchranná služba (HZS) používala zastaraný model operatívneho riade-

nia záchranných akcií za použitia klasických tlačených máp bez možnosti auto-
matického vyhľadávania miestopisných názvov a globálny polohovateľný systém 
(GPS) súradníc. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), ako poľský 
partner tohto mikroprojektu, využíva geografický informačný systém (GIS), ktorý 
umožňuje lokalizovať a analyzovať všetky potrebné údaje o polohe a na základe 

týchto informácií plánovať záchranárske zásahy. Absencia digitálnych máp u slo-
venského žiadateľa však znemožňovala sledovanie postupu záchranných zložiek 
HZS a TOPR na jednej ucelenej vrstve informácií (mape). Z toho vyplývala obme-
dzená pružnosť operátora pri rozhodovaní o ďalšom postupe po prijatí tiesňové-
ho volania a slabý prenos priestorových informácií počas záchranného zásahu. Pri 
dlhodobejších pátracích akciách chýbala spätná sofistikovaná kontrola prepátra-
ného územia bez možnosti exaktného určenia vynechaných oblastí pátrania. Tak-
tiež chýbala archivácia priestorových údajov skončených záchranných akcií pre 
vyhodnocovanie, porovnávanie a štatistické spracovanie, resp. neskoršie dokazo-
vanie adekvátnosti postupov pri zásahu a pod.

Komplexný systém GIS po úspešnom zrealizovaní zvyšuje celkovú rýchlosť zá-
sahu a tým aj šance na prežitie postihnutých osôb a zmierňuje tak následky ne-
hôd počas pohybu vo vysokohorskom prostredí na slovenskej a poľskej strane. 
Záchranárske zásahy sa dajú plánovať a posudzovať v prostredí GIS, čím sa v mno-
hých prípadoch uľahčila náročná práca pri záchranárskych zásahoch a skrátil čas 
na nájdenie postihnutého. Túto situáciu určite ocenia turisti, ktorí budú potrebo-
vať pomoc záchranárov. Presné a včasné varovania pred nebezpečenstvom (laví-
nami, vetrom, povodňami a pod.) využijú predovšetkým obyvatelia hraničných 
regiónov a relevantné inštitúcie.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť základ pre vyriešenie popísaných 
problé mov a pripraviť všetky potrebné analýzy a podklady na prípravu spoloč-
ného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská re-
publika 2007-2013.

Aktivity projektu:
1. Vytvorenie systému GIS.
2. Sprevádzkovanie systému – prepojenie hotového systému GIS HZS s existujú-

cim systémom TOPR. 
3. Overenie funkčnosti novovytvoreného kompatibilného geografického infor-

mačného systému horských oblastí v systémoch žiadateľa a partnera projektu 
prostredníctvom spoločného poľsko-slovenského školenia. 

4. Doplnenie GIS podľa výstupov overovania.

Výstupy projektu: 
■■ Základný systém GIS horskej záchrany.
■■ Školenie pracovníkov operačných stredísk.
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ROZVOJ CEZHRANIčNEJ SPOLUPRÁCE 
CYKLOTURISTICKOU TRASOU MOSZCZA-
NIEC – KALINOV

TAKT – KULTÚRNO-TURISTICKÉ VÝMENY 
OBCE DRIENICA A KSIężA JEZUICI w STAREJ 
wSI – SPOLOčNE SA SPOZNÁVAME

www.kalinov.net

www.drienica.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce cykloturistickou trasou 
Moszczaniec – Kalinov
■■ Žiadateľ: Obec Kalinov
■■ Partner projektu: Gmina Komańcza
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 49 980,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 800,00 EUR

Krátky opis projektu:
Slovensko-poľské prihraničie je svojím prírodným, historickým a kultúrnym bo-

hatstvom predurčené na rozvoj cestovného ruchu, športu a turistiky. Sú tu silné 

historické väzby obyvateľstva, podporené podobnosťou jazykov, historického vý-
voja, prepojenou kultúrou a tradíciami – existuje tu dlhoročná prepojenosť re-
giónov. Aj keď príroda poskytuje podmienky pre aktívny relax, športové vyžitie 
a spoznávanie kultúry národov žijúcich po oboch stranách hranice, je prakticky 
ťažko možné realizovať tieto spoločné aktivity, nakoľko hlavným z nedostatkov je 
slabá úroveň infraštruktúry cestovného ruchu a absencia produktov cestovného 
ruchu po oboch stranách hranice.

Obec Kalinov je tzv. koncovou obcou na hraniciach s Poľskom, kde pretrváva 
dlhodobý problém v oblasti dopravnej infraštruktúry. Cesta končí v obci, resp. 
krátko pred obcou. Aj keď medzi partnermi projektu existujú dlhoročné historic-
ké väzby, tieto sa vzhľadom na chýbajúce cestné prepojenia nerozvíjali. Jednou 
z hlavných aktivít projektu, ktorá do istej miery rieši tento problém, bolo vybu-
dovanie cykloturistického chodníka na trase Kalinov – Moszczaniec. Vybudovaný 
cykloturistický chodník je spolu s informačnými tabuľami, oddychovými zónami 
či ohniskom určený pre obyvateľov a všetkých návštevníkov tohto regiónu.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie adekvátnych podmienok na stretá-
vanie sa, rozvoj vzájomnej spolupráce, výmenu know-how a rozvoj trvalo udr-
žateľného cestovného ruchu partnerov projektu a návštevníkov daných lokalít.

Aktivity projektu:
1. Stretnutia partnerov.
2. Realizácia výstavby cykloturistického chodníka a oddychových zón – „Spoloč-

ný produkt cestovného ruchu na trase Kalinov – Moszczaniec – Komancza – 
Nowy Lupkow – Palota – Kalinov“.

3. Slávnostné otvorenie cykloturistického chodníka spolu s drobnou infraštruktú-
rou (lavičky, odpočívadlá, informačné tabule). 

4. Spoločné cyklistické preteky „Z Moszczanieca do Kalinova“.
5. Publicita projektu – spoločný propagačný materiál partnerov projektu a jeho 

distribúcia, spracovanie informačnej tabule o spolufinancovaní z prostriedkov 
Európskej únie.

Výstupy projektu: 
■■ Spoločný produkt cestovného ruchu – Cykloturistický chodník s oddychovými 
zónami.
■■ Slávnostné otvorenie cykloturistického chodníka.
■■ Spoločné cyklistické preteky.
■■ Spoločný propagačný materiál.

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: TAKT – kultúrno-turistické výmeny obce Drienica a Księża 
Jezuici w Starej Wsi – spoločne sa spoznávame
■■ Žiadateľ: Obec Drienica
■■ Partner projektu: Towarzystwo Jezusowe – Prowincja Polski Południowej, 
Księża Jezuici Stara Wieś
■■ Doba realizácie: 01.12.2009 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 49 351,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 060,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Jedným z faktorov, ktorý výrazne prispieva k celkovému rozvoju obce, je aj 

cestovný ruch. Rekreačná oblasť Drienica-Lysá je v súčasnej dobe využívaná viac 
v zimnom období, pretože ponuka služieb je v zime väčšia a bohatšia, ale stále nie 
dostačujúca. Nakoľko obec ani rekreačná oblasť nedisponovala upravenou plo-
chou na organizovanie rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podu-
jatí, zámerom projektu bolo tento stav zmeniť a vytvoriť priestor pre aktívne vy-
užívanie tejto rekreačnej oblasti aj v ostatných ročných obdobiach v príjemnom 
prírodnom prostredí. 

Vybudovanie priestoru na kultúrne podujatia pod holým nebom poskytlo 
nové možnosti pre organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí v ex-
teriéri obce tak, aby boli dostupné pre širokú verejnosť. Prostredníctvom projektu 
obec vybudovala oddychové zóny vrátane informačných tabúľ a zrekonštruovala 
plochu, ktorá bude slúžiť na realizáciu podujatí a akcií. Poskytovaním doplnko-
vých služieb sa zvýšila atraktivita regiónu, čo výrazne prispelo k rozvoju cestov-
ného ruchu.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie vyhovujúcich a kvalitných podmie-
nok pre cezhraničnú spoluprácu, pre zvýšenie informovanosti a návštevnosti 
obce a zlepšenie propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva obce a jej okolia 
prostredníctvom cezhraničných kultúrno-turistických výmen.

Aktivity projektu:
1. Kultúrno-turistické výmeny medzi obcou Drienica a partnerom projektu To-

warzystwo Jezusowe, Stara Wies.
2. Vytvorenie oddychovo-relaxačných zón v obci a jej blízkom okolí.
3. Úprava povrchu plochy pre kultúrne akcie.
4. Propagácia a prezentácia obce prostredníctvom propagačných materiálov.

Výstupy projektu: 
■■ Kultúrne podujatie.
■■ Turistické podujatie.
■■ 450 m2 upravenej plochy pre kultúrne akcie.
■■ Web stránka, informačné letáky, pohľadnice, DVD nosiče s dokumentom o obci.
■■ Oddychové zóny s informačnými tabuľami.
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Stakčín Lutowiskám, Lutowiska Stakčínu
■■ Žiadateľ: Obec Stakčín
■■ Partner projektu: Gmina Lutowiska
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 48 379,45 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 56 917,00 EUR

Krátky opis projektu:
Obec Stakčín a gmina Lutowiska sú prihraničné sídla ležiace na starobylej ob-

chodnej ceste spájajúcej región Zemplína s regiónom Galície. V Stakčíne a Lu-
towiskách sa v minulosti každoročne konali trhy s dobytkom, ktoré boli navšte-
vované ľuďmi zo Zemplína a Galície. Po 1. svetovej vojne bola vytvorením štátnej 
hranice medzi Poľskom a Slovenskom táto obchodná cesta prerušená a s ňou za-
nikla aj tradícia trhov. 

V súčasnosti sa na oboch stranách hranice nachádzajú národné parky (Národný 
park Poloniny, Bieszczavsky park narodowy), ktoré sú významným potenciálom 
pre rozvoj miestnych ekonomík v oblasti cestovného ruchu. Vytvorenie spoloč-
ného schengenského priestoru poskytlo jedinečnú príležitosť obnoviť myšlienku 
trhov a ešte viac rozvíjať úzku spoluprácu medzi komunitami na oboch stranách 
hranice. Projekt tak reálne podporil založenie novodobej tradície trhov v oblasti 
cestovného ruchu na obchodnej ceste Zemplín (Stakčín) – Galícia (Lutowiska). 
Realizáciou projektu sa zvýšili predpoklady návštevnosti slovenského územia tu-
ristami prichádzajúcimi z poľskej strany územia, ale aj návštevníkov zo Slovenska. 
Mechanizmom pre dosiahnutie tohto cieľa bola recipročná propagácia územia 
v Lutowiskách a v Stakčíne, ako aj aplikácia obrovských skúseností poľskej strany 
v oblasti cestovného ruchu.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie kontaktov medzi slovenskými a poľ-
skými komunitami a inštitúciami v prihraničných regiónoch obce Stakčín a gminy 
Lutowiska ako základ pre tvorbu nových projektov v budúcnosti.

Aktivity projektu:
1. Stretnutie partnerov projektu – posilnenie priamych kontaktov medzi obcou 

Stakčín a gminou Lutowiska.
2. Study tour po regióne obce Stakčín pre poľských účastníkov projektu – prezen-

tácia regiónu prostredníctvom kancelárií cestovného ruchu, rozvojových agen-
túr, obchodných komôr.

3. Spracovanie a vydanie informačných materiálov – vytvorenie súhrnného sprie-
vodcu cestovného ruchu, informačných panelov a spoločnej internetovej 
stránky.

4. Zraz mládeže Polonín – propagácia pešej turistiky.
5. Trhy cestovného ruchu v Stakčíne – obnova tradičných trhov na obchodnej 

ceste Zemplín (Stakčín) – Galícia (Lutowiska), založenie novodobej tradície tr-
hov v oblasti cestovného ruchu.

6. Konferencia „Rozvoj miestnych ekonomík cezhraničných regiónov Stakčína 
a Lutowiska vychádzajúc z kultúrneho dedičstva predkov“.

Výstupy projektu: 
■■ Športovo-rekreačný areál.
■■ Stretnutie mládeže.
■■ Športovo-vzdelávacie stretnutie.

STAKčÍN LUTOwISKÁM, LUTOwISKA STAKčÍNU

SPOZNAJME SA – PRVÝ KROK K ROZVOJU VZÁ-
JOMNEJ SPOLUPRÁCE OBCÍ ŠIROKÉ – BRZYSKA

www.stakcin.eu

www.siroke.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Spoznajme sa – prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce 
obcí Široké – Brzyska
■■ Žiadateľ: Obec Široké
■■ Partner projektu: Gmina Bryzska
■■ Doba realizácie: 01.02.2010 – 31.01.2011
■■ Financovanie ERDF: 36 414,17 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 42 840,20 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Široké sa nachádza v regióne s významným prírodným a kultúrnym bo-

hatstvom (pohorie Branisko, minerálne pramene a iné). Disponuje silne rozvinu-
tým podnikateľským prostredím v rámci malých a stredných firiem (takmer 50 
subjektov) a silne rozvinutou technickou infraštruktúrou. Obec je známa svojimi 
aktivitami v oblasti športu a kultúry. 

Vzájomná spolupráca s poľským partnerom za začala v mesiacoch jún/júl 2009 
v gmine Bryzska dvoma spoločenskými akciami zameranými na vzájomné spo-
znávanie sa. K tomu, aby sa vzájomná spolupráca a výmena skúseností mohla 
rozvíjať, bolo potrebné, aby zástupcovia vybraných cieľových skupín spoznali 
partnerský región a nadviazali osobné kontakty na všetkých úrovniach. 

Hlavným cieľom projektu bolo vzájomné spoznávanie partnerov, vytvorenie 
štruktúr, osobných kontaktov a priateľstiev, čím sa vytvoril pevný základ pre ďalšiu 
spoluprácu na cezhraničných projektoch zameraných na rozvoj oboch regiónov.

Aktivity projektu:
1. Spoznajme svoje sily na bojisku – medzištátny futbalový zápas, súťaže druž-

stiev požiarnikov v kategórii detí a dospelých, seminár zameraný na výmenu 
skúseností z oblasti práce jednotlivých zložiek verejnej správy. 

2. Festival vianočných piesní a tradícií v Širokom – priblíženie ľudových tradícií 
a zvykov v Širokom, spojených s obdobím Vianoc. 

3. Zimné športy v obci Široké – turnaj v zimných športoch (hokej, sánkovanie a i.) 
pre deti ZŠ z obce Brzyska.

4. Deti deťom – týždenný pobyt celej triedy z partnerskej obce v ZŠ Široké. Žiaci 
okrem preberania povinných učebných osnov so svojimi učiteľmi absolvovali 
hodiny angličtiny a nemčiny v slovenských triedach.

