
Zoznam mikroprojektov  v rámci Fondu mikroprojektov– Strešného projektu „Ochrana 
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“ v spolupráci PSK a Karpatským euroregiónom 
___________________________________________________________________________ 
 
1.Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí 
Zwiazek Miedzygminny, Gmina Wojaszówska,obec Holčíkovce 
112 840 € 
 
V mikroprojekte budú navrhnuté inovatívne riešenia a nové turistické produkty pre poľsko-slovenské 
pohraničie.  Prvým riešením je zavedenie hier ako formy zapojenia turistov. Hry Geocoin ponúkajú príjemcom 
hľadanie skrytých mincí v rámci danej trasy, prostredníctvom indícií umiestnených v podobe QR kódov na 
významných budovách a miestach vo verejnom priestore. Novým riešením je i využitie nových informačných a 
komunikačných technológií pre prezentáciu objektov, ktoré už neexistujú, alebo s cieľom ukázať, ako sa objekt 
zmenil v priebehu času, alebo k prezentácii dôležitých udalostí, ktoré sa konali v danom mieste.  
 

2.Vesmír na dlani 

Arboretum i Zaklad Fizjografii vw Bolestrasycach, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Podduklianske 

osvetové stredisko vo Svidníku 

116 167 € 

Realizácia mikroprojektu prebehne v menej známych a riedko navštevovaných oblastiach (Roztoky, Kolonica, 
Cisowa). Cieľom projektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti prírodného cestovného ruchu, rozšírenie 
existujúcich a vytváranie nových produktov cestovného ruchu. Dosiahnutie tohto cieľa sa uskutoční 
prostredníctvom rozsiahlej podpory súčasnej turistickej značky Karpatské Nebo. Výstupy budú spojené s 
astronómiou a astronomickým kultúrnym dedičstvom pohraničného regiónu. Turistická značka Karpatské Nebo 
bude v konečnom dôsledku rozšírená o ďalšie astroturistické produkty v Poľsku a na Slovensku, ako aj v iných 
krajinách Karpatského euroregiónu. 

 

3.Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu  

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Podkarpacka Regionalna Organizacja 

Turystyczna 

111 807 € 

Hlavným cieľom projektu Karpatské dobrodružstvá je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie návštevnosti územia 
Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva vytvorením troch ucelených produktov zážitkového 
cestovného ruchu a ich následnej prezentácie s využitím moderných komunikačných metód a technológií 
vrátane propagačných materiálov a predmetov.  

 

4.Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v neolite a eneolite 

Prešovská univerzita v Prešove, Uniwersytet Rzeszowki 

107 084 € 

Projekt je zameraný na potrebnú sumarizáciu, zachytenie a predstavenie unikátnych lokalít, i nájdených 
artefaktov nielen odbornej, ale predovšetkým širokej laickej verejnosti. Aktivity sú zamerané na propagáciu 
zdrojov kultúrneho dedičstva slovensko-poľského pohraničia pomocou e-produktu, ktorý bude aj mapovou 
aplikáciou. Popri skúmaní budú súčasťou aj na rôzne informačné "mäkké" aktivity - podujatia (konferencie, 
publikácie, workshopy), ktoré budú mať vplyv na zvýšenie príťažlivosti regiónu. Počas realizácie bude 
zabezpečené skenovanie a 3D tlač, geofyzikálny výskum a fotografovanie pomocou dronu.  
 



5.Karpatské výtvarné plenéry 

Gminny Osrodek Kultury w Korczynie, mesto Stropkov 

17 897 € 

Hlavnou aktivitou je realizácia výtvarných plenérov za účasti umelcov z Poľska a Slovenska. Vytvorené umelecké 
diela (obrazy) inšpirované prírodnými hodnotami a kultúrno-historickými zvláštnosťami hôr Karpát budú 
predstavovať dôležitý prvok pri tvorbe a zachovaní prvkov značky Carpathia. V umeleckom priestore sa objaví 
ďalší dôležitý impulz propagujúci hodnoty Karpát pre návštevníkov a obyvateľov. Vytvorená kolekcia obrazov 
bude natrvalo zdobiť umelecké galérie u partnerov projektu, s možnosťou expozície obrazov aj na iných 
miestach (výstavy, veľtrhy). 

