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1.Putovanie cestami histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nový Targ – 

Kežmarok 

Gmina Miasto Nowy Targ , Mesto Kežmarok         

 114 605,25 €   

Podpora  kultúrno-historického dedičstva pohraničia, vytvorenie e-produktu. V rámci projektu 

poľský partner vytvorí kompozíciu sôch, ktoré predstavujú symbol mesta  a budú umiestnené na 

území Združenia obcí Mesta Nový Targ. Okrem spracovania publikácie poľsko-slovenského spriedcu 

bude organizovaná výstava a  propagácia albumu počas výstavy fotografií z návštevy Jána Pavla II. v 

Novom Targu. Slovenský partner (Mesto Kežmarok) vytvorí remeselnícko-historickú trasu s cechmi, 

ktoré predstavujú značenia cechov na domoch. Pre propagáciu tejto trasy budú spracované dva 

krátke spoty a publikácia. Vyvrcholením mikroprojektu bude e-produkt: virtuálna 3D prehliadka 

pastierskou a sochárskou tradíciou poľsko-slovenského pohraničia cez mobilné okuliare. 

2.Objavovanie historických pamiatok - cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči  

Gmina Stary Sącz, Mesto Levoča         

 130 924,38 €   

Rozvoj cestovného ruchu. Projekt má slúžiť na navrhnutie komplexnej turistickej a kultúrnej ponuky 

pre obyvateľov a návštevníkov poľsko-slovenského pohraničia, a to najmä miest Levoča a Stary Sącz. 

V rámci investície slovenský partner (Mesto Levoča) vytvorí v časti pamiatkového objektu moderné a 

funkčne vybavené turistické informačné centrum. Ťažiskovou aktivitou poľského partnera (Gmina 

Stary Sącz) bude mobilná aplikácia – Chránime historické pamiatky, ktorá bude popisovať aktraktivity 

oboch miest v troch jazykových mutáciách. Aplikácia bude vybavená modulom mestskej hry, tzv. 

questom, s rôznymi úrovňami náročnosti. Bude popisovať aj trasu spájajúcu obe mestá. Doplnkovými 

spoločnými aktivitami partnerov budú workshopy pre sprievodcov a deti a mládež zamerané na 

kultúrne dedičstvo a turizmus. 

3. Naše tradície - naše bohatstvo  

FS Plavčanka , Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej  

 103 449,15 €   

Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva pohraničia. Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho 

dedičstva každého národa tvorí tradičná ľudová kultúra, ktorú oživujú a ďalej rozvíjajú najmä 

folklórne súbory. Cieľom je predstaviť kultúrne bohatstvo v podobe tanca, piesní, prehliadok krojov, 

gastronómie a remesiel pohraničia počas dvoch jednodňových spoločensko-kultúrnych podujatí. 

Festival sa bude konať  v Plavči a tiež v Gmine Nawojowa. V rámci programu bude prezentovaná  aj 

módna prehliadkami slovensko-poľských krojov, ukážka remesiel, ľudová zábava a súťaže vo varení 

tradičných kulinárskych jedál. Výstupom mikroprojektu bude aj  vydaná publikácie so spevníkom 

„Naše tradície – naše bohatstvo“ a nahrávkami najznámejších piesní z PL/SK pohraničia. 

 

 



 

4.Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Obec Plaveč   

108 078,87 €   

Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a podpora turizmu. Ochrana a zachovanie kultúrneho 

dedičstva - podporné aktivity archeologické výskumy Muszynský hrad (PL) a Hrad Plaveč (SK). V rámci 

infraštruktúry bude realizovaná konzervácia južnej palácovej veže hradu Plaveč . Poľský partner v 

rámci mäkkých aktivít  zrealizuje archeologické tvorivé dielne pre deti a mládež, kde po ukončení 

vytvorené 3D makety hradov s popisom aj braillovým písmom budú odovzdané Múzeu v Muszyne. 