5. Prezentácia súkromného sektora v obci Široké – workshop zástupcov podnika-
teľských subjektov spojený s prehliadkou vybraných prevádzok a prezentáciou 
možností rozvoja vzájomnej spolupráce.

6. Leto v Širokom – akcia spojená s organizovaním motokrosových pretekov 
a turistického prechodu pohorím Branisko spojeného s poznávacím výletom 
po okolí. Priebeh projektu bol spracovaný v stručnej publikácii.

Výstupy projektu:
■■ Futbalový zápas, súťaž družstiev požiarnikov, seminár, informačná relácia 
v miestnej televízii.
■■ Festival piesní, výstava ručných prác.
■■ Turnaj v zimných športoch pre žiakov ZŠ.
■■ Výmenný pobyt žiakov ZŠ a učiteľov.
■■ Prezentácia súkromného sektora – workshop.
■■ Poznávací výlet.
■■ Propagačný materiál.
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15 ROKOV SLOVENSKO-POĽSKEJ CEZHRA-
NIčNEJ SPOLUPRÁCE EUROREgIóNU „TATRY”

HRANICA JE NIť, KTORÁ NÁS SPÁJA

www.euroregion-tatry.eu

www.zsbrezovica.edu.sk 

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: 15 rokov slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce Euro-
regiónu „Tatry”
■■ Žiadateľ: Združenie Región „Tatry”
■■ Partner projektu: Zväzok Euroregión „Tatry” Nowy Targ
■■ Doba realizácie: 01.02.2010 – 30.09.2010
■■ Financovanie ERDF: 35 726,35 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 42 031,01 EUR

Krátky opis projektu: 
V roku 2009 uplynulo 15 rokov od založenia cezhraničného zväzku Euroregión 

„Tatry“, ktorý vznikol na základe Dohody medzi samosprávami Poľska a Slovenska. 
Jeho zakladateľom boli dve združenia – Združenie Región „Tatry“ a Zväzok Euro-
región „Tatry“, ktorých členmi sú jednotky územnej samosprávy slovensko-poľ-
ského pohraničia. Jeho cieľom je cezhraničná činnosť zameraná na rovnomerný 
a vyvážený rozvoj regiónu, zblíženie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách 

hranice. Od roku 1994 je Euroregión „Tatry“ dôležitým subjektom formujúcim slo-
vensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu.

Hlavným cieľom projektu bola propagácia slovensko-poľskej cezhraničnej 
spolupráce realizovanej v rámci Euroregiónu „Tatry“, popularizovanie výsledkov 
15-ročnej cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry“, zachovanie a prehĺbe-
nie všestrannej slovensko-poľskej spolupráce medzi Združením Región „Tatry“ 
a Zväzkom Euroregion „Tatry“.

Aktivity projektu:
1. Slovensko-poľský internetový portál – www.euroregion-tatry.eu. Obsahuje zá-

kladné materiály, archívne dokumenty, fotografie, prezentácie, elektronické 
verzie vydaných publikácií a informácie obsahujúce výsledky spolupráce na 
slovensko-poľskom pohraničí. Najdôležitejšie informácie sú v anglickom jazy-
ku. Na hlavnom internetovom portáli je odkaz na stránky partnerov: www.eu-
roregion-tatry.sk a www.euroregion-tatry.pl, ktoré sú prispôsobené ich potre-
bám a špecifikám.

2. Výstava fotografií. Výsledky 15-ročnej činnosti Euroregiónu „Tatry“ prezentova-
la výstava cca 150 fotografií a dokumentov predstavujúcich najdôležitejšie ini-
ciatívy. Výstava bola prezentovaná v Kežmarku a Nowom Targu. 

3. Propagačný materiál o Euroregióne „Tatry“. Materiál obsahuje základné infor-
mácie o združení v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku.

4. Študijná cesta po mestách Euroregiónu „Tatry“. Návšteva Spišského Podhradia, 
Levoče a ďalších zaujímavých miest Euroregiónu „Tatry“, ktoré ponúkajú mož-
nosti pre spoznávanie histórie a kultúry regiónu (kostoly, múzeá, hrad).

5. Slávnostný koncert na hrade v Kežmarku. Koncert bol zakončením osláv 15. vý-
ročia založenia Euroregiónu „Tatry“.

6. Prezentácia Euroregiónu „Tatry“ na stredných školách na Orave, Liptove a Spiši.

Výstupy projektu: 
■■ Slovensko-poľský internetový portál Euroregiónu „Tatry”.
■■ Výstava prezentujúca výsledky 15-ročnej cezhraničnej spolupráce v rámci 
Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku.
■■ Propagačný materiál o Euroregióne „Tatry“.
■■ Spoznávanie miest na území Euroregiónu „Tatry”.
■■ Záverečný slávnostný koncert – vyvrcholenie osláv 15-teho výročia Euro-
regiónu „Tatry”.
■■ Prezentácia Euroregiónu „Tatry“ na stredných školách na Orave, Liptove a Spiši.

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Hranica je niť, ktorá nás spája
■■ Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Brezovica
■■ Partner projektu: Gimnazjum im. Jana Pawla I, Zręcin
■■ Doba realizácie: 25.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 25 075,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 29 500,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Základná škola Brezovica sa nachádza v krásnom regióne plnom prírodných 

a kultúrnych pamiatok vo východnej časti Levočských vrchov v doline Torysy. 
Prvé kontakty s poľským partnerom sa rozvíjali predovšetkým počas Brezovické-
ho jurmaku. Na tejto každoročnej aktivite boli položené prvé základy cezhranič-
nej spolupráce. Tieto základy sa projektom rozšírili na trvalú spoluprácu medzi 
školami ZŠ s MŠ Brezovica a Gimnazjum Zrecin.

Počas výmenných pobytov a spoločných aktivít učiteľov a žiakov boli zmapo-
vané ľudové tradície, folklór a ľudové umenie, ktoré sa už pomaly vytrácali z kaž-
dodenného života. Nadobudnuté poznatky a vedomosti, zmapované kultúrne 
a prírodné pamiatky boli spracované v publikácii a predstavené na verejnej pre-
zentácii určenej širokej verejnosti na Slovensku i v Poľsku. Publikácia bola využitá 
na skvalitnenie vyučovania regionálnej výchovy.

Hlavným cieľom projektu bolo nadviazať spoluprácu a priateľstvo medzi škola-
mi prostredníctvom spoznávania partnerských škôl, prírodných krás, kultúrnych 
pamiatok a tradícií.

Aktivity projektu:
1. Naša škola – vaša škola – workshop učiteľov zameraný na výmenu skúseností 

medzi učiteľmi, porovnanie pracovných podmienok, vybavenosť a možnosti 
využitia moderných pomôcok a progresívnych vyučovacích metód a mož-
ností ďalšieho vzdelávania.

2. Sme iní alebo rovnakí? – výmenný pobyt žiakov zo Slovenska v Poľsku zameraný 
na mapovanie regiónu partnera v skupinovej práci s fotoaparátmi a kamerou 
spojený s prezentáciou najzaujímavejších fotografií. 

3. Naozaj Medzinárodný deň detí – výmenný pobyt poľských detí na Slovensku spoje-
ný s dokumentovaním (fotoaparátom/kamerou) prírodných a kultúrnych pamiatok.

4. Brezovicki jurmak – prehliadka ľudových remesiel a folklórnych súborov 
z nášho regiónu, celej republiky a zo zahraničia. Žiakom partnerskej školy boli 
predstavené kultúrne, folklórne, ale aj remeselné tradície nášho kraja. Súčasťou 
pobytu bol aj poľsko-slovenský večer, v ktorom poľskí žiaci pripravili kultúrny 
program pre slovenské deti a zároveň prezentovali svoju krajinu.

5. Besiada Karpatska – pobyt slovenských detí v Poľsku a prezentácia slovenských 
tradícií a pamiatok v kultúrnom programe počas tradičného podujatia, ktoré 
je vyvrcholením činnosti poľskej gminy Chorkówke. Pre širokú verejnosť bol 
určený aj slovensko-poľský večer, kde sa účastníci akcie učili slovenské ľudové 
tance a piesne. 

6. Brezovica – Zręcin a okolie – publikácia, ktorá zahŕňa všetky pamiatky a prí-
rodné krásy, objavené počas projektu na oboch stranách hranice. Materiál bol 
distribuovaný školám v okolí, regionálnym združeniam propagujúcim región, 
obecným úradom partnerských škôl a Prešovskému samosprávnemu kraju.

7. Naše spoločné poklady – informačný materiál o príprave, realizácii aktivít, vy-
hodnotení a výsledkoch projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Workshop učiteľov.
■■ Výmenný pobyt detí.
■■ Brezovicki jurmak.
■■ Propagačný materiál.
■■ Prezentácia o forme vzdelania (SK – PL).
■■ Besiada Karpatska.
■■ Informačný leták o vykonaných aktivitách – skladačka.
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Tatranský veľtrh outdoorových aktivít – „Tatrica”
■■ Žiadateľ: Tatravia-regionálna rozvojová agentúra
■■ Partner projektu: TATRA TEAM Tatrzański Klub Narciarski, Zakopane
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 38 429,73 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 47 591,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Outdoorové aktivity, ako nosný prvok aktívnej dovolenky, ktorá je súčasným 

trendom trávenia voľného času vo svete i na Slovensku, sú v širšom regióne Tatier 
rozdelené na drobných, navzájom nekooperujúcich poskytovateľov týchto slu-
žieb. Aj napriek vysokej kvalite poskytovania týchto služieb, nie sú ubytovateľmi 
prezentované pre ich budúcich hostí ako podstatná súčasť ich pobytu. Pritom 
v súčasnosti na pritiahnutie návštevníka už nestačí poskytnúť len kvalitné uby-
tovanie. Sami poskytovatelia outdoorových služieb však nie sú vždy schopní 

efektívne ponúkať a prezentovať svoje služby a predstaviť svoj región doma či 
v zahraničí ako atraktívny pre túto skupinu návštevníkov. Ich prezentácia sa ob-
medzuje spravidla na popis aktivít, pričom hlavným informačným prostriedkom 
je internet, resp. jednoduché informačné letáky individuálne a nesystémovo dis-
tribuované na okolité TIK (turisticko-informačná kancelária) a ubytovateľov. Inter-
netové prezentácie sú spravidla málo navštevované, bez jazykovej mutácie, prak-
ticky neprepojené s významnými medzinárodnými turistickými a outdoorovými 
portálmi.

Projekt bol zameraný na celú cezhraničnú oblasť Tatier a prostredníctvom dvoch 
po sebe nasledujúcich aktivít mal za úlohu zvýšiť záujem o región a to najmä u stá-
le väčšej skupiny návštevníkov zameraných na aktívne trávenie voľného času.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom outdoorových podujatí „Tat-
rica“ a „Tatranský veľtrh outdoorových aktivít“ vytvoriť plastický obraz o outdoo-
rových aktivitách v tatranskom regióne a podstatnou mierou zviditeľniť ponuku 
regiónu v zahraničí a priblížiť ju svetovým trendom v trávení voľného času a tak 
pozitívne ovplyvniť cestovný ruch v tomto regióne.

Aktivity projektu:
1. Príprava analýz a podkladov.
2. Tatranské outdoorové hry – „Tatrica“ v trvaní päť dní na slovenskej a poľskej 

strane Tatier, súčasťou ktorých bolo filmové spracovanie jednotlivých športov 
a súťažiacich družstiev. Vytvorené snímky o outdoore boli využité na aktívnu 
propagáciu regiónu vo svete a ich prezentácia bola súčasťou veľtrhu outdoo-
rových aktivít.

3. Tatranský veľtrh outdoorových aktivít – „Tatrica“ v trvaní troch dní, zameraný na 
prezentáciu poskytovateľov outdoorových služieb, spojený s odborným semi-
nárom zaoberajúcim sa vykonávaním outdoorových aktivít z hľadiska podmie-
nok ochrany prírody v chránených územiach. Veľtrh sa konal v čase Medziná-
rodného festivalu horských filmov v Poprade, čo podporilo informačný dosah 
veľtrhu na športovú verejnosť.

4. Publicita projektu.

Výstupy projektu:
■■ Analýza poskytovania outdoorových služieb.
■■ Web stránka.
■■ Outdoorové hry.
■■ Outdoorový veľtrh.

www.tatravia.sk, www.tatrica.sk

www.vysoketatry.eu

TATRANSKÝ VEĽTRH OUTDOOROVÝCH 
AKTIVÍT – „TATRICA”

TATRY NÁS SPÁJAJÚ
Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Tatry nás spájajú
■■ Žiadateľ: Mesto Vysoké Tatry
■■ Partner projektu: Gmina Miasto Zakopane
■■ Doba realizácie: 01.05.2010 – 30.04.2011
■■ Financovanie ERDF: 33 660,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 39 600,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Mesto Vysoké Tatry je prirodzeným centrom turistického ruchu v pohorí Vy-

soké Tatry. Nachádza sa na území TANAP-u, vo Vysokých a Belianskych Tatrách, 
v severozápadnej časti Spiša. No aj napriek svojej turisticky atraktívnej polohe čelí 

nedostatku materiálov, ktoré by slúžili na propagáciu Vysokých Tatier na Sloven-
sku, alebo aj v zahraničí. 

Tento projekt mal za cieľ ešte viac zintenzívniť spoluprácu s poľským partnerom 
v cestovnom ruchu a pomôcť mestám vyriešiť problém s nedostatkom propagač-
ných materiálov, ktoré sú v takej turistickej oblasti ako Vysoké Tatry, či Zakopane 
nevyhnutnosťou. Realizáciou tohto projektu sa mal zvýšiť záujem o návštevnosť 
Vysokých Tatier a zároveň sa mala zvýšiť kvalita a rozsah poskytovaných služieb.

Hlavným cieľom projektu bolo zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v ob-
lasti posilnenia turistickej atraktívnosti a informovanosti o kultúrno-historických 
a turistických aktivitách prihraničného územia za účelom podpory využívania tu-
ristického potenciálu a sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.

Aktivity projektu:
1. Výroba, tlač a distribúcia propagačných materiálov v slovenskom, poľskom 

a ruskom jazyku. Obsahom prospektu sú zaujímavé a pútavé fotografie z Vyso-
kých Tatier spolu s mapou Vysokých Tatier a turistické, kultúrne, historické a iné 
zaujímavosti Vysokých Tatier. Jeho súčasťou bola obojstranná mapa znázorňu-
júca mesto Vysoké Tatry a mesto Zakopane. V rámci tejto aktivity boli vyrobené 
reklamné tašky s motívom Vysokých Tatier a Zakopaného. Distribúcia týchto 
materiálov bola zameraná na samosprávy, turoperátorov, cestovné kancelárie, 
turistické informačné kancelárie a všetky subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu.