 

6.Výskumníci pohraničia Vlčích hôr 

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Aevis,n.o., Stowarzyszenie EKOSKOP 

105 961 € 

Územie realizácie mikroprojektu sa rozprestiera na poľsko-slovenskej hranici, od Nízkych Beskýd cez Przemyské 
pohorie až po Vihorlat na Slovensku. Toto územie sa podľa dobových máp zo 16. storočia nazývalo Vlčie hory. 
Označené územie spája oba národy v snahe chrániť a propagovať prírodné hodnoty. Počas mikroprojektu budú 
organizované školenia a workshopy pre sprievodcov, učiteľov, a aj žiakov. Vzdelávanie bude prebiehať on-line a 
tiež teréne. Aktivity budú zamerané na ochranu a zachovanie prírodného dedičstva Vlčích hôr a rozšírenia 
Bieszczadského NP. 
 

7.Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova 

Gmina Miasto Krosno, mesto Prešov 

116 527 € 

Realizované projektové aktivity prispejú k rozvoju turistickej ponuky oboch miest a zatraktívnia pohraničie.  
Výstupom mikroprojektu bude vytvorená maketa renesančného Mesta Krosna. Atrakcia bude umiestnená v 
centre starého mesta, ako poklop studne na námestí. Bude to priestorový model historického mesta z prelomu 
16. a 17. stor., ktorý bude prezentovať vzhľad mesta tak, ako je ukázaný v slávnom diele Brauna a Hogenberga 
t. j. Mestá sveta. Slovenský partner mikroprojektu zas vytvorí multimediálnu aplikáciu s názvom "Interaktívny 
sprievodca mestom Prešov". Súčasťou sú aj spoločné mäkké aktivity, ako je vedenie prednášok o histórii a 
kultúre mesta,  organizácia súťaže v Prešove alebo organizované hodiny dejepisu v Krosne.  

 

8.Po stopách II. svetovej vojny 

Mesto Medzilaborce, Gmina Zagórz 

43 813 € 

Mesto Medzilaborce zrekonštruuje ťažké zbrane z II. svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú v miestnej časti 
Vydraň (legendárny tank T-34 a 76 mm plukovný kanón vzor 1943). Práce budú pozostávať z kompletného 
opieskovania doterajších náterov, nástreku 1 základnou a 2 povrchovými vrstvami dvojzložkovou, tzv. 
polyuretánovou farbou, ktorá sa používa v automobilovom priemysle. Ďalšou aktivitou je výroba a osadenie 
pamätnej tabule z čiernej žuly na podstavec pod tank a dve náučné tabule s takticko-technickými údajmi týchto 
ťažkých zbraní. Treťou aktivitou je historická rekonštrukcia bojov za účasti fungujúceho tanku T-34 a ôsmimi 
lietadlami vo vzduchu, ktorá sa uskutoční v roku 2019. Záverečnou aktivitou je turistický pochod na vrch Kyčeru 
za účasti partnerov mikroprojektu a širokej verejnosti.  
 

9.Cesta Integrálnej obnovy človeka Via Reginae 

Fundajcja Dróg Kulturowych, mesto Svidník 

99 150 € 



Projekt bude viesť k vytvoreniu pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae, ako nový 
štandard spolupráce medzi oblasťami pohraničia, prehĺbi sa otázka duchovna spojená s obnovou človeka. V 
rámci tejto cesty individuálne osoby alebo skupiny budú nachádzať únik od civilizácie i bežného denného 
stereotypu. V plánoch pešieho chodníka sa predpokladajú aktivity s cieľom vytvorenia jeho obrazu ako jednej 
zo značiek karpatského regiónu špecializujúcej sa na duchovnú  i psychickú regeneráciu, prebudenie trvalých 
pozitívnych emócií a medziľudských vzťahov, využitie bohatstva prírody a vesmíru ako prvkov na nájdenie seba, 
prírodných krás i kultúrneho dedičstva vedúceho k prežívaniu duchovných a mystických pocitov. 

