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PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ – RZECZPOSPOLITAPOLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA - Projekty realizowane w latach 2007 – 2013  

w województwie podkarpackim 

 

stan na dzień 31 maja 2014r. 

 

 

L.p. Nr: Projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Krótki opis projektu 
Partner wiodący; 

Partnerzy słowaccy 

Dofinansowanie 

z EFRR 

Okres 

realizacji 

projektu 

1. 
WTSL.02.02.00-

18-081/08 
GMINA BESKO 

„Kultura bez granic. 

Budowa 

i modernizacja 

Polsko-Słowackich 

domów kultury 

w gminie Besko i 15 

miejscowościach 

Mikroregionu 

Koškovce”. 

Projekt miał na celu stworzenie warunków do dalszej współpracy 

w dziedzinie rozwoju tradycji i kultury oraz pogłębienia stosunków 

między przygranicznymi społecznościami obu krajów. W tym celu, 

w ramach przeprowadzonych inwestycji w Gminie Besko wybudowany 

został Dom Kultury, który służy jako miejsce wspólnych przedsięwzięć, 

takich jak występy lokalnych grup folklorystycznych, przedstawień 

teatralnych i innych spotkań. Po słowackiej stronie granicy 

przeprowadzono modernizację domów kultury w piętnastu 

miejscowościach Mikroregionu Koškovce. Nowo wybudowana i 

zmodernizowana infrastruktura służy także lokalnym społecznościom – 

odbywają się w niej lokalne wydarzenia ukierunkowane na aktywizację 

osób starszych, takie jak choćby srebrne spotkania dla starszych 

mieszkańców poszczególnych gmin, czy też kiermasze charytatywne. 

Gmina Besko (PW), 

Obec Hankovce, 

Obec Dedačov, 

Obec Koškovce,  

Obec Jabloň, Obec 

Slovenské Krivé, 

Obec Zbudské Dlhé, 

Obec Hrabovec nad 

Laborcom, Obec 

Ľubiša, Obec Vyšné 

Ladičkovce, Obec 

Nižné Ladičkovce, 

Obec Veľopolie, 

Obec Udavské, Obec 

Kochanovce,  Obec 

Rokytov pri 

Humennom, Obec 

Lackovce 

1 514 403,78 € 
01.01.2009 -  

31.12.2011 
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2 
WTSL.02.02.00-

18-074/08 

GMINA 

KOMAŃCZA 

„Dwie Cerkwie - 

zbliżenie kultur 

pogranicza Polski 

i Słowacji”. 

W ramach projektu zrekonstruowano dziewiętnastowieczną, spaloną 

w 2006 roku, najstarszą z grupy wschodnio-łemkowskich drewnianych 

cerkwi w Komańczy, w tym znajdujący się w niej ikonostas. Dodatkowo, 

biorąc pod uwagę, że zrekonstruowana cerkiew stanowi atrakcję 

turystyczną, wyremontowano drogę dojazdową prowadzącą do cerkwi 

i wyznaczono miejsca postojowe. Po słowackiej stronie granicy, 

w Haburze, wzniesiona została wierna kopia szesnastowiecznej cerkwi, 

wraz z ogrodzeniem i drogą dojazdową. Wymiar edukacyjny zapewniła 

realizacja przygotowanego programu dziedzictwa kulturowego, 

w ramach którego po obu stronach granicy organizowane były 

wydarzenia kulturalne i edukacyjne, takie jak festiwale filmów o kulturze, 

tradycji i religii związanych z obszarem polsko-słowackiego pogranicza, 

warsztaty kulturoznawcze czy dni kultury polskiej i słowackiej. 

Gmina Komańcza 

(PW), Parafia 

Prawosławna p.w. 

Opieki Matki Bożej, 

Gmina Habura 

412 385,00 € 
01.04.2009 -

31.03.2011 
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WTSL.02.01.00-

18-068/08 
GMINA KROSNO 

"Rozwój infrastruktury 

turystyki aktywnej 

poprzez utworzenie 

transgranicznej sieci 

produktów 

turystycznych w 

Krośnie, Svidniku 

i Presovie". 

Projekt polegał  na wspólnym utworzeniu transgranicznej sieci 

produktów turystyki aktywnej RITA poprzez budowę nowoczesnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, organizację całorocznej oferty 

turystycznej, przeszkolenie kadry merytorycznej (animatorzy zajęć i 

instruktorzy sportowi) oraz przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej. 

W ramach projektu RITA stary park w Krośnie stał się jedną 

z najciekawszych atrakcji miasta.  Powstał tam Linowy Park Przygody. 

To, nie licząc trasy treningowej,  4 różne trasy o różnym stopniu 

trudności rozciągnięte między drzewami na różnych wysokościach. 