2. Výroba, lisovanie a distribúcia krátkeho DVD o Vysokých Tatrách v slovenskom, 
poľskom a ruskom jazyku.

3. Výroba reklamných bannerov, pultu a stojanu na prospekty, ktoré budú slúžiť 
na propagáciu.

4. Konferencia na spropagovanie Vysokých Tatier a Zakopaného, na ktorej sa zú-
častnili a predstavili svoje produkty cestovné kancelárie, turistické informačné 
kancelárie, osobné horské dopravné zariadenia a zástupcovia podnikateľov. 

Výstupy projektu:
■■ Stretnutie partnerov.
■■ Konferencia.
■■ Propagačný materiál – prospekt.
■■ DVD.
■■ Reklamné tašky.
■■ Banner.
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www.sarisskemichalany.sk

ROZŠIRUJEME SPOLUPRÁCU MEDZI ŠARIŠSKÝ-
MI MICHAĽANAMI A DOBCZYCAMI V OBLASTI 
KULTÚRY, ŠPORTU, REKREÁCIE A TURISTIKY

PARTNERSTVO PRE PRÍRODU

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Rozširujeme spoluprácu medzi Šarišskými Michaľanami 
a Dobczycami v oblasti kultúry, športu, rekreácie a turistiky
■■ Žiadateľ: Obec Šarišské Michaľany
■■ Partner projektu: Gmina i Miasto Dobczyce
■■ Doba realizácie: 15.02.2010 – 15.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 41 567,55 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 48 903,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Šarišské Michaľany sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí, pre-

teká ňou rieka Torysa a v blízkosti sa nachádza Šarišský hrad. Partnerská gmi-
na Dobczyce leží v doline rieky Rab a charakteristickým miestom gminy Dobc-
zyce je Dobczycká vodná nádrž a zámok s ruinami zo XIV. storočia. Prvá zmluva 
o spolupráci medzi obcou Šarišské Michaľany a mestom Dobczyce bola podpísaná 
25. septembra 1997 v Dobczyciach.

Projekt bol zameraný na riešenie nedostatočného turistického povedomia, na 

zlepšenie vzájomného poznania kultúrnych a prírodných špecifík za účelom turizmu. 
Hlavným cieľom projektu bola propagácia možností obce a regiónu, ďalšie roz-

šírenie spolupráce medzi občanmi a rôznymi organizáciami.

Aktivity projektu:
1. Seminár o histórii a súčasnej spolupráci medzi regiónmi Šariša a Krakowa – pred-

stavenie regiónu Šariša, jeho verejných a obchodných predstaviteľov a prezen-
tácia služieb a tovarov pre poľské a slovenské subjekty. Príprava propagačného 
materiálu, ktorý prezentoval možnosti obchodného, turistického a kultúrneho 
vyžitia v regióne. Zriadenie informačného strediska pre turistov v budove ná-
kupného centra a obecnom úrade.

2. Trhy starých remesiel v Dobczyciach – výstava fotografií o vzájomnej spolu-
práci spojená s otvorením sezóny na zámku v Dobczyciach, za účasti skupiny 
päťdesiatich osôb zo Šarišských Michalian.

3. Festival tradícií a spolupráce v Dobczyciach – dvojtýždňový festival, na ktorom 
bola zriadená „Slovenská izba“ za účelom prezentácie produktov z nášho regiónu.

4. Michaľanska špacirka – trojdňové podujatie, na ktorom sa uskutočnili viaceré 
športové, kultúrne a spoločenské podujatia ako výstava prác amatérskych 
umelcov, výstava záhradkárov, futbalový turnaj, súťaže v športovej streľbe, 
stolnom tenise, varení guľášu a iných národných jedál, vystúpenia hudobných 
skupín, tanečná zábava a iné sprievodné podujatia. Počas tejto aktivity prebie-
hali aj práce na príprave kuchárskej knihy – varenie a fotografovanie jedál s prí-
pravou receptov v poľskom a slovenskom jazyku.

5. Šarišské hradné dni – festival kultúry na Šarišskom hrade počas Šarišských 
hradných dní. Akcii predchádzala úprava turistickej cesty na Šarišský hrad, na 
ktorej bola vybudovaná oddychová zóna (lavičky, stôl, ohnisko a informačná 
tabuľa s vyznačenými turistickými trasami). V rámci tejto aktivity sa pre účast-
níkov tejto akcie pripravil priestor na prezentáciu, kde sa predstavila gmina 
Dobczyce.

Výstupy projektu: 
■■ Seminár.
■■ Informačné centrum.
■■ Vybudovanie bezbariérového prístupu do klubu.
■■ Vybudovanie odpočívadla a informačnej tabule pre turistov.
■■ Michaľanska špacírka.
■■ Šarišské hradné dni.

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Partnerstvo pre prírodu
■■ Žiadateľ: Poľovnícko-ochranársky spolok VLK
■■ Partner projektu: Kolo Lowiecke „Zlota Jesien” v Strzyzowie
■■ Doba realizácie: 01.02.2010 – 30.09.2010
■■ Financovanie ERDF: 24 051,38 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 29 785,00 EUR

Krátky opis projektu:
Poľovníctvo, ochrana prírody a lesnej zveri sú spoločnou náplňou práce projek-

tových partnerov projektu. Slovensko aj Poľsko sú členmi Európskej únie, napriek 
tomu národné legislatívy pri výkone poľovníctva a ochrane prírody sú rozdielne. 
V rámci karpatského regiónu sa v dôsledku prirodzenej migrácie staráme o tú istú 
lesnú zver. Poľovníctvo a ochrana zveri na Slovensku a v Poľsku rieši podobné 

problémy, ale máme iné štruktúry, iné legislatívne zázemie a tiež iné postupy pri 
výkone poľovníctva. 

Z týchto dôvodov vyplývala potreba výmeny informácií vo vzťahu k praktic-
kým postupom pri výkone poľovníctva, národným legislatívam a správe poľov-
ných revírov. Na základe získaných informácií sa vytvoril predpoklad efektívnejšej 
starostlivosti o zver a jej monitoringom aj lepší prehľad o jej životnom cykle, čo 
umožňuje zver lepšie chrániť a to nielen v období, keď sa zdržiava na našom úze-
mí, ale aj keď migruje na poľské územie.

Hlavným cieľom projektu bolo prehĺbenie a zintenzívnenie cezhraničnej spo-
lupráce v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, zvýšenie povedomia o národnej 
legislatíve v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, o spôsoboch pri hospodárení 
v poľovníckych revíroch v cezhraničných regiónoch, porovnanie slovensko-poľ-
ských praktických postupov pri monitoringu chorôb zveri a spôsoboch preven-
cie a porovnanie slovensko-poľských praktických postupov pri správe a údržbe 
poľovných revírov.

 
Aktivity projektu:
1. Úvodné stretnutie žiadateľa a partnera.
2. Vzdelávací seminár – legislatíva na slovenskej a poľskej strane, prezentácia le-

gislatívnych podmienok na Slovensku a v Poľsku.
3. Monitoring chorôb zveri a prevencia – terénny praktický workshop, na ktorom 

sa zástupcovia partnerov oboznámili s územím obhospodarovaným poľovníc-
ko-ochranárskym spolkom VLK, ako aj s používanými postupmi pri monitorin-
gu chorôb zveri a spôsobmi prevencie. 

4. Vzdelávací seminár – hospodárenie v poľovníckych revíroch, prezentácia zá-
kladných rámcov hospodárenia, výmena dobrých praktík v oblasti poľovníctva 
a ochrany prírody.

5. Správa a údržba poľovných revírov, monitoring chorôb zveri – druhý terénny 
praktický workshop venovaný hlavne správe a údržbe poľovných revírov. 

6. Záverečné stretnutie partnerov – zhodnotenie výsledkov a výstupov projek-
tu, ich uplatnenie pri ďalších spoločných projektoch a cezhraničnej spolupráci 
partnerov.

7. Propagácia a publicita projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Vzdelávacie semináre.
■■ Publikácia.
■■ Monitoring zveri.
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www.karpatsky.sk

www.dlheklcovo.sk

ŠTRUKTÚRA ZÁKLADOM ÚSPECHU – 
ORgANIZAčNÁ ADAPTÁCIA V KARPATSKOM 
EUROREgIóNE

SLOVENSKO-POĽSKÁ OSTROHA

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Štruktúra základom úspechu – organizačná adaptácia 
v Karpatskom euroregióne
■■ Žiadateľ: Karpatský Euroregión Slovensko-Sever
■■ Partner projektu: Gmina Miejska Jarosław
■■ Doba realizácie: 05.01.2010 – 30.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 34 561,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 42 800,00 EUR

Krátky opis projektu:
Základným problémom rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Sloven-

skom v rámci Karpatského euroregiónu je existujúca nerovnováha v organizácii, fun-
govaní, kompetenciách a rozsahu teritoriálnych štruktúr spolupráce na oboch stranách 
hranice. Na poľskej strane funguje od roku 2001 Združenie Euroregion Karpacki Polska, 
ktorý má silnú členskú štruktúru zloženú z územných samospráv na všetkých stupňoch, 

profesionálne fungujúcu kanceláriu a inštrument v podobe programov Európskej únie 
implementovaných v oblasti cezhraničnej spolupráce. Na slovenskej strane bolo také-
to združenie, teda Združenie Karpatský Euroregión Slovensko-Sever, založené v roku 
2009. Medzi ciele Karpatského Euroregiónu Slovensko-Sever patrí vytvorenie fungu-
júcej profesionálnej štruktúry, schopnej byť organizačným aj finančným partnerom 
v regióne, štáte i Európskej únii, vytvorenie partnerstiev na Slovensku, sieťovanie part-
nerstiev, poskytovanie servisu pre účastníkov partnerstiev, monitorovanie úrovne spo-
lupráce a prínos iniciatívnych návrhov pre zlepšenie efektivity cezhraničnej spolupráce.

Hlavným cieľom projektu bola inštitucionalizácia a profesionalizácia štruktúr Karpat-
ského euroregiónu na slovenskej strane, ako aj podpora rozvoja a koordinácie územnej 
spolupráce medzi subjektmi poľskej (Podkarpatské vojvodstvo) a slovenskej (Prešovský 
kraj) časti Karpatského euroregiónu.

Aktivity projektu:
1. Medzinárodná konferencia propagujúca projekt – konferencia slúžila k odovzdáva-

niu poľských skúseností v oblasti riadenia cezhraničných štruktúr.
2. Kancelária Združenia Karpatský Euroregión Slovensko-Sever – táto aktivita predsta-

vovala začiatok inštitucionalizácie štruktúry Karpatského euroregiónu v Prešovskom 
kraji. Boli začaté operačné aktivity pre vytvorenie systému podpory cezhranič-
ných rozvojových procesov na slovenskej strane vo forme profesionálne priprave-
ných projektových manažérov, ktorí prešli školením a workshopmi v dvoch základ-
ných oblastiach: všeobecná projektová metodológia a zásady realizácie programov 
a územných (cezhraničných) projektov.

3. Stratégia rozvoja slovenskej strany Karpatského euroregiónu – vypracovanie opti-
málnej metodológie aktivít, prispôsobenej slovenským špecifikám spolu s indikatív-
nym plánom prác.

4. Informačno-propagačné materiály a spustenie webstránky. 

Výstupy projektu: 
■■ Konferencia.
■■ Projektová skupina.
■■ Medzinárodná strategická skupina.
■■ Metodologické workshopy.
■■ Programové školenia.
■■ Materiály pre školenia a metodické materiály.
■■ Informačné letáky.
■■ Strategické dokumenty.

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Slovensko-poľská ostroha
■■ Žiadateľ: Obec Dlhé Klčovo
■■ Partner projektu: Gmina Sanok
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 42 224,53 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 49 675,92 EUR

Krátky opis projektu:
V priebehu uplynulých štyroch až piatich desaťročí sa niektoré folklórne 

a zvykoslovné prvky zo života obyvateľov obcí úplne vytratili. Tradičnú folklórnu 

a zvykoslovnú kultúru obyvateľom nielen tejto, ale i okolitých obcí, približuje 
v posledných rokoch v rámci svojich vystúpení folklórna skupina v Dlhom Klčove. 
K dedinským udalostiam z bežného života (narodenie, krst, práce na poli, v dome, 
bitky v krčme, atď.) sa viažu rôzne zvyky, tance, piesne, pranostiky a iné tradície. 
Na druhej strane hranice bol vývoj slovanských zvykov a tradícií podobný, ale 
vzhľadom k iným geografickým a samozrejme historickým podmienkam sa stáro-
čia prispôsoboval inej mentalite každodenného života. 

Z tohto pohľadu bolo zaujímavé porovnávaním zistiť, ktoré ľudové tance, pies-
ne a iné zvyky v regiónoch oboch partnerov zostali spoločné, ktoré sa zmenili 
čiastočne, a ktoré úplne vymizli. Obec mala tiež záujem učiť svojich obyvateľov 
a obyvateľov priľahlých obcí tancom z regiónu poľského partnera, ktorý zas na-
opak prejavil záujem o podobnú aktivitu – výuku slovenského folklóru v poľskom 
prihraničnom regióne, čo bolo nesporne inovatívnym prvkom procesu sociálnej 
integrácie v slovensko-poľskom prihraničnom regióne. 

Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie, šírenie a oživovanie ľudových tradí-
cií a prehlbovanie kultúrnej spolupráce v prihraničných regiónoch.

Aktivity projektu:
1. Úvodná konferencia. 
2. Stretnutie na Slovensku – príprava plánu organizácie podujatia.
3. Technická a materiálna príprava (nákup pomôcok na zabezpečenie podujatia, 

napr. ozvučenie, osvetlenie).
4. Slovensko-poľská ostroha.
5. Workshop – vyhodnotenie kultúrneho podujatia, prezentácia fotodokumentácie.
6. Poľské dožinky.
7. Záverečná konferencia.

Výstupy projektu:
■■ Konferencia.
■■ Workshop.
■■ Stretnutie.
■■ Kultúrne podujatie.
■■ Tanečné dni.
■■ Informačná brožúra.
■■ Informačný leták.
■■ Stratégia ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce.
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Cezhraničná turistika – zorganizujme to spolu!
■■ Žiadateľ: Karpatský Euroregión Slovensko-Sever
■■ Partner projektu: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszow
■■ Doba realizácie: 05.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 26 792,85 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 33 180,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Základným problémom poľského a slovenského odvetvia turistického ruchu 

v Karpatskom Euroregióne je všeobecne sa zhoršujúca situácia na trhu turistic-
kých služieb slovenského územia – Prešovského kraja a s ním susediaceho Pod-
karpatského vojvodstva. Turistika je viac citlivá na existujúci stav recesie než iné 
odvetvia hospodárstva. Podľa štatistických údajov v roku 2008 klesol počet tu-
ristov navštevujúcich cezhraničné regióny a tendencia poklesu naďalej pokraču-
je. Situácia na území Podkarpatského vojvodstva je prakticky identická. Odvetvie 

turizmu predstavuje sieť previazaných podnikateľských subjektov, takže pokles 
počtu turistov znamená aj zmenšenie obratov nie iba pre firmy ponúkajúce tu-
ristické produkty, ale aj pre podnikateľov ponúkajúcich nocľahy, gastronomické, 
odpočinkové, prepravné, alebo informačné služby. Vinou uvedených skutočností 
sa znižuje tiež záujem investorov v oboch regiónoch v turistickom odvetví. 