 

10.Putovanie po stopách religióznych objektov a tradícií po oboch stranách hranice  

Gmina Zarszyn, obec Fulianka 

102 865 € 

V rámci projektu sa plánujú aktivity spojené s propagovaním vybraných prvkov nemateriálnej kultúry regiónu - 
zvykov a obyčajov,  ako napr. organizácia hodov, stretnutí vyplývajúcich z kresťanských tradícií ai. Projekt 
pomáha zachrániť pred zničením prícestné kaplnky a kríže,  ktoré boli a sú dôležitým prvkom každodenného 
života a súčasne aj neoddeliteľnou časťou kultúrneho dedičstva  v pohraničí. Pri kaplnke Panny Márie 
Ustavičnej pomoci v lese, ktorá sa nachádza pri ceste na Kapušiansky Hrad a v blízkosti bývalej vínnej cesty ( z 
Tokaja, cez Bardejov, do Poľska), sa plánuje obnovenie zničenej infraštruktúry, ktorá poskytne miesto na 
sedenie počas hodov a iných cirkevných sviatkov. Tieto objekty budú tvoriť pre turistov svojrázne zástavky 
počas návštevy pohraničia, ktoré budú doplnené o informačné panely s mapou.  

 

11. Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou 

Gmina Besko, Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík, o.z., Detská organizácia Fénix, o.z., 

Územná organizácia Snina 

110 101 € 

Cieľom projektu je vytvorenie, podpora a rozvoj existujúcich turistických atrakcií založených na prírodných 
hodnotách Prielomov Wisłoka, bohatej histórii a kultúrnom dedičstve. V rámci podujatí bude organizovaná 
rekonštrukcia bitky z prvej svetovej vojny v Mymoni v kombinácii s veľkými cyklo manévrami. V súlade s 
princípmi trvalo udržateľného rozvoja je v okolí obce Besko a Snina potrebné vytvoriť turistickú atrakciu, ktorá  
je spojená s históriou a prírodnými hodnotami.  Detská organizácia Fénix bude v projekte zapájať deti a mládež 
do poznávacích aktivít: ukážky bojov, lyžiarský výcvik, cyklistické podujatia, pobytové podujatia v Poľsku a na 
Slovensku. Výstupom bude aj  mapa s turistickou monografiou okolia a aplikácia pre smartfón s cyklomapou. 
 

12. Prírodná turistika bez hraníc 

Stowarzayszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkapracia Pro Carpathia, Detská organizácia Fénix, 

o.z., Územná organizácia Snina 

80 469 € 

Realizácia mikroprojektu v cezhraničnom partnerstve prispeje k pozitívnej zmene v kontexte rozvoja prírodnej 
turistiky pohraničia propagáciou prírodného dedičstva, a tiež popularizáciou vo forme hotových ponukových 
balíčkov. Slovenský partner bude v projekte zapájať deti a mládež do poznávacích aktivít, prírodných kurzov v 
pohraničí, a taktiež bude sa bude podieľať na vytvorení ponukových balíčkov. Balíčky predstavia najcennejšie 
prírodné zaujímavosti poľsko-slovenského pohraničia, a budú pripravené pre päť cieľových skupín. Vytvorí sa aj 
dvojjazyčná aplikácia s názvom "Zelená skladačka". Tá poskytne informácie a zaujímavý spôsob, ako podporiť 
poznávanie prírodných hodnôt pohraničia. 
 

13.Údolie smrti - zem vojnových hrdinov 

Obec Kružlová, Gmina Dukla 

58 400 € 



Hlavnou myšlienkou tohto mikroprojektu je predstaviť najvýznamnejšie osobnosti, ktoré pôsobili v „Údolí 
smrti“ vo vojnových časoch a zohrali svoju historickú úlohu v oslobodzovaní územia počas 2. svetovej vojny. 
Dosiahnutie tohto cieľa bude podporené vybudovaním nových prvkov infraštruktúry (altánky, informačné 
panely, nadpis Údolie smrti) rozptýlenej na predmetnom území. Výsledkom mikroprojektu bude koncepcia na 
tému „Údolie smrti - zem vojnových hrdinov“.  

