
 
Informácie k mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014 - 2020 

 

 

Projekt s názvom:                Tematický poľsko – slovenský park oddychu 

Číslo projektu:                     INT/EK/PO/1 /I/A/0087 

Vedúci partner:                    Obec Červená Voda 

Projektový partner:             Miasto i Gmina Sieniawa 

Začiatok projektu:                05/2017 

Ukončenie projektu:             04/2018 

Oprávnené výdavky projektu:   58 794,00 € 

Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 85%: 49 974,90 € 

Národné spolufinancovanie:   prostriedky štátneho rozpočtu 10%:          5 879,40 € 

                                                    prostriedky obce Červená Voda 5%:        2 939,70 €  

 

Projekt realizovaný z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva 

návštevníkmi a obyvateľmi 

 

Hlavný cieľ projektu:  

 Atraktívnou formou zvýšiť povedomie obyvateľstva o prírodnom a kultúrnom 

dedičstve  na poľsko – slovenskom pohraničí a upevniť cezhraničnú spoluprácu 

v oblasti turizmu v regióne. 

 

Špecifické ciele projektu sú: 

 Vytvorenie jedinečného turistického produktu. 

 Prilákanie návštevníkov a zvýšenie ich povedomia o turistických možnostiach v 

 poľsko – slovenskom pohraničí. 

 

Aktivity v rámci projektu: 

 

1. Vznik projektového tímu, ktorý bude zložený z dvoch pracovníkov. Bude ho tvoriť 

hlavný koordinátor a projektový manažér. Ich úlohou bude riadenie a propagácia 

mikroprojektu. 

2. Vytvorenie Tematického poľsko-slovenského parku oddychu ako nového produktu 

cestovného ruchu a jeho slávnostné otvorenie za prítomnosti oboch partnerov. 

 

Výsledky projektu: 

 

Projekt má výrazný cezhraničný dopad, keďže bol plánovaný v súlade s cieľmi Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, konkrétne s cieľmi 

prioritnej osi I. Projekt je prospešný na oboch stranách hraníc. Vzhľadom na skutočnosť, že 

realizáciou projektu sa do budúcnosti vytvorí priestor rôznym inštitúciám z pohraničia na 

propagovanie svojho kultúrneho a prírodného dedičstva a turistických atrakcií v regióne. 

Vznikne miesto, kde sa budú stretávať aj turisti z pohraničia a takýmto spôsobom utužovať 

vzájomné vzťahy a vymieňať si skúsenosti z oblasti cezhraničného turizmu. 



Cezhraničný dopad je citeľný už počas prípravy projektu. Realizáciu projektu nie je možné 

uskutočniť bez spolupráce s poľskou stranou a ich expertmi hlavne pri propagácii kultúrneho 

a prírodného dedičstva v Karpatskom euroregióne. Obyvateľom regiónu a návštevníkom sa 

ponúkne výnimočná príležitosť spoznať kultúrne a prírodne dedičstvo na pohraničí. Táto 

skúsenosť povedie k zvýšeniu návštevnosti pamiatok a takto sa zvýši úroveň udržateľného 

využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi v regióne. Realizácia projektu je len 

prvým výrazným krokom oboch partnerov k vytvoreniu dlhodobej spolupráce za účelom 

propagovania turistických možností na oboch stranách hraníc. 

Hmotným výstupom cezhraničnej spolupráce bude nový cezhraničný produkt cestovného 

ruchu a bulletiny. 

 