Projekt mal poskytnúť možnosti riešenia tejto nevýhodnej situácie hlavne pre-
to, že turistika popri priemysle a poľnohospodárstve tvorí jeden z hlavných zdro-
jov príjmu obyvateľov Prešovského kraja, čo rovnako platí aj pre obyvateľov Pod-
karpatského vojvodstva. Efektom vykonaných aktivít bolo oživenie turistického 
ruchu, zlepšenie atraktivity oboch regiónov a hospodársky rozvoj prihraničných 
oblastí.

Hlavným cieľom projektu bol rozvoj a zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
rozvoja turistiky medzi turistickými organizáciami a subjektmi spojenými s tu-
ristickým odvetvím Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva v rámci 
Karpatského Euroregiónu. Okrem toho bol cieľom projektu pozitívny vplyv na 
spoločensko-hospodársku situáciu obyvateľov regiónov zahrnutých do projektu 
podporou subjektov fungujúcich na turistickom trhu v rozsahu zlepšenia kvality 
produktov a služieb.

Aktivity projektu:
1. Vykonanie výskumu – stretnutí vo veci analýzy turistickej značky.
2. Príprava databázy spoločných turistických ponúk.
3. Výroba prezentácie na CD prezentujúcej turistické atrakcie oboch regiónov.
4. Vykonanie workshopov pre tridsať osôb z turistického odvetvia z oblasti mar-

ketingu a propagácie, ako aj využívania turistického potenciálu.
5. Príprava záverečnej konferencie, vykonávanie informačno-propagačnej kampane.
6. Realizácia záverečnej konferencie projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Konferencia.
■■ Kancelária podpory cezhraničnej turistiky Karpatského euroregiónu.
■■ Analýza turistickej značky pohraničia PL – SK v rámci Karpatského euroregiónu.
■■ Analytické workshopy týkajúce sa značky.
■■ Príprava databázy.
■■ Príprava prezentácie na CD.
■■ Workshopy z oblasti marketingu a propagácie ako aj využitia turistického po-
tenciálu.

www.karpatsky.sk

www.fschemlon.sk

CEZHRANIčNÁ TURISTIKA – ZORgANIZUJME 
TO SPOLU!

HĽADANIE SPOLOčNÝCH KOREňOV 
V SPOLOčNEJ EURóPE
Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Hľadanie spoločných koreňov v spoločnej Európe
■■ Žiadateľ: Folklórny súbor Chemlon Humenné
■■ Partneri projektu: Stowarzyszenie Przyjaciól Szkolnego Zespolu Ludowego 
Ziemi Przemyskiej – Trójczyce, Súkromné centrum voľného času Ptičie
■■ Doba realizácie: 15.12.2009 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 38 477,37 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 47 650,00 EUR

Krátky opis projektu:
Folklórny súbor Chemlon Humenné patrí medzi popredné súbory na Slovensku. 

Vznikol v roku 1971 pri závodnom klube podniku Chemlon Humenné. Počas svojej 
činnosti zaznamenal rad úspechov a to nielen na festivaloch a kultúrnych poduja-
tiach na Slovensku, ale i v zahraničí. Zvlášť významnú úlohu v činnosti súboru má 
spolupráca s poľskými partnermi. Najvýznamnejším poľským partnerom je folklór-
ny súbor z Trójczyc – Stowarzyszenie Przyjaciól Szkolnego Zespolu Ludowego Zie-
mi Przemyskiej – Trójczyce. Pocit spolupatričnosti a vzájomného poznávania kul-

túr sa utužoval počas troch spoločných sústredení v Poľsku a dvoch na Slovensku. 
Úlohou folklórneho súboru Chemlon Humenné je udržiavať hudobné a ta-

nečné tradície nášho regiónu. Mnohé zaujímavé historické udalosti neboli do-
dnes dostatočne preskúmané a prezentované na verejnosti. Jednou z nich boli aj 
zbojnícke tradície, najmä činnosť zbojníckej družiny Hlavatého z Ruskej Volovej 
v okrese Snina, ktorá nadväzovala na bratrícke hnutie a ktorá pôsobila na teritóriu 
od Mukačeva až po Bardejov a v Poľsku až po Sanok na prelome 15. – 16. storočia. 
O činnosti tejto zbojníckej skupiny sa zachovalo veľa legiend a povestí a to nie-
len na území východného Slovenska, ale i v Poľsku a na Ukrajine. Napriek tomu 
o zbojníkovi Hlavatom v našom regióne vedelo iba málo ľudí.

Preto jedným z cieľov projektu bol aj výskum týchto legiend členmi folklórne-
ho súboru Chemlon Humenné i poľského partnera, vytvorenie tanečno-spevác-
keho zbojníckeho programového bloku pre folklórny súbor Chemlon Humenné 
a vytvorenie propagačných materiálov o zbojníckej družine Hlavatého. Prispelo 
to k lepšiemu poznaniu histórie regiónu a k rozvoju turistického ruchu v regióne. 

Aktivity projektu:
1. Výskum materiálu o pôsobení zbojníckej skupiny Hlavatého na území Sloven-

ska i Poľska, umelecké stvárnenie výskumu o pôsobení zbojníckej skupiny Hla-
vatého – vytvorenie cca 40-minútového tanečno-hudobného programového 
zbojníckeho bloku pre folklórny súbor Chemlon Humenné.

2. Materiálno-technické zabezpečenie projektu.
3. Spoločné koncerty slovenského i poľského súboru v Poľsku i na Slovensku.
4. Spracovanie propagačného materiálu o projekte, o súboroch Chemlon Hu-

menné, Stowarzyszenii Przyjaciól Szkolnego Zespolu Ludowego Ziemi Prze-
myskiej – Trójczyce a o pôsobení zbojníckej skupiny Hlavatého na území Slo-
venska i Poľska v slovenskom, poľskom i anglickom jazyku.

5. Publicita projektu – webové stránky súborov, médiá, články.

Výstupy projektu: 
■■ Výskum historických, ľudových i folklórnych materiálov o zbojníckej skupine 
Hlavatého.
■■ Sústredenia.
■■ Technické a materiálne zabezpečenie projektu.
■■ Tlačová konferencia.
■■ Výstava fotografií o projekte.
■■ Propagačné a informačné materiály – webové stránky, plagáty.
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Kultúra a šport bez hraníc
■■ Žiadateľ: Obec Nižná Sitnica
■■ Partner projektu: Gmina Zarszyn
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 41 428,54 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 48 739,46 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Nižná Sitnica a gmina Zarszyn v Poľsku nadviazali spoluprácu prostred-

níctvom Združenia Horná Oľka 18. 5. 2000, kedy bola podpísaná s obecným za-
stupiteľstvom gminy Zarszyn dohoda o spolupráci v spoločenskej, športovej, 
kultúrnej, turistickej a osvetovej oblasti. Podpísanie dohody otvorilo cestu pre 
intenzívnu spoluprácu, stretnutia a aktivity v rôznych oblastiach. Výraznejším 
a hlbším poznaniam a stretnutiam bránila nedostatočne vybudovaná infraštruk-
túra v športovej a turistickej oblasti. Jej vybudovaním bolo možné zapojiť viac 
detí a mládeže do týchto aktivít. Do spoločne organizovaných akcií sa tak mohli 

zapojiť všetci, ktorí majú záujem na prehlbovaní a utužovaní spolupráce a pria-
teľstva.

Realizácia investície umožnila širšie využívanie športovo-kultúrnych zariadení aj 
pri rozvíjaní ďalšej spolupráce s gminou Kobylnica vo vojvodstve Pomorskie, s kto-
rou má obec od roku 2007 uzatvorenú dohodu o vzájomnej spolupráci a v rámci 
ktorej sa uskutočnil výmenný pobyt detí z obidvoch strán. Realizácia projektu mala 
hlavne dopad na prihraničnú oblasť, ale spolupráca sa rozšírila aj do vzdialenejších 
regiónov.

Hlavným cieľom projektu bolo prehlbovanie spolupráce, sprostredkovanie vzá-
jomných kontaktov a stretnutí, upevnenie už existujúcich priateľských vzťahov 
a výstavba nových zariadení pre umocnenie realizácie týchto akcií.

Aktivity projektu:
1. Výstavba viacúčelového športového ihriska – ihrisko sa stalo miestom športo-

vých súťaží a iných kultúrno-spoločenských akcií, ktorých cieľom je prehlbova-
nie spolupráce medzi partnermi.

2. Výstavba altánku a pódia – poskytnutie väčšieho priestoru na prezentáciu kul-
túrnych tradícií, vystúpení súborov a folklórnych skupín.

3. Ženy – kobietam – stretnutie žien organizovaných v Únii žien Slovenska a poľ-
skej organizácii žien KGW bolo pokračovaním dobrej spolupráce týchto 
spolkov. Obsahom tejto aktivity boli vzájomné stretnutia, maľovanie kraslíc 
a otvorenie výstavky kraslíc, ako symbolov jari a prichádzajúcej Veľkej noci. 
K tej patria dobré jedlá, ženy si medzi sebou vymenili recepty. Akcie prebiehali 
v Dome slovensko-poľskej spolupráce.

4. Kultúrno-športové stretnutie obyvateľov obcí – stretnutia sa uskutočnili na no-
vovybudovanom ihrisku. Cieľom týchto stretnutí bolo cez výstavku fotografií, 
prehliadku talentov z obidvoch regiónov priblížiť obyvateľom kultúru a tradí-
cie partnerov.

5. Medzinárodný deň detí – turnaj mladých nádejí vo futbale, vybíjanej dievčat, 
volejbale a vystúpenia detských folklórnych skupín z obidvoch partnerských 
obcí. 

Výstupy projektu: 
■■ Viacúčelové oplotené ihrisko.
■■ Altánok.
■■ Pódium.
■■ Spoločné stretnutia.

www.niznasitnica.dedina.info

www.ulic.ocu.sk

KULTÚRA A ŠPORT BEZ HRANÍC

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Medzinárodným enviropobytom k prehĺbeniu environmen-
tálnej a regionálnej výchovy
■■ Žiadateľ: Obec Ulič
■■ Partneri projektu: Gmina Baligród, Správa Národného parku Poloniny
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 30.09.2010
■■ Financovanie ERDF: 37 530,90 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 44 154,00 EUR

Krátky opis projektu:
Dôvodom pre vypracovanie projektu boli rovnaké existujúce problémy na 

oboch stranách hranice. Nízka úroveň poznatkov detí a mládeže o svojom aj su-
sednom prihraničnom regióne, chýbajúce informácie dostupné v cudzom jazyku, 
nedostatok vhodne spracovaných údajov zameraných na environmentálnu a re-
gionálnu výchovu detí na základných školách a nedostatočná cezhraničná spolu-
práca v oblasti ochrany životného prostredia aj v oblasti vzdelávania.

Realizácia projektových aktivít prispela k riešeniu vyššie uvedených problé-
mov. Umožnila prehĺbiť environmentálne povedomie u detí a mládeže, rozšíriť 
ich poznanie vlastného okolia i priľahlého územia v susednej krajine, vštepiť po-

zitívny vzťah k prírode, k jej ochrane a nadobudnúť pro-ekologické myslenie. Ob-
lasť Východných Karpát, v ktorých sa projekt realizoval (Poloniny-Bieszczady), má 
obrovský potenciál ekologických foriem cestovného ruchu, ktorý bol najmä na 
slovenskej strane len obmedzene využívaný. Projekt mal za cieľ vštepovať deťom 
základy správneho vzťahu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a k ich ochrane 
a zveľaďovaniu.

Hlavným cieľom projektu bolo nadviazanie cezhraničnej spolupráce v oblasti 
environmentálnej výchovy, ochrany a zveľaďovania prírody a spoločná propagá-
cia prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva Východných Karpát.

Aktivity projektu:
1. Štyri Envirotábory „Poznaj a chráň I – IV“.
2. Príručka environmentálnej a regionálnej výchovy.
3. DVD – Envirotábor – DVD film je zameraný na poukázanie prírodných a kultúr-

nych hodnôt slovensko-poľského pohraničia. 
4. Náučný EKO chodník v obci Ulič – školský náučný chodník. Prostredníctvom 

8 infopanelov sprístupňuje zvláštnosti a jedinečnosti obce, rozprávajúce o kra-
jine, rastlinách, živočíchoch, horninách i nerastoch územia. Texty v slovenskom, 
poľskom a anglickom jazyku.

5. Informačný leták – náučný EKO chodník v obci Ulič. K samoobslužnému škol-
skému náučnému chodníku bol vydaný informačný leták, ktorý slúži najmä 
mládeži a žiakom okolitých škôl, tiež turistom. 

6. Krajina, v ktorej žijeme – putovná výstava. Výstava obsahuje fotografie, práce 
žiakov, informácie, úvahy, myšlienky získané počas štyroch envirotáborov. 

7. Stretnutie na rázcestí – slávnostné ukončenie projektu, ktorého súčasťou bol aj 
výstup poľskej a slovenskej mládeže na Ruské sedlo – Roztoki Gorne v sloven-
sko-poľskom pohraničí.

8. Propagácia a publicita projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Výmenný tábor.
■■ Metodická príručka o environmentálnej výchove.
■■ DVD film zameraný na ochranu životného prostredia.
■■ Školský náučný EKO chodník Ulič (8 tabúľ).
■■ Informačný leták o EKO chodníku Ulič.
■■ Putovná výstava (12 prenosných panelov).

MEDZINÁRODNÝM ENVIROPOBYTOM 
K PREHĺBENIU ENVIRONMENTÁLNEJ 
A REgIONÁLNEJ VÝCHOVY
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www.sabinov.sk

www.sacurov.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Poľsko-slovenská Športová Familiáda
■■ Žiadateľ: Lyžiarsky klub Lysá Sabinov
■■ Partner projektu: Rzeszowski Klub Narciarski „Sport Partner“
■■ Doba realizácie: 01.11.2009 – 31.08.2010
■■ Financovanie ERDF: 39 429,18 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 48 828,70 EUR

Krátky opis projektu:
Čergovské pohorie má vďaka geografickému profilu svojho územia ideálne 

podmienky pre letné i zimné športy. Pre milovníkov zjazdového lyžovania sú tu 
upravené svahy s lyžiarskymi vlekmi a možnosť ubytovania v turistických cha-
tách na hrebeni Lysá. Krásne terény ponúka Čergov aj pre pešiu turistiku, beh 
na lyžiach, sánkovanie, ako aj pre horskú cykloturistiku, pričom aktivity pre tieto 
športy tu úplne absentovali. Ku komplexnosti služieb ponúkaných v oblasti ces-

tovného ruchu prispieva v tomto regióne aj krytý plavecký bazén. Blízkosť poľ-
sko-slovenskej hranice umožňuje tieto prírodné danosti využiť aj poľským milov-
níkom zimných a letných športov.