Propagácia mikroprojektu bude zabezpečená prostredníctvom vydávania novín s ponukou návštev 

múzea a archeologického výskumu a taktiež zborníkovou publikáciou. Samozrejme všetko v oboch 

jazykových mutáciách. 

5. Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica 

ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva na poľsko - 

slovenskom pohraničí 

Miasto i Gmina Szczawnica, Obec Lesnica         

 109 608,31 €   

Podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedičstva.  Hlavnou aktivitou poľského aj slovenského 

partnera je vytvorenie spoločného e-produktu a webovej stránky v štyroch jazykových mutáciách. 

Obraz bude snímať  viac ako 22 kamier. Cieľom je zachovať a sprístupniť širokej skupine adresátov 

kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia v oblasti obce Szczawnica a Lesnica. Realizáciou 

mikroprojektu sa zvýši atraktívnosť a konkurencieschopnosť poľsko – slovenského pohraničia 

propagovaním kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom ponúknutej e-služby. 

6. Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd 

Centrum Kultury w Korzennej , Obec Raslavice            

 93 197,10 €   

Ľudová kultúra a umenie. V rámci mikroprojektu budú organizované podujatia a aktivity určené 

rovnako obyvateľom, ako aj návštevníkom pohraničia. Úlohou poľského partnera je organizácia 

umeleckého podujatia „Tancovačka v pohraničí”, ktoré bude pozostávať z dvoch vystúpení s 

programom na poľskej aj slovenskej strane. Na oboch stranách hranice bude prebiehať aktivita s 

názvom "Poľsko-Slovenská škola ľudového tanca". Ďalšie mäkké aktivity budú zamerané na ľudové 

remesielá,  špeciality regionálnej kuchyne poľských a slovenských Beskýd. Slovenský partner spracuje 

etnografický výskum vrátane spracovania a vydania publikácie s tematikou ľudovej kultúry. 

7. Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes  

Miasto i Gmina Szczawnica, Mesto Spišská Belá           

94 783,80 €   

Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a podpora turizmu. Hlavným cieľom projektu je udržať a 

zvýšiť využitie regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v kúpeľnom meste Szczawnica a 

meste Spišská Belá. Partneri sa budú podieľať na spoločných aktivitách prostredníctvom organizácie 



podujaí kultúrneho a propagačného rázu a spracovaním publikácií. Poľským partnerom bude vydaná 

knižná publikácia-album s názvom „Na szczawnickim deptaku“. Album bude obsahovať vyše 100 

archívnych fotografií a bude pozostávať zo štyroch kapitol v náklade 10 000 kusov. Slovenský partner 

okrem spracovania knižnej publikácie vytvorí aj tri propagačné videá (o meste Spišská Belá a okolí, o 

Kaštieli Strážky a maliaroviL.Medňanskom,  a posledné o osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala). 

8. Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá  

Mesto Spišská Belá, Miasto i Gmina Szczawnica             

58 600,01 €   

Cykloturistika. Mikroprojekt je zameraný na modernizáciu cezhraničnej infraštruktúry v oblasti 

cykloturistiky a najmä spoločného poľsko-slovenského značkového cezhraničného turistického 

produktu – Historicko-kultúrnoprírodná 

cesta okolo Tatier doplnením infraštruktúry k existujúcim cyklotrasám v okolí Spišskej Belej. V rámci 

investičnej časti mikroprojektu bude dobudovaná cyklistická infraštruktúra - bike park s 

pumptrackovou dráhou a exteriérovými workoutovými prvkami na cvičenie. Následne bude 

realizovaná mäkká aktivita „Deň na kolesách“, ktorá má vytvoriť tradíciu konania slovensko-poľského 

športového podujatia. 

9. V krajine minerálnych vôd  

Gmina Uście Gorlickie, Obec Cigeľka            

 33 956,61 €   

Cezhraničný turistický chodník. Hlavným cieľom mikroprojektu je vytvorenie turistického chodníka s 

názvom "Cesta minerálnych vôd" na poľskej strane, ktorý  sa bude napájať na chodník na slovenskej 

strane hranice s názvom "V krajine minerálnych vôd"  Na trase bude značenie opisujúce smer trasy s 

mapou z oboch východiskových bodov a aktrakcie kultúrneho a prírodného dedičstva oblasti. 