 

14.Obchod(y) na korze – návrat do starých dobrých čias 

Creativeast, o.z., Gmina Miasta Sanoka 

56 937 € 

Zmyslom projektu Obchod (y) na korze – návrat do starých dobrých čias je zatraktívniť a vyzdvihnúť potenciál 
mesta Sabinov v dvoch súvislostiach. Tou prvou je spropagovanie oscarového filmu Obchod na korze , druhou 
oblasť cyklistiky, keďže práve tu vznikol najstarší organizovaný cyklistický klub na Slovensku v roku 1898. 
Rovnako tu v rokoch 1933 – 1936 pôsobil vojenský cyklistický prápor, a tak to bolo v tej dobe asi 
najcyklistickešie mesto nielen na Slovensku. Návratom do starých čias je myslený  návrat do čias medzivojnovej 
Československej republiky.  V rámci projektu sa zorganizuje podujatie najstaršieho cyklistického klubu na 
Slovensku spojenú s 85. výročím vzniku cyklistického práporu v Sabinove , ktorej súčasťou bude požičiavanie 
bicyklov vyrobených v 1. ČSR či spracovanie dizajn manuálu pre majiteľov prevádzok "na korze" v duchu 1. ČSR.  
 

15.Dedičstvo starých mám bez hraníc 

Pečovská Nová Ves, Miasto i Gmina Sieniawa 

30 296 € 

Projekt "Dedičstvo starých mám bez hraníc" vychádza z témy, ktorou je historické, kultúrne a prírodné 
dedičstvo slovensko-poľského pohraničia a teda aj dvoch partnerov: obce Pečovská Nová Ves a Miasta i Gminy 
Sieniawa. Potrebou, ktorá sa má prostredníctvom jednotlivých projektových aktivít naplniť  je spoznávanie 
jednotlivých aspektov dedičstva, prostredníctvom kreatívnych a zážitkových aktivít, ktoré majú za cieľ zaujať 
cieľovú skupinu projektu, ktorej pozornosť sa v terajšom období zameriava na iný typ informácií ako sú tradície 
a história vlastného územia. Projekt má ambíciu vzbudiť zvedavosť a záujem obyvateľov o historický i kultúrny 
kontext miesta kde žijú, objavovať jeho hodnoty, osobitosti a silné stránky, ktoré pridávajú územiu určitú 
pridanú hodnotu.  

 

16. Krása, ktorou sa chceš podeliť – trasou vojaka Švejka 

Gmina Fredropol, obec Ľubiša 

123 227 € 

V rámci projektu partneri vo svojich obciach vybudujú námestia so sprievodnou infraštruktúrou, zorganizujú sa 
cyklistické preteky na medzinárodnej cyklistickej trase „Po stopách Dobrého vojaka Švejka“ a tvorivé dielne 
zahrňujúce projekt spolu s propagáciou regiónu. Vďaka realizácii projektu budú obyvatelia a turisti podporovaní 
k tomu, aby objavovali územie pohraničia, oboznamovali sa s novými, neopakovateľnými miestami s 
prírodnými, kultúrnymi a historickými hodnotami, budú mať neopakovateľnú príležitosť zúčastniť sa na 
kultúrnych udalostiach prehlbujúcich ich znalosti o histórii a literatúre. Predpokladané výsledky projektu budú 
zároveň propagovať aktívne, životnému prostrediu priaznivé a zdravé trávenie voľného času na bicykli. 
 

17.Šírenie prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom zriadenia cezhraničných cesntier 

kultúry a tradícií 

Gmina Narol, obec Župčany 

128 326 € 



Projekt zahŕňa sériu etnografických, kulinárskych a remeselníckych dielní, na ktorých sa budú zúčastňovať 
obyvatelia jednotlivých miest v Poľsku a na Slovensku. Organizované budú aj vzdelávacie folklórne koncerty a 
prezentácia klezmerskej a ortodoxnej hudby. V rámci mikroprojektu bude vytvorená etnografická publikácia v 
dvoch jazykových verziách s prezentáciou fotografií Poľska a Slovenska. Okrem toho sa plánuje vytvorenie e- 
múzea. Na základe zhromaždených materiálov a etnografických informácií sa vytvorí webová stránka s 
informáciami na oficiálnych stránkach partnerov projektu. 
 

 