Lyžiarsky klub je dobrovoľným združením občanov, ktoré vykonáva záujmovú 
činnosť v telesnej výchove, športe a turistike. Poslaním klubu je uspokojovať zá-
ujmy občanov v telesnej kultúre a vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdra-
via, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť a integrovať ich 
s obyvateľmi poľského prihraničného regiónu. Projekt a jeho implementácia pri-
niesol viditeľné úžitky na oboch stranách hranice. Rozšírila sa ponuka produk-
tov cestovného ruchu formou spoločne organizovaných športových podujatí, ly-
žiarskych, plaveckých a cyklistických pretekov a zvýšil sa záujem rodín s deťmi 
z oboch strán hranice o účasť na týchto športových podujatiach. Zároveň bola 
v rámci projektu vypracovaná aj spoločná stratégia ďalšieho rozvoja cezhraničnej 
spolupráce.

Hlavným cieľom projektu bolo integrovať športovo aktívnych obyvateľov a pri-
mäť športovo neaktívnych obyvateľov a rodiny s deťmi slovensko-poľského po-
hraničia realizáciou športových pretekov a sprievodných aktivít k integrácii do 
športových činností. 

Aktivity projektu:
1. Otváracia konferencia projektu.
2. Technická a materiálna príprava lyžiarskych pretekov.
3. Lyžiarske preteky – Familiáda.
4. Workshop.
5. Plavecké preteky – Familiáda.
6. Cyklistické preteky – Familiáda.
7. Záverečná konferencia projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Konferencia.
■■ Workshopy.
■■ Stretnutie.
■■ Preteky.
■■ Informačná brožúra.
■■ Informačný leták.
■■ Film.
■■ Stratégia ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce.

POĽSKO-SLOVENSKÁ ŠPORTOVÁ FAMILIÁDA

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Zo špivom gu Zužoj na diškurki
■■ Žiadateľ: Obec Sačurov
■■ Partner projektu: Gmina Sanok
■■ Doba realizácie: 01.06.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 42 399,29 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 49 881,52 EUR

Krátky opis projektu:
Tradičná ľudová kultúra na Slovensku predstavuje živé a hodnotné kultúrne 

dedičstvo. Vytvorili ho generácie príslušníkov slovenského národa, národnost-
ných menšín a etnických skupín, žijúcich na našom území. K multikultúrnej pes-
trosti prispeli aj regionálne rozdiely, ktoré sa tvorili v rôznych prírodných pod-
mienkach, v odlišnom pracovnom zameraní a náboženskom vyznaní obyvateľov 
našej krajiny. Takáto kultúrna rozmanitosť je hodnotou, ktorú je potrebné ucho-
vať pre nasledujúce generácie. Tradičná ľudová kultúra predstavuje časť bohatstva, 

ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva. Prispieva nie-
len ku kultivovanosti občanov, ale podieľa sa aj na ekonomickom rozvoji. Je opo-
rou turistického ruchu, v niektorých odboroch základom či inšpiráciou mnohých 
podnikateľských aktivít. Prispieva tak k rozvoju regiónov a mnohých obcí Slo-
venska. Nemalý význam má aj v mravnej a estetickej výchove a rozvíjaní talentu 
vo všetkých druhoch umenia. Tradičná ľudová kultúra má spoločenský, kultúrny 
a politický význam, úlohu v histórii každého národa a miesto v súčasnej kultúre. 

V súčasnosti je na Slovensku čím ďalej tým menej obcí, ktoré sa snažia pre-
zentovať miestny folklór, zachrániť a uchovať postupne zanikajúce „výrazoslovie“ 
prirodzeného tradičného prostredia na jeho pôvodnom území, uchovať zanika-
júce väzby „výrazoslovia“ na iné kultúrne javy prirodzeného tradičného prostre-
dia, napr. piesne, tance, či iné obrazové slávnosti. Z povedomia mládeže, najmä 
„mestskej“ sa tradičná ľudová kultúra a folklór stále viac vytráca.

Hlavným cieľom projektu bolo zachrániť, spoznávať, šíriť a uchovať miestny fol-
klór, postupne zanikajúce „výrazoslovie“ prirodzeného tradičného prostredia na 
jeho pôvodnom území, uchovať zanikajúce väzby „výrazoslovia“ na iné kultúrne 
javy prirodzeného tradičného prostredia v poľsko-slovenskom pohraničí.

Aktivity projektu:
1. Úvodná konferencia.
2. Zo špivom gu Zužoj na diškurki – podujatie na Slovensku v duchu tradičnej 

ľudovej kultúry.
3. Workshop – vyhodnotenie kultúrneho podujatia, prezentácia filmu.
4. Záverečná konferencia, vypracovanie stratégie ďalšieho rozvoja cezhraničnej 

spolupráce.

Výstupy projektu: 
■■ Konferencia.
■■ Workshopy.
■■ Stretnutie.
■■ Kultúrne podujatia.
■■ Dni ľudového rozprávania.
■■ Informačná brožúra.
■■ Informačný leták.
■■ Film.
■■ Stratégia ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce.

ZO ŠPIVOM gU ZUžOJ NA DIŠKURKI
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Cezhraničná spolupráca miest Podolínec a Rytro
■■ Žiadateľ: Mesto Podolínec
■■ Partner projektu: Gmina Rytro
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 30.06.2010
■■ Financovanie ERDF: 28 276,95 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 33 267,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Mesto Podolínec patrí z historického hľadiska k najkrajším stredoeurópskym 

mestám. Prvá písomná zmienka o Podolínci sa spomína v roku 1235. Mesto patrí 
do prihraničného okresu, ktorý z geografického hľadiska má veľký potenciál roz-
voja cestovného ruchu a turistiky. K negatívnym javom patrí aj nepriaznivá de-
mografická situácia, kde vysoké percento obyvateľov je v neproduktívnom veku. 

Dôvodom tohto javu je aj migrácia obyvateľstva za prácou a vzdelaním, ktorá je 
príznačná pre mladú generáciu. U mladej generácie dochádza tiež k strate pove-
domia spoločenstva a solidarity.

Aktivity v tomto projekte boli navrhnuté s dôrazom na partnerstvo so zahra-
ničným partnerom, gminou Rytro. Mesto Podolínec a gmina Rytro vyvíjajú spo-
ločné aktivity od roku 2002. Medzinárodné kultúrne a športové podujatia tvoria 
podstatný rozmer cezhraničnej spolupráce. Zorganizované podujatia prispievajú 
k nadväzovaniu priamych kontaktov medzi miestnymi komunitami a samosprá-
vami Poľskej a Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie spolupráce medzi obidvomi komu-
nitami na obidvoch stranách hranice a prostredníctvom prípravy a realizácie spo-
ločného športového podujatia prehĺbiť dobré susedské vzťahy a vytvoriť základ 
pre veľké projekty cezhraničnej spolupráce.

Aktivity projektu:
1. Workshop v Podolínci – prostredníctvom panelovej diskusie o možnostiach 

spolupráce a sieťovania v lokálnom ekonomickom rozvoji boli odprezentova-
né informácie o regióne, možnosti pre podnikanie, možnosti v oblasti kultúry, 
športu, turizmu a školstva. Na záver sa uskutočnila prehliadka mesta.

2. Športové hry – priblíženie a pochopenie významu cezhraničnej spolupráce 
prostredníctvom športových aktivít, pre najmladšiu generáciu. Pre deti bol pri-
chystaný program so zameraním na šport a poznávanie krajiny.

3. Maratón – športovo-spoločenská akcia Visegrad Maratón bola spoločným podu-
jatím gminy Rytro a mesta Podolínec. Priebeh trasy maratónu viedol cez mestá 
a obce v prihraničnej oblasti: Podolínec, Nižné Ružbachy, Hniezdne, Stará Ľu-
bovňa, Kremná, Mníšek nad Popradom – Piwniczna – Zdrój, Piwniczna Zdrój, 
Mlódov, Rytro. Dĺžka trasy bola 42,195 km. Pre účastníkov maratónu boli pri-
pravené miesta občerstvenia. Organizátor zabezpečil ubytovanie a dopravu 
pretekárov z Rytra do ubytovacieho centra a taktiež z ubytovacieho centra na 
miesto štartu v Podolínci. Na trase a v cieli maratónu bola zabezpečená lekár-
ska služba. Všetci účastníci mohli po behu využiť masáže vykonávané špecia-
listami.

Výstupy projektu: 
■■ Workshop Podolínec.
■■ Športové hry.
■■ Maratón.

www.podolinec.eu

www.upsvarsl.sk

CEZHRANIčNÁ SPOLUPRÁCA MIEST 
PODOLÍNEC A RYTRO

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Infobod na spoločnej hranici
■■ Žiadateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
■■ Partner projektu: Okresný úrad práce v Nowom Targu
■■ Doba realizácie: 11.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 36 764,20 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 43 252,00 EUR

Krátky opis projektu:
Slovensko-poľský prihraničný región je charakteristický pomerne nízkou pra-

covnou mobilitou. Napriek tomu v regióne existuje potenciálna oblasť pre výme-
nu voľných pracovných miest a poskytovanie služieb. Zlepšenie tohto stavu bolo 
možné dosiahnuť zvýšením informovanosti o podmienkach pracovnej mobility 
a to nielen v oblasti pracovného trhu, ale aj ostatných oblastiach, ktorých sa mo-
bilita dotýka (zdravotný systém, daňový systém, sociálna oblasť, registrácia poby-
tu, podnikanie, atď.). Od roku 2004 je uplatňovaná sloboda pohybu a voľné po-
skytovanie služieb v rámci krajín EÚ/EHP. Osobitné postavenie majú prihraničné 
regióny, kde platia isté výnimky. Občania pri hľadaní práce a začiatku podnikateľ-
skej činnosti často kontaktujú príslušné úrady práce, kde hľadajú dostupné in-
formácie. Preto bolo dôležité zamerať sa na uľahčenie dostupnosti k informáciám 
a to prepojením spolupráce medzi inštitúciami a pravidelnou výmenou informácií. 

Najdôležitejšou časťou projektu bolo zriadenie slovensko-poľského Infobodu 
na spoločnej hranici, ktorý sústreďuje všetky dostupné informačné materiály vy-
pracované v rámci tohto a aj iných, už realizovaných projektov. Občania regiónu 
majú tak možnosť využiť vyhľadávanie informácií prostredníctvom kiosku, ktorý 
je ako súčasť Infobodu umiestnený v priestoroch Obecného úradu v Mníšku nad 
Popradom (hraničná obec). Taktiež sú tu dostupné kontakty na všetky príslušné 
inštitúcie v oblasti pracovnej mobility, čo občanom uľahčuje prístup k požadova-
ným informáciám. Umiestnením Infobodu v hraničnej obci na spoločnej hranici 
a jeho propagáciou prostredníctvom prenosnej vonkajšej infotabule a svetelného 
reklamného totemu bola podporená pracovná a geografická mobilita v regióne. 

Hlavným cieľom projektu bolo do rozbehnutej spolupráce medzi úradmi práce 
zapojiť inštitúcie v prihraničnom regióne, ktoré sa venujú problematike pracov-
nej mobility.

Aktivity projektu:
1. Úvodné stretnutie.
2. Workshop – prezentácie činnosti slovenských a poľských inštitúcií, zameraných 

na mobilitu práce (daňový úrad, zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, cu-
dzinecká polícia, živnostenský úrad, úrady práce, prihraničné obce). 

3. Jazykovo-kulturálna príprava – určená pre členov slovenského a poľského projek-
tového tímu a predstaviteľov slovenských inštitúcií, ktorí budú kontaktnými oso-
bami pre poskytovanie informácií, týkajúcich sa mobility práce za svoje rezorty. 

4. Zriadenie slovensko-poľského Infobodu na hranici – zakúpenie samoobsluž-
ného informačného kiosku s pripojením na internet, PC, softwaru a vybavenie 
priestorov kancelárskym zariadením na zabezpečenie poskytovania informácií 
prostredníctvom informačných letákov, situovaných v priestoroch obecného 
úradu, hraničnej slovenskej obce Mníšek nad Popradom.

5. Otvorenie slovensko-poľského Infobodu na hranici.
6. Propagácia a publicita.

Výstupy projektu: 
■■ Infobod.
■■ Stretnutia.
■■ Workshop.
■■ Jazykovo-kulturálna príprava.
■■ Letáky.

INFOBOD NA SPOLOčNEJ HRANICI
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www.obec-osturna.sk

www.tatry-pieniny.com

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Osturňa – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a jej 
okolie
■■ Žiadateľ: Obec Osturňa
■■ Partner projektu: Gmina Lapsze Niźne
■■ Doba realizácie: 04.12.2009 – 31.03.2010
■■ Financovanie ERDF: 5 142,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 6 050,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Osturňa, ležiaca v prihraničnej oblasti Spiša, je obklopená nádhernou prí-

rodou Pieninského národného parku a Belianskymi Tatrami. Je vyhlásená za pa-
miatkovú rezerváciu ľudovej architektúry – je živým skanzenom. Blízkosť sloven-
sko-poľskej hranice, prírodné a kultúrne podmienky poskytujú široké možnosti 
v nadväzovaní vzájomných kontaktov na poli kultúrnom a turistickom. Obec má 
dlhodobo dobré vzťahy s poľským partnerom – gminou Lapsze. Bohaté kultúrne 
tradície a spoločné aktivity partnerov na kultúrnom poli na oboch stranách hra-
nice regiónu však nemajú vhodné podmienky pre optimálny rozvoj. Informačné 
služby pre návštevníkov regiónu sú nepostačujúce, rovnako chýbajú aj finančné 
prostriedky na prípravu štúdie a vydanie publikácie z tejto oblasti a na prezento-
vanie kultúrnej jedinečnosti obce.

Vznik propagačných publikácií pre obidve strany hranice mal preto veľký vplyv 
na informovanosť a zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu, udržanie miestnej 
identity a prezentáciu obce doma i v zahraničí.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky pre intenzívnejšiu 
propagáciu obce, vydanie publikačnej brožúrky, ktorá bude domácich po oboch 
stranách hranice a turistov informovať o histórii obce, hlavne o bohatej ľudovej 
architektúre, ktorá je jedinečná a charakteristická pre obec. Posilnil sa tak samot-
ný turistický rozvoj obce a prostredníctvom neho sa utužili poľsko-slovenské 
vzťahy na úrovni samospráv, rovnako aj na úrovni obyvateľstva a návštevníkov 
regiónu. Projekt podporil prehlbovanie cezhraničných priateľských vzťahov.

Aktivity projektu:
1. Spracovanie štúdie, zhromažďovanie informácií a materiálov o obci, fotografií 

a výber námetov pre pohľadnice.
2. Príprava a tlmočenie publikácie v troch jazykoch – slovenčina, poľština, angličtina.
3. Propagácia a poskytovanie informácií o projekte – prezentácia na www strán-

ke, informácie v tlači.
4. Vydanie publikácie a jej krst s prezentáciou – verejné spoločenské podujatie.
5. Bezplatné doručenie publikácie cieľovým skupinám, obyvateľstvu, knižniciam, 

múzeám, turistickým informačným centrám po oboch stranách hranice.