Súčasťou mäkkých aktivít mikroprojektu bude aj vydanie publikácie, organizácia série prednášok, 

ktoré podporia zvýšenie atraktívnosti kúpeľov Wysowa-Zdrój a obce Cigeľka. 

10. Zachovanie pôvodných ovocných odrôd poľsko-slovenského pohraničia  

Obec Sveržov, GMINA LIPINKI             

44 845,80 €   

Ochrana a zachovanie prírodného dedičstva pohraničia. Cieľom tohto mikroprojektu je zachovať 

krajové a staré odrody ovocných drevín poľsko – slovenského pohraničia, ktoré sú naším prírodným 

dedičstvom. S miznutím starých sort ovocia tak prichádzame nielen o tieto odrody, ale často aj o 

krajové výrobky, špeciality a jedlá, ktoré sú na ne viazané. Preto výstupom budú 2 genofondové sady 

vytvorené zo zozbieraného rastlinného materiálu. Kombináciou mäkkých aktivít: realizáciou 

špecializovaných seminárov, informačnými aktivitami sa vytvorí dlhodobý ovocinársky program a 

možnosť rozšírenia pôvodných odrôd do širšieho územia . 

 

 

 



11. Bližšie k Tatrám  

Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor    

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich Lider            

 24 998,52 €   

Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v prírodných rezerváciách Hlavným cieľom 

mikroprojektu je vytvoriť vysoko odbornú skupinu dobrovoľníkov - horských vodcov, ktorí budú 

schopní výkladovou formou šíriť osvetu o prírodnom dedičstve počas doprovodu návštevníkov 

Vysokých Tatier. Súčasťou tejto akcie budú aktivity ako: fakultatívny sprievod turistov počas horských 

túr v Tatrách na oboch stranách hranice, prednášky a besedy na školách a tiež v centrách cestovného 

ruchu. Záznamy o terénnych službách budú preklopené na verejný webový portál, kde si bude možné 

pozrieť podmienky v horskej lokalite, zistené zvláštnosti či obmedzenia. Táto elektronická služba 

bude napomáhať pri výbere bezpečnej túry do hôr. 

12. MUZikMUZeum - interaktívne múzeum hudobných nástrojov poľsko-slovenského pohraničia 

Obec Spišský Hrhov, Starosądecka Fundacja Kultury - dodatočne podpísaný projekt           

 42 767,10 €   

Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom je 

propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva slovensko-poľského pohraničia popularizáciou 

tradičného hudobného inštrumentára cez hudobnú interaktívnu expozíciu. Preto bude vytvorené 

Interaktívne MUZikMUZeum, ktoré bude prezentovať hudobné nástroje poľsko-slovenského 

karpatského pohraničia. Vytvorená expozícia bude prostredníctvom moderných e-nástrojov 

vytvorených nahrávok, zvukov a vizuálnej prezentácie predstavovať nový prvok infraštruktúry 

cestovného ruchu. Predmetom mikroprojektu budú aj organizované prednášky, workshopy, výstavy, 

komorné interaktívne koncerty hudobníkov z pohraničia. Prostredníctvom mäkkých aktivít 

organizovaných na území partnera sa bude prezentovať aj novovzniknuté interaktívne múzeum. 

13. Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok  

Mesto Kežmarok, Gmina Miasto Nowy Targ - dodatočne podpísaný projekt          

 117 219,00 €   

Cykloturistika a kultúrny turizmus. 

Výsledkom mikroprojektu je aj investícia, vytvorenie oddychovej zóny pri cyklochodníku s 

dominantným prvkom vodného prvku v Kežmarku. Súčasťou mäkkých aktivít bude výstava 

s fotografiami predstavujúcimi historické mestá organizovaná v Kežmarku a následne v Novom Targu. 

Poľský partner zastreší výrobu propagačného spotu s názvom "História našich miest". 