Výstupy projektu: 
■■ Informačná publikácia.
■■ Pohľadnice.
■■ Spoločenské podujatie – krst.

OSTURňA – PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA 
ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A JEJ OKOLIE

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť Pieniny – pro-
jektová príprava
■■ Žiadateľ: Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria
■■ Partner projektu: Gmina Czorsztyn z/s w Maniowach
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 31.08.2011
■■ Financovanie ERDF: 35 362,04 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 43 792,00 EUR

Krátky opis projektu:
Pieniny patria medzi najnavštevovanejšie územia na Slovensku aj v Poľsku. Me-

dzi strediskami cestovného ruchu sa nachádza územie národných parkov, ktoré 
spolu s atraktívnym splavom po rieke Dunajec sú hlavným cieľom rekreácie a tu-
ristiky v Pieninách. Pre takéto využívanie územia je nutné mať pripravenú dobre 
fungujúcu sieť turistických a cykloturistických chodníkov. Kým na území národ-
ných parkov je takáto sieť vybudovaná, po ich obvode mimo ich územia turistic-
ké prepojenie chýba a na pohyb a presun sa využíva cestná sieť. Pri narastajúcom 

automobilovom ruchu po vstupe do schengenského priestoru a pri súčasnom roz-
voji a náraste cykloturistov začína pribúdať čoraz viac kolíznych situácií na cestách.

Táto situácia sa dá riešiť vybudovaním cykloturistického chodníka, ktorý by za-
čínal na križovatke medzi Spišskou Starou Vsou a Lysou nad Dunajcom a pokračo-
val ďalej do Prielomu Dunajca, kde už existuje cykloturistický chodník. Predpokla-
daná dĺžka chodníka by bola cca 6,5 km. Takéto riešenie umožní bezproblémové 
prepojenie turistami, cykloturistami všetkých centier cestovného ruchu a území, 
ktoré sú zaujímavé pre návštevníkov. Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky 
pre výstavbu cykloturistického chodníka, ktorý uľahčí komfortnejší pohyb náv-
števníkov a obyvateľov Pienin po obidvoch stranách štátnej hranice, ktorí využí-
vajú na pohyb cykloturistiku a pešiu turistiku. V zimnom období cykloturistické 
chodníky budú slúžiť ako bežecké trate s udržiavanou stopou pre zimných náv-
števníkov a miestnych obyvateľov, pričom vytvoria zaujímavé prepojenie medzi 
tromi miestnymi lyžiarskymi centrami (Šibeničná hora v Spišskej Starej Vsi, lyžiar-
sky areál v Niedzici a Červený Kláštor).

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie stavebného povolenia pre reali-
záciu cykloturistickej trasy.

Aktivity projektu:
1. Spracovanie projektovej dokumentácie – vytipovanie trasy cykloturistického 

chodníka, vykonanie potrebných prieskumov a zisťovaní v teréne (výškopisy, 
polohopisy).

2. Spracovanie dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
3. Spracovanie geometrických plánov.
4. Spracovanie znaleckých posudkov pre výkup alebo nájom pozemkov, podpísa-

nie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, resp. nájomných zmlúv.
5. Správne konania pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – inžinierska 

činnosť.
6. Konferencia na ukončenie projektu s účasťou partnerov.
7. Propagácia a publicita projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, územné rozhodnutie.
■■ Stavebné povolenie.
■■ Skladačka projektu.
■■ Konferencia.

CYKLOTURISTICKÁ MAgISTRÁLA OKOLO TATIER, 
čASť PIENINY – PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Lexikón cyklotrás Prešovského kraja
■■ Žiadateľ: Know-How n.o.
■■ Partneri projektu: Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, Prešovská bicyklo-
vá skupina Kostitras
■■ Doba realizácie: 01.05.2010 – 31.03.2011
■■ Financovanie ERDF: 40 177,16 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 49 755,00 EUR

Krátky opis projektu:
Cyklotrasy nikde nezačínajú a nikde nekončia. Je to fenomén súčasnosti a Eu-

rópy bez hraníc. Ich prepojenia, resp. tzv. koridory do susedných krajín či regiónov, 
sú v súčasnosti známe len na hraničných priechodoch pre automobily a peších. Je 
však mnoho existujúcich trás, ktoré majú históriu a je možné ich využiť pre rozvoj 

tohto druhu športu a cezhraničných kontaktov a spolupráce.
Získanie GPS dát, ich spracovanie do mapových podkladov s fotodokumentáciou 

a príprava správy o stave cykloturistických trás v Prešovskom kraji a na slovensko-poľ-
skom pohraničí, boli zámerom stretnutí v celom regióne Prešovského kraja. Zozbiera-
né informácie a dáta boli základným podkladom pre vytvorenie „Lexikónu cyklotrás 
Prešovského kraja“ s prepojením na poľské pohraničie. Lexikón obsahuje informácie 
o cykloturistických trasách v celkovej dĺžke viac ako 2000 km. Tento materiál bol distri-
buovaný mestám, obciam a subjektom s potenciálom na rozvoj cykloturistiky a športu.

Hlavným cieľom projektu bolo spracovať úplnú evidenciu všetkých cyklotrás pria-
mo v teréne, zistiť reálny stav značenia, intenzitu cyklistov a peších turistov, vypraco-
vať evidenčné listy pre cyklotrasy, zistiť vlastnícke vzťahy a spracovať tieto informácie 
do komplexného materiálu s doplnením o prepojeniach na poľské pohraničie.

Aktivity projektu:
1. Koordinačné stretnutie partnerov projektu.
2. Spracovanie podkladových materiálov a formulárov pre zber informácií o cyk-

loturistických trasách v Prešovskom kraji. 
3. Realizácia stretnutí v Prešovskom kraji za účelom vyzbierania a zmapovania 

podkladov o cyklotrasách v Prešovskom kraji s prepojením na poľské pohraničie.
4. Vypracovanie a tlač Lexikónu cyklotrás Prešovského kraja s možnosťami ich na-

pojenia na cezhraničné koridory.
5. Stretnutie cyklistov slovenského a poľského pohraničia za účelom propagácie 

a prezentácie dosiahnutých výsledkov. 
6. Organizácia workshopu na tému „Cyklotrasy v Prešovskom kraji včera, dnes a zajtra“.
7. Propagačné a informačné aktivity.

Výstupy projektu: 
■■ Metodika spôsobu zberu, triedenia, verifikácie a spracovania informácií o cyk-
lotrasách.
■■ Komplexná analýza cyklotrás územia Prešovského kraja s prepojením na poľ-
ské pohraničie.
■■ Spracovanie a tlač Lexikónu cyklotrás Prešovského kraja s možnosťami ich na-
pojenia na cezhraničné koridory.
■■ Stretnutie cyklistov slovenského a poľského pohraničia.
■■ Zorganizovaný workshop.
■■ Články v miestnych periodikách.
■■ Zverejnenie výsledkov projektu na webových stránkach.

www.po-kraj.sk 
/sk/kraj-ponuka/volnocasove-aktivity/aktivna-dovolenka/cykloturistika-a-in-line/

LExIKóN CYKLOTRÁS PREŠOVSKÉHO KRAJA

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lo-
kálnymi spoločenstvami v Karpatskom euroregióne.
■■ Žiadateľ: Mesto Snina
■■ Partner projektu: Gmina Lesko
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 48 137,20 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 56 632,00 EUR

Krátky opis projektu:
Región má hlboké kultúrno-historické korene, o čom svedčí aj množstvo existu-

júcich kultúrnych a folklórnych telies a združení. Neobyčajná podobnosť prírodné-
ho a kultúrneho dedičstva s prihraničným regiónom Lesko v Poľsku (mesto Lesko 
je „vstupnou bránou” do Bieszczad, nachádzajúcich sa v Bukovských vrchoch, kto-
ré sú súčasťou Východných Karpát), dáva dobrý predpoklad na tvorbu spoločné-
ho projektu zameraného na zachovanie kultúrneho dedičstva obidvoch území. 

Aby nedochádzalo k zániku kultúrneho dedičstva, je ho potrebné medzi mla-
dými ľuďmi a deťmi aj naďalej dostatočne podporovať a rozvíjať. Vzájomným zo-
súladením festivalov v Snine a v Lesku sa podporili miestne amatérske folklórne 
a hudobné súbory zo sninského regiónu i z regiónu Lesko. Aby bol dopad projek-
tu viditeľný medzi širokými vrstvami obyvateľov, bolo nevyhnutné doplniť hlav-
né aktivity (t.j. organizáciu festivalov) aj menšími súvisiacimi aktivitami, ktorými 
boli výtvarná súťaž pre deti základných škôl, výstava najlepších prác, účasť poľ-
ských mládežníckych amatérskych skupín na oslavách Dní mesta Snina, prehliad-
ka umeleckých remesiel a ochutnávka národných jedál.

Hlavným cieľom projektu bola integrácia lokálnych spoločenstiev v miestnom 
prostredí v rámci rozvoja iniciatív obyvateľov, nadväzovanie a posilňovanie pria-
mych kontaktov s poľským mestom Lesko a vytvorenie základu pre tvorbu no-
vých projektov v budúcnosti.

Aktivity projektu:
1. Výtvarná súťaž spojená s výstavou pod názvom „Moje mesto” – aktivita určená 

pre deti slovenských a poľských základných škôl v rámci akcie Dni mesta Snina.
2. Podvihorlatský folklórny festival – prezentácia amatérskych súborov a jednot-

livcov zo sninského regiónu a partnerského mesta Lesko. Počas festivalu mesto 
Snina navštívila delegácia samosprávy mesta Lesko.

3. Rockový festival „Rock pod Sninským kameňom” – predstavenie mesta Snina 
návštevníkom mesta počas letných dní. 

4. Dni mesta Snina – stretnutia poľských a slovenských mládežníckych kolektívov 
v meste Snina spojené s bohatým programom a návštevami okolia.

5. Informovanosť a propagácia projektu – uverejnenie článkov v regionálnych 
médiách, aj náročnejšia propagácia obidvoch festivalov (plagáty, panely, ozna-
my, bilbordy,upútavky v rozhlase a pod.). 

Výstupy projektu: 
■■ Festival.
■■ Výtvarná súťaž.
■■ Stretnutie mládeže.
■■ Výstava.
■■ Videozáznamy.
■■ Podujatia (umelecké remeslá, ochutnávka jedál, prehliadky okolia).
■■ Propagačné materiály (bilbordy, plagáty, letáky).

VYTVORENIE ZÁKLADOV SPOLUPRÁCE V OB-
LASTI KULTÚRY MEDZI LOKÁLNYMI SPOLO-
čENSTVAMI V KARPATSKOM EUROREgIóNE

www.snina.sk
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www.miklusovce.ocu.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Rozvoj vzájomných kultúrno-športových kontaktov Palo-
ta – Radoszyce
■■ Žiadateľ: Obec Palota
■■ Partner projektu: Gmina Komańcza
■■ Doba realizácie: 07.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 31 513,75 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 37 075,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Obce Palota a Radoszyce sa vyznačujú špecifikami, ktoré ovplyvňujú ich mož-

nosti rozvoja. Obe obce predstavujú symbolickú vstupnú bránu pri vstupe na 
územie partnerského štátu. Vzájomná spolupráca sa traduje od roku 1999 v čase 
otvorenia medzinárodného železničného prechodu a dokončenia cestnej komu-
nikácie a následne hraničného priechodu známeho ako Palota – Radoszyce. Tie-
to skutočnosti prispeli k tomu, že vzájomné kontakty medzi obyvateľmi oboch 
obcí je možné označiť ako veľmi blízke a priateľské. Súčasnú úroveň spolupráce 
možno charakterizovať ako veľmi intenzívnu. Zatiaľ čo na začiatku sa vzájomné 
kontakty sústredili predovšetkým na oblasť verejnej správy, školstva a kultúry, 
v neskoršom období sa postupne rozšírili do rôznych foriem podnikateľskej a in-
štitucionálnej spolupráce.

Projekt predstavuje seriál podujatí orientovaných na komplexnú prezentáciu 
historických, kultúrnych a spoločenských charakteristík oboch regiónov. Forma 
tejto prezentácie bola optimálnym prostriedkom k osloveniu čo najširšieho spek-
tra miestneho obyvateľstva. Predpokladom všestrannej spolupráce vychádzajúcej 
z využitia terajšieho potenciálu spoločného cezhraničného regiónu Palota – Rados-
zyce je vzájomné spoznanie a zblíženie sa obyčajných ľudí. Projekt mal za cieľ 
prostredníctvom cezhraničných stretnutí vytvoriť podmienky vzájomnej dôvery 
a osloviť tak všetky vekové kategórie cieľových skupín. 

Hlavným cieľom projektu bolo prehlbovanie a zintenzívnenie cezhraničnej spo-
lupráce medzi vybranými cieľovými skupinami partnerských obcí Palota – Rados-
zyce, šírenie kultúrneho dedičstva oboch partnerských regiónov prostredníctvom 
vystúpení umeleckých spolkov.

Aktivity projektu:
1. Cezhraničné stretnutia.
2. Festivaly kultúry a športu – podujatia mali podobu športových zápolení vo vy-

braných individuálnych a kolektívnych disciplínach spojených s prezentáciou 
oboch regiónov.

3. Stretnutia rodákov – podujatia boli zamerané na stretnutia rodákov oboch 
obcí spojených s prezentáciou kultúrneho dedičstva a turistických atrakcií sú-
časnosti.

4. Propagačné a informačné aktivity.

Výstupy projektu: 
■■ Spoločné stretnutia.
■■ Propagačný materiál.
■■ Kultúrne podujatia.

ROZVOJ VZÁJOMNÝCH KULTÚRNO-ŠPORTO-
VÝCH KONTAKTOV PALOTA – RADOSZYCE

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Cezhraničné centrum športu a turistiky v Miklušovciach
■■ Žiadateľ: Telovýchovná jednota Miklušovce
■■ Partner projektu: Ludowy Klub Sportowy „SANOVIA“ w Lesku
■■ Doba realizácie: 01.01.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 40 308,79 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 49 918,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Miklušovce je situovaná v malebnom prostredí Čiernej hory v Prešov-

skom kraji. V obci pôsobí Telovýchovná jednota Miklušovce, ktorá združuje deti, 
mládež, dospelých a seniorov, ktorí sa pravidelne venujú svojmu dlhodobému 
športovému hobby – futbalu. Futbalové ihrisko bolo dlhodobo jediným priesto-
rom, kde mohli tráviť svoj voľný čas členovia telovýchovnej jednoty, ale aj obča-
nia obce. Telovýchovná jednota Miklušovce preto s partnerom projektu hľadala 
možnosti ako rozšíriť ponuku športového vyžitia svojich členov a zároveň spro-

pagovať obec na poľskej strane hranice ponukou športových a turistických akcií. 
V rámci projektu bol revitalizovaný a obnovený turistický chodník, ktorý vedie 

ponad obec Miklušovce do Klenova v dĺžke cca 5 km a ponúka tak možnosť ob-
divovať krásy Čiernej Hory. Zároveň bola spracovaná turistická mapa kraja, infor-
mačné bulletiny o Čiernej Hore a obci. Aby bola ponuka trávenia voľného času 
rozšírená aj o aktivity, ktoré je možné uskutočňovať aj za nepriaznivého počasia, 
telovýchovná jednota v rámci projektu vybudovala Centrum športu s mini posil-
ňovňou a zrekonštruovala šatne a sociálne zariadenia. Takto bol širokej verejnosti 
poskytnutý priestor na zdokonaľovanie svojho tela, zlepšovanie kondície, či relax. 
Spoluprácou s poľským partnerom sa podarilo podporiť rozvoj športu, rozšíriť 
vedomosti o susednej krajine a spropagovať športové výsledky, ktoré dosiahla 
Telovýchovná jednota Miklušovce a jej projektový partner Sanovia.

Hlavným cieľom projektu bolo zatraktívnenie regiónu, spropagovanie Telovýchov-
nej jednoty Miklušovce, Centra športu, športových a turistických možností regiónu.

Aktivity projektu:
1. Organizovanie futbalových a turistických stretnutí Telovýchovnej jednoty 

Miklušovce a Sanovia Lesko. 
2. Vytvorenie Centra športu – vybudovanie posilňovne pre futbalový klub a mlá-

dež v Miklušovciach, rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní.
3. Revitalizácia turistického chodníka v Čiernej Hore.
4. Slávnostné otvorenie Centra športu a turistického chodníka spojené s výstavou 

fotografií z histórie obce a futbalového klubu Telovýchovná jednota Miklušovce.
5. Odborné prednášky pre mladých ľudí na tému zdravie a jeho prevencia, pre-

vencia kriminality formou športu.
6. Propagácia a medializácia projektu – vytvorenie webovej stránky Telovýchov-

ná jednota Miklušovce s propagáciou projektu, vytvorenie brožúry.

Výstupy projektu: 
■■ Konferencia.
■■ Futbalový turnaj, výlet futbalového klubu.
■■ Turistický chodník.
■■ Posilňovňa.
■■ Brožúry.
■■ Výstava.
■■ Odborná prednáška.

CEZHRANIčNÉ CENTRUM ŠPORTU 
A TURISTIKY V MIKLUŠOVCIACH
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Spoločne na vode aj mimo nej
■■ Žiadateľ: Yacht Club Zátoka-Domaša
■■ Partneri projektu: Jacht Klub Siarkopol, Obec Malá Domaša
■■ Doba realizácie: 01.02.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 47 481,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 800,00 EUR

Krátky opis projektu:
Prešovský samosprávny kraj je nesporne jeden z najkrajších kútov Slovenska. 

Jedným z príkladov je aj vodná nádrž Domaša, ktorá je po dlhé roky miestom 
letnej turistiky spojenej s vodnými športmi, relaxom a aktívnym oddychom. Táto 
turistami vyhľadávaná oblasť má však stále možnosti ako zvýšiť svoj turistický po-
tenciál a tým aj zvýšenie jej návštevnosti. Skvalitnenie ponúkaných služieb 
a zlepšenie propagácie tejto oblasti subjektmi cestovného ruchu je nástrojom na 
zvýšenie prílevu financií a jej ďalší rozvoj. Aktívnou činnosťou k tomu nesporne 
prispievajú aj športové kluby pôsobiace na vodnej nádrži svojou nezastupiteľ-

nou úlohou ponuky atraktívnych jachtárskych pretekov a súťaží. Jachtársky klub 
a jeho členská základňa vlastní športové lode, s ktorými sa zúčastňuje súťaží 
a pretekov. Ich počet a typová rozdielnosť neumožňovala zapojiť sa do aktivít klu-
bu všetkým jej členom. 

Klub potreboval rozšíriť svoju materiálnu základňu o ďalšie typy lodí a plavi-
diel, čo by spolu s cezhraničným partnerom umožňovalo účasť na podujatiach 
prihraničných jazier oboch regiónov. Rozšírenie druhov lodí, plachetníc a surfov 
zatraktívnilo činnosť klubu a jeho členov, ale hlavne umožňuje vychovávať budú-
cu generáciu k tomuto športu.

Hlavnou úlohou projektu bolo vytvorenie podmienok pre rozvoj spolupráce 
jachtárskych klubov Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva, organizácia 
spoločných športových podujatí a seminárov, informovanosť širokej verejnosti, 
propagácia a publicita všetkých partnerov projektu a stredísk cestovného ruchu, 
resp. vodných plôch, na ktorých pôsobia.

Aktivity projektu:
1. Úvodné koordinačné stretnutie.
2. Realizácia verejného obstarávania. 
3. Nákup spotrebného tovaru, výpočtovej a didaktickej techniky, zabezpečenie 

športových potrieb klubu a skladovacích priestorov nevyhnutných pre činnosť 
Yacht Clubu.

4. Stretnutie partnerov projektu na seminári YACHT Domaša 2010. Cieľom stret-
nutia bola propagácia tohto športu a rozvoj cestovného ruchu v regióne.

5. Spoločné jachtárske preteky/Stretnutie partnerov projektu. Preteky boli zara-
dené do kalendára pretekov ako jedno z hlavných podujatí jachtárskej sezóny 
na Domaši. 

6. Vydanie spoločného propagačného materiálu partnerov projektu a jeho distri-
búcia. Materiál prezentuje výsledky projektu, ktoré boli distribuované všetkým 
projektovým partnerom na oboch stranách hranice a tiež do podobných stre-
dísk cestovného ruchu.

Výstupy projektu: 
■■ Priestor na skladovanie a opravy športových potrieb klubu.
■■ Záchranárske plavidlo.
■■ Školiace plavidlo.
■■ Športové potreby pre činnosť Yacht Clubu.
■■ Seminár YACHT Domaša 2010.
■■ Spoločné jachtárske preteky.
■■ Spoločné propagačné materiály. 

SPOLOčNE NA VODE AJ MIMO NEJ

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Chata Ostravanka – centrum spolupráce lyžiarov a záchra-
nárov slovensko-poľského prihraničia
■■ Žiadateľ: Lyžiarsky klub Ostravanka
■■ Partneri projektu: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynic-
ka, Horská záchranná služba
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 31.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 47 472,93 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 790,00 EUR

Krátky opis projektu:
Slovensko-poľské pohraničie je svojím prírodným a kultúrnym bohatstvom 

predurčené na rozvoj športu a turistiky, ktoré sú spojené aj s istým rizikom úrazu, 

či iných nebezpečných situácií. Projekt staval aj na dlhoročnej spolupráci a pre-
pojenosti regiónov v oblasti horskej záchrany. Lyžiarsky klub Ostravanka a Hor-
ská záchranná služba nemali v danej lokalite rekreačnej oblasti Drienica – Lysá 
priestory na uskutočňovanie každoročných predsezónnych preskúšaní, škole-
ní a iných nevyhnutných súčastí spojených s prácou horskej záchrannej služby 
a ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov a turistov. Chýbali priestory na stre-
távanie, výmenu skúseností a na vzájomné vzdelávanie. 

Projekt v primárnej rovine riešil spoluprácu a zdokonalenie záchrany na ho-
rách, zdravia a bezpečného pohybu na horách. V sekundárnej rovine prispel k roz-
voju cestovného ruchu skvalitnením infraštruktúry cestovného ruchu v stredisku. 

Hlavnou úlohou projektu bolo prostredníctvom vytvorenia „Cezhraničného/Part-
nerského centra pre rozvoj spolupráce v oblasti záchrany na horách a cestovného 
ruchu“ zabezpečiť podmienky pre rozvoj spolupráce horských záchranných slu-
žieb, lyžiarskych oddielov, turistov a športovcov, ktorých záujmom je podpora 
bezpečného aktívneho oddychu a športu v prírode. Naplnenie tohto hlavného 
cieľa projektu sa uskutočnilo prostredníctvom nevyhnutnej rekonštrukcie chaty 
Ostravanka a jej vybavenia.

Aktivity projektu:
1. Úvodné koordinačné stretnutie projektového tímu.
2. Cezhraničné/Partnerské centrum – rekonštrukcia, nákup a montáž zariadenia, 

výpočtovej a didaktickej techniky.
3. Stretnutie partnerov projektu, ich členskej základne a širokej verejnosti na spo-

ločnom lyžiarskom prechode Kyjov – Lysá.
4. Propagačné a informačné aktivity projektu.

Výstupy projektu: 
■■ Cezhraničné centrum pre rozvoj spolupráce v oblasti záchrany na horách a ces-
tovného ruchu.
■■ Stretnutie partnerov projektu, ich členskej základne a širokej verejnosti na ly-
žiarskom prechode.
■■ Stretnutie partnerov projektu a verejnosti spojené s medializáciou výsledkov 
projektu.
■■ Školenie partnerov – bezpečnosť a prevencia.
■■ Propagačné materiály.

CHATA OSTRAVANKA – CENTRUM 
SPOLUPRÁCE LYžIAROV A ZÁCHRANÁROV 
SLOVENSKO-POĽSKÉHO PRIHRANIčIA
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin
■■ Žiadateľ: Mesto Spišská Belá
■■ Partner projektu: Mesto Szczawnica
■■ Doba realizácie: 01.12.2009 – 30.11.2010
■■ Financovanie ERDF: 41 832,75 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 49 215,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Mesto Spišská Belá spolupracuje so Szczawnicou už od roku 1979 a to v ob-

lasti školstva, kultúry, športu a výmeny skúseností. Primárnym problémom tejto 
dlhodobej spolupráce bolo málo príležitostí pre neformálne stretnutia občanov 
z oboch strán hraníc, nakoľko doterajšia spolupráca bola orientovaná predo-
všetkým na výmenu skúseností a poznatkov z oblasti samosprávy. Napriek otvo-
renej Európe nedochádzalo v dostatočnej miere k zintenzívneniu spolupráce na 
kultúrnom poli. 

Práve tento projekt bol prostredníctvom organizovania spoločných programov 

a vystúpení počiatočným impulzom pre nastolenie zmien v oblasti kultúrnej spo-
lupráce. Generácia mladých ľudí sa prostredníctvom aktivít projektu naučila ak-
ceptovať a tolerovať nielen vlastnú kultúru, ale aj inú kultúru, zvyky a tradície.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie a zintenzívnenie spolupráce mesta 
Spišská Belá a Szczawnica. Špecifickými cieľmi projektu bolo zviditeľnenie oboch 
miest a regiónu, podpora a rozvoj marketingovej stratégie oboch miest a zvýše-
nie záujmu obyvateľov o kultúru v meste, regióne, vytvorenie kultúrneho mostu 
pre obidva národy.

Aktivity projektu:
1. Úvodný workshop, ktorého cieľom bola prezentácia kultúrnej histórie oboch 

miest, Spišskej Belej a Szczawnice a pohraničných regiónov.
2. Privítajme spolu Nový rok – zoznámenie sa s novoročnými tradíciami oboch 

národov participujúcich na tomto projekte, vystúpenie speváckych skupín zo 
Slovenska a z Poľska.

3. Medzinárodný festival fotografie – mesto Spišská Belá, ako rodisko významné-
ho vynálezcu v oblasti optiky a fotografie, chcelo týmto spôsobom predstaviť 
svet fotografie obyvateľom oboch miest aj širšieho regiónu.

4. Slovensko-poľské jarmočné dni – prezentácia typických a charakteristických 
remesiel a umení, výrobných a technologických postupov, kultúrnych vystú-
pení oboch partnerských miest.

5. Kaštieľne hry – divadelný festival – dvojdňové podujatie, ktorého súčasťou 
bola prehliadka vystúpení divadelných súborov pre deti i dospelých z oboch 
strán hraníc. 

6. Zemiakarsky jarmok – priblíženie spôsobov pestovania a šľachtenia zemiakov, 
ich ošetrovanie, použitie najmodernejšej techniky, ale aj spracovanie zemiakov 
miestnymi spracovateľmi, aj pestovateľmi z poľskej strany.

7. Medzinárodný deň cestovného ruchu – prezentácia cestovného ruchu, pred-
stavenie miestnych a regionálnych aktérov cestovného ruchu oboch strán hra-
níc, súčasťou podujatia bol aj turistický pochod na chatu Plesnivec.

8. Záverečná konferencia – prezentácia a vyhodnotenie jednotlivých aktivít pro-
jektu, jeho prínos pre cezhraničnú spoluprácu.

Výstupy projektu: 
■■ Workshop.
■■ Konferencia.
■■ Podujatie.

www.spisskabela.sk

www.po-kraj.sk

žIVÁ KULTÚRA REgIóNU TATIER A PIENIN

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Vzdelaním k partnerstvám a rozvoju regiónov II
■■ Žiadateľ: Prešovský samosprávny kraj
■■ Partneri projektu: Powiat Rzeszowski, Škola v prírode Detský raj
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 30.09.2010
■■ Financovanie ERDF: 49 334,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 040,00 EUR

Krátky opis projektu:
Základom spolupráce partnerov projektu v oblasti ľudských zdrojov a regionálneho 

rozvoja bola dohoda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Podkar-
patským vojvodstvom, ktorá bola podpísaná v Medzilaborciach dňa 16.10. 2008. V zmys-
le dohody sa obidve regionálne samosprávy zaväzujú podporovať rozvoj spolupráce 
prostredníctvom vzájomných kontaktov a oficiálnych návštev predstaviteľov oboch 
regiónov, koordináciou spoločnej činnosti pri príprave a realizácii spoločných projek-
tov v rámci programov Európskej únie, podporou spolupráce medzi rôznymi subjektmi 
sídliacimi na území oboch regiónov, vytváraním spoločných stratégií a koncepcií týkajú-
cich sa cezhraničnej spolupráce, vzájomnou výmenou informácií a skúseností ako aj orga-
nizovaním spoločných propagačných akcií na území oboch regiónov a v zahraničí.

Projekt svojimi aktivitami a zameraním nadväzuje na projekt s názvom „Vzdelaním 
k partnerstvám a rozvoju regiónov I“, ktorý bol v roku 2006 realizovaný prostredníc-
tvom Programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Poľsko – Slovenská republika. 
Projekt „Vzdelaním k partnerstvám a rozvoju regiónov II“ bol zameraný na vytvára-

nie nových partnerstiev a rozvíjanie už existujúcich partnerstiev a na vzdelávanie 
a rozvoj ľudských zdrojov, regiónov a prihraničných oblastí. V rámci aktivít boli zorga-
nizované stretnutia vedúcich predstaviteľov prihraničných regiónov, ako aj stretnutia 
obyvateľov a mládeže so zámerom zvýšiť povedomie o kultúre a spôsobe života jed-
notlivých regiónov zapojených do realizácie projektu. Úpravou priestorov Školiace-
ho a vzdelávacieho centra Prešovského samosprávneho kraja a jeho materiálno-tech-
nického vybavenia boli vytvorené základné podmienky pre intenzívne vzdelávanie 
ľudských zdrojov. Je možné konštatovať, že projekt zlepšil spoluprácu medzi partner-
mi prostredníctvom výmeny informácií s využitím získaných výsledkov a skúseností 
partnerov, čím prispel k efektívnemu rozvoju ľudského potenciálu, posilneniu vzťa-
hov medzi partnermi, a tým aj podpore sociálno-ekonomického rozvoja regiónu.

Hlavným cieľom projektu bolo zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce na regio-
nálnej a miestnej úrovni v oblastiach pôsobnosti samospráv na oboch stranách hra-
nice a vytvorenie možností pre vzdelávanie a výmenu informácií.

Aktivity projektu:
1. Úvodné stretnutie partnerov a žiadateľa.
2. Úprava Školiaceho a vzdelávacieho centra Prešovského samosprávneho kraja.
3. Stretnutie mládeže – vzdelávací seminár o rozvoji cezhraničnej spolupráce, 

kompetenciách Prešovského samosprávneho kraja, možnostiach územia Pre-
šovského kraja, exkurzia Prešov a okolie.

4. Stretnutie predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja s partnermi 
z powiatu Rzeszów a Podkarpatského vojvodstva za účelom výmeny skúsenos-
tí, zintenzívnenia spolupráce na oboch stranách hranice a vytvorenia ešte sta-
bilnejšieho partnerstva. 

5. Záverečné stretnutie partnerov projektu za účelom návrhu ďalších možností 
spolupráce a využitia výsledkov projektu.

6. Propagačné a informačné aktivity projektu – propagačné materiály, webová 
stránka, propagácia v médiách.

Výstupy projektu:
■■ Vzdelávací seminár.
■■ Vybavenie Školiaceho a vzdelávacieho centra Prešovského samosprávneho kraja.
■■ Pracovné stretnutie predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a partnerov.
■■ Športové podujatia.
■■ Záverečný workshop.

VZDELANÍM K PARTNERSTVÁM A ROZVOJU 
REgIóNOV II
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Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Skvalitnenie infraštruktúry Litmanovej doplnkovou vyba-
venosťou
■■ Žiadateľ: Obec Litmanová
■■ Partneri projektu: Gmina Piwniczna – Zdroj, Vidiek, n.o.
■■ Doba realizácie: 01.02.2010 – 31.10.2010
■■ Financovanie ERDF: 33 180,60 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 39 036,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Obec Litmanová je vzdialená 11 km od Starej Ľubovne. Leží v hornatej podtat-

ranskej oblasti v údolí medzi kopcami Pidomok z východnej strany, zo severnej 
strany ju lemujú Marcinová a Zajacová skala. Obec má pestrú prírodnú scenériu, 

je východiskom početných turistických chodníkov, v zime je v prevádzke lyžiar-
sky vlek a upravená zjazdová trať s výrobou umelého snehu. Obec leží len 12 km 
od hlavnej príjazdovej cesty z Poľska smerom na východ a západ Slovenska. Tieto 
danosti obec a jej obyvatelia využívajú na rozvoj cestovného ruchu. Na hore Zvir 
sa dvom dievčatám od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 (vždy v prvú augus-
tovú nedeľu) zjavovala Panna Mária. Takmer 20 rokov od prvého zjavenia sa hora 
Zvir a pod ňou Litmanová stala známou aj ďaleko za hranicami Slovenska. Miesto 
zjavenia navštevujú tisícky ľudí. Prevažná väčšina zahraničných návštevníkov po-
chádza zo susedných regiónov Poľska. Cez hranicu prechádza turistický chodník, 
ktorý poľskí a slovenskí turisti využívajú na vzájomné návštevy. 

Obec so svojimi obyvateľmi využíva novú skutočnosť, ktorá vyplynula zo zja-
venia a začala poskytovať služby vidieckeho cestovného ruchu. Avšak chýbajúca 
dopravná infraštruktúra, parkovacie plochy, oddychové zóny, informačné tabule, 
propagačné a informačné materiály boli základnou prekážkou pre jeho intenzív-
nejší rozvoj. Vybudovanie altánkov, vysunutie TIK-u na parkovisko pred priamym 
výstupom na horu Zvir, skultúrnenie vzhľadu autobusovej zastávky na konečnom 
stanovisku, boli veľmi dôležité prvky, ktoré prispeli k výraznej spokojnosti a úžitku 
cieľových skupín.

Hlavným cieľom projektu bolo dobudovanie infraštruktúry prístupovej komu-
nikácie k miestu zjavenia na hore Zvir a podpora miestnych iniciatív gréckokato-
líckej cirkvi.

Aktivity projektu:
1. Dopracovanie technickej dokumentácie. Vybudovanie a osadenie altánkov, 

prístrešku, reklamných tabúľ, rekonštrukcia autobusovej zastávky.
2. Spracovávanie textových a fotografických podkladov a vydanie skladačky 

a pohľadníc.
3. Vybavenie kiosku – TIK-u zariadením, inventárom a nevyhnutným tovarom pod 

horou Zvir.
4. Posviacka vybudovaného diela.

Výstupy projektu:
■■ Altánky, prístrešok, informačné tabule, zrekonštruovaná autobusová zastávka, 
ekotoalety, osadenie odpadových košov.
■■ Skladačka, pohľadnice/2 druhy, plagáty.
■■ Vybavenie kiosku/TIK.
■■ Posviacka diela.

www.litmanova.sk

SKVALITNENIE INFRAŠTRUKTÚRY LITMANOVEJ 
DOPLNKOVOU VYBAVENOSťOU

www.osveta.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Vplyv ľudových tradícií na súčasnosť
■■ Žiadateľ: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
■■ Partner projektu: Powiat Krośnieński
■■ Doba realizácie: 01.02.2010 – 31.01.2011
■■ Financovanie ERDF: 31 450,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 37 000,00 EUR

Krátky opis projektu: 
Slovensko-poľské pohraničie je známe svojím bohatým kultúrnym dedičstvom, 

ktoré stojí za to, aby sa rozvíjaním zručností a talentov mladých ľudí odovzdáva-
lo aj budúcim generáciám. Budovanie inštitucionálnych väzieb medzi kultúrny-
mi organizáciami, organizovanie spoločných kultúrnych podujatí, workshopov 
a tvorivých dielní by prispelo nielen k nájdeniu riešenia rozvoja talentov mladých 
ľudí, k zmene ich hodnotovej orientácie prostredníctvom umeleckých aktivít, ale 
aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov, k vytvoreniu trvalo 
udržateľných kontaktov tvorcov a interpretov programov.

V živote našich predkov mala nezastupiteľné miesto úcta k prírode a k opaku-
júcim sa prírodným úkazom a z nich prameniace zvyky týkajúce sa rodinného 
života, jednotlivých ročných období, ako aj práce a zamestnania. Projekt hľadal 

spoločné črty ľudových tradícií a poukázal na ich vplyv pri formovaní súčasnej 
kultúry. Nadviazali sa nové, kvalitatívne vyššie kontakty jednak medzi súbormi 
rovnakých žánrov, skupinami a jednotlivcami, ktorí sa angažujú na poli zachova-
nia tradičnej kultúry, ale aj profesionálnymi pracovníkmi v kultúre.

Hlavný cieľom projektu bolo zlepšiť medzinárodnú spoluprácu medzi kultúrny-
mi inštitúciami, spojiť neprofesionálnych umelcov a umelecké iniciatívy prostred-
níctvom spoločných tvorivých dielní, plenérov, workshopov, výstav, výmenných 
pobytov a udržať tak kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského regiónu pre ďalšie 
generácie.

Aktivity projektu:
1. Vianočné tradície – betlehemské hry a koledy. Workshop realizovaný počas 

troch trojdňových pracovných sústredení (deti, mládež , dospelí). Výstupom 
bol ucelený program, ktorý sa uviedol v dvoch slovenských a dvoch poľských 
obciach.

2. Masky v ľudovej kultúre – medzinárodný plenér pre dve skupiny (deti a mlá-
dež, dospelí), zrealizovaný taktiež v dvoch obciach na Slovensku a dvoch ob-
ciach v Poľsku, výstupom ktorého bola výstava s popisom masiek.

3. Umelecké výrobky z prírodných materiálov – medzinárodný plenér pre vyspe-
lých tvorcov. Výstupom bola putovná výstava v obciach a mestách slovensko-
poľského pohraničia. 

4. Ľudová pieseň a jej prínos pre súčasnosť – medzinárodný workshop, ktorého 
sa zúčastnili detskí a dospelí hráči na tradičné hudobné nástroje a speváci ľu-
dových piesní.

5. Medzinárodná konferencia určená pre pedagógov škôl odboru estetická a hu-
dobná výchova, kultúrnym pracovníkom a vedúcim folklórnych súborov a sku-
pín. Pre verejnosť bol výstupom spoločný koncert ľudovej piesne sprevádzaný 
medzinárodným poľsko-slovenským orchestrom. 

Výstupy projektu: 
■■ Workshop.
■■ Konferencia.
■■ Propagačný materiál.
■■ Koncerty.
■■ Výstava.
■■ Repertoárový zborník.

VPLYV ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ NA SÚčASNOSť
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www.po-kraj.sk

Základné údaje projektu:
■■ Názov projektu: Vitajte v Prešovskom kraji
■■ Žiadateľ: Prešovský samosprávny kraj
■■ Partner projektu: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ v Nowom Saczi
■■ Doba realizácie: 01.03.2010 – 30.12.2010
■■ Financovanie ERDF: 49 980,00 EUR
■■ Celkové náklady projektu: 58 800,00 EUR

Krátky opis projektu:
Región Prešovského kraja, ktorý sa rozprestiera na území troch historických 

územných celkov (bývalej Šarišskej stolice, Spišskej stolice a Zemplínskej stolice), 
patrí z hľadiska prírodnej hodnoty, unikátnych kultúrnych a historických pamia-
tok, množstvom zvykov a tradícii k najvzácnejším na Slovensku. Nedostatok pub-
licity, propagácie, medializácie a nedostatočná úroveň poskytovaných informácií 
na domácej i zahraničnej úrovni je jednou z príčin nevyužívania potenciálu ces-
tovného ruchu. 

Vytvorenie projektového partnerstva vyplývalo z Memoranda o porozumení 
podpísaného 26. 2. 2008 medzi Prešovským samosprávnym krajom a Malopoľ-
ským vojvodstvom. Projekt napĺňal myšlienky spoločnej propagácie, s ktorou sa 
oba regióny zaoberali už dlhšie obdobie. Vytvorenie spoločného propagačné-
ho materiálu bolo pokračovaním intenzívnej spolupráce na rôznych úrovniach 

medzi rôznymi organizáciami a taktiež podnikateľskou sférou. Jedným z výstu-
pov projektu bol krátky 15 minútový film, ktorý nadväzuje na anketu o siedmich 
divoch kraja, ktorú Prešovský samosprávny kraj pred časom organizoval. Medzi 
sedem divov hlasujúci zaradili historické centrum Bardejova, hrad Ľubovňa, Tat-
ranský národný park, Oltár majstra Pavla z Levoče, súbor drevených chrámov, Pie-
ninský národný park a historické centrum Levoče.

Ďalším zaujímavým výstupom je kniha v 5 jazyčnej mutácii s názvom „Vitaj-
te v Prešovskom kraji“. Kniha obsahuje vyše 100 fotografií renomovaných foto-
grafov vrátane leteckých záberov. Svojím obsahom zobrazuje rozmanitosť tohto 
jedinečného priestoru uprostred Európy s nádhernou prírodou a vzácnymi pa-
miatkami, na ktorom sa zbiehajú rôznorodé kultúry, náboženstvá, národnosti 
i minulosť s prítomnosťou. Táto publikácia je vzácna nielen svojím obsahom, ale 
aj grafickým spracovaním a jedinečným spôsobom prezentácie toho, čo ponúka 
tento výnimočný región, na ktorom sú sústredené viac ako dve tretiny všetkých 
kultúrnych pamiatok Slovenska (päť národných parkov a 180 chránených území). 
Dôkazom výnimočnosti tejto publikácie je aj ocenenie, ktoré udeľuje Klub foto-
publicistov Slovenského syndikátu novinárov. Za túto obrazovú publikáciu získal 
Prešovský samosprávny kraj v súťaži „Najkrajšia kniha a propagačný materiál za 
rok 2010“ 2. miesto v kategórii „Knihy o krajoch a regiónoch“.

Hlavným cieľom projektu bolo vytváranie nových a skvalitnenie už existujú-
cich partnerstiev v prihraničných regiónoch medzi poľskými a slovenskými sub-
jektmi na území Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva 
prostredníctvom spoločnej realizácie projektu.

Aktivity projektu:
1. Úvodné stretnutie projektového tímu.
2. Verejné obstarávanie.
3. Spolupráca s dodávateľmi pri príprave propagačných materiálov – spolupráca 

s dodávateľmi pri tvorbe fotografickej dokumentácie, publikácie Prešovského sa-
mosprávneho kraja s prepojením na Malopoľské vojvodstvo, prezentačno-pro-
pagačných predmetov, prezentačného krátkometrážneho filmu o kraji.

4. Dodávka diel – dodávka fotografickej dokumentácie, prezentačno-propagač-
ných predmetov, propagačného krátkometrážneho filmu o kraji.

5. Príprava a realizácia medzinárodnej slovensko-poľskej konferencie, ktorej cie-
ľom bola výmena know-how, informovanie o súčasnom stave cestovného ru-
chu v Prešovskom kraji a Malopoľskom vojvodstve, prezentácia a výmena skú-
seností, medializácia projektu a jeho výsledkov.

6. Príprava a realizácia vernisáže/záverečného stretnutia partnerov – záverečné 
stretnutie partnerov projektu spojené s vernisážou fotografií za účelom dise-
minácie výsledkov projektu, informovanie, publicita v médiách o výsledkoch 
projektu na oboch stranách partnerov projektu.

7. Ukončenie projektu – finančné a technické ukončenie realizácie projektu/mo-
nitoring.

Výstupy projektu:
■■ Fotografická dokumentácia.
■■ Publikácia Prešovského samosprávneho kraja s prepojením na Malopoľské voj-
vodstvo.
■■ Prezentačno-propagačné predmety.
■■ Prezentačný krátkometrážny film o kraji.
■■ Medzinárodná konferencia.
■■ Výstava/záverečné stretnutie.
■■ Publicita na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja – fotografická 
dokumentácia, publikácia Prešovského samosprávneho kraja s prepojením na 
Malopoľské vojvodstvo, prezentačný krátkometrážny film.

VITAJTE V PREŠOVSKOM KRAJI
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