Linowe  mostki, drewniane pomosty i inne przeszkody to między 

innymi  „przejście niedźwiadka”, „chomikarnia”, „lwie obręcze”, „szczęki”, 

„amazoński most”  i „pajęcza sieć”.  Dodatkowo w parku powstała 

ścieżka zdrowia Vita Park, z trzynastoma stanowiskami do ćwiczeń, 

o różnym stopniu trudności. Z kolei w Czarnorzekach, niedaleko Krosna, 

zmodernizowany został wyciąg narciarski. Trasa dawnego wyciągu 

została nieco wydłużona , wymieniono urządzenia wyciągu 

i zainstalowano system naśnieżania stoku. Po słowackiej stronie 

granicy, w Svidniku przebudowane zostało tamtejsze lodowisko. 

Otoczone zostało specjalną bandą ochronną, zmodernizowana została 

sama płyta lodowiska i zakupiono  system chłodzenia. Z kolei  w 

Preszowie powstało centrum linowe . Choć nie tak rozległe jak linowy 

park w Krośnie, oferuje równie wiele emocji. Są specjalne trasy dla 

dzieci, trasy indywidualne i trasy drużynowe. Jest też „skok Tarzana” 

i podobnie jak w parku w Krośnie „big swing”.  Z efektów projektu 

w największym stopniu skorzystają mieszkańcy obszaru pogranicza 

polsko-słowackiego, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby 

uprawiające turystykę aktywną, stowarzyszenia turystyczne oraz kluby 

sportowe. 

Gmina Krosno (PW), 

Miasto Svidnik, 

Skalna Hrana, 

Podkarpacka Izba 

Gospodarcza 

2 056 963,46 € 
08.2009 – 

03.2012 
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WTSL.02.01.00-

18-242/10 

GMINA MIASTA 

SANOKA 

  

„Poprawa 

infrastruktury 

turystyczno-

rekreacyjnej 

w Sanoku 

i Medzilaborcach”. 

Celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru 

Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce, poprzez wzmocnienie 

infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Cel ten będzie 

realizowany poprzez dostosowanie transgranicznej infrastruktury 

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – 

mieszkańców Gminy Miasta Sanoka, Miasta Medzilaborce oraz turystów 

krajowych i zagranicznych. Zakres prac przewidzianych do realizacji 

w ramach projektu obejmuje: przebudowę boisk przy gimnazjach, 

szkołach podstawowych w Sanoku i w Ogródku Jordanowskim,  

modernizację trybun stadionu w Medzilaborcach oraz remont kręgielni, 

a także działania miękkie: organizację Zielonych szkół w Sanoku, 

organizację Zielonych szkół w Medzilaborcach,  organizację Pikniku 

sportowego na zakończenie projektu w Sanoku. Realizacja projektu 

umożliwia dalszy rozwój, a co za tym idzie tworzenie miejsc pracy, oraz 

stwarza warunki do nawiązywania szerokich stosunków gospodarczych 

z parterami słowackimi. Projekt będzie generował pozytywny wpływ 

ekonomiczno-społeczny znosząc bariery komunikacyjne 

i infrastrukturalne. W wyniku realizacji projektu: 

 powstanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obszarze 

przygranicznym,  

 nawiązana zostanie współpraca na nowym poziomie dot. sportu 

i rekreacji 

 propagowany będzie zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży 

bazujący na aktywnej turystyce (zielone szkoły) 

Gmina Miasta 

Sanoka (PW), Miasto 

Medzilaborce 

856 309,21 €  

5 
WTSL.02.02.00-

18-062/08 

GMINA MIASTA 

SANOKA 

„Roztańczone 

pogranicze. 

Modernizacja 

infrastruktury 

kulturowej w Sanoku 

i Medzilaborcach”. 

Problemami, na które bezpośrednio odpowiadał projekt jest 

niewystarczająca infrastruktura kulturowa, mogąca eksponować, chronić 

i pomagać lepiej wykorzystywać dziedzictwo kulturowe pogranicza 

polsko – słowackiego,  zanikanie dorobku dziedzictwa kulturowego, 

bardzo mała znajomość dorobku kulturowego sąsiadów na obszarach 

przygranicznych, niski stopień współpracy mieszkańców obszarów 

przygranicznych i niewypromowany potencjał turystyczny obszaru. 

Adekwatnie do tych problemów przyjęto cel ogólny projektu 

„Roztańczone Pogranicze” - zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i wzrost atrakcyjności turystycznej przygranicznych obszarów Polski 

i Słowacji. W ramach projektu Sanocki Dom Kultury w Sanoku został 

rozbudowany o salę tańca, zaś po stronie słowackiej zmodernizowany 

został istniejący amfiteatr w Medzilaborcach.  Zorganizowane zostały 

także wykłady i warsztaty taneczne i zakupione tradycyjne ludowe stroje 

taneczne dla młodzieżowych zespołów działających w obu miastach 

Gmina Miasta 

Sanoka(PW) ; Miasto 

Medzilaborce 

1 541 789,43 € 
01.08.2008  - 

30.06.2011 



5 
 

6 
WTSL.02.02.00-

18-081/08 

GMINA MIEJSKA 

JAROSŁAW 

„Zielone dziedzictwo - 

Parki Jarosławia 

i Humennego”. 

Projekt składał się z dwóch powiązanych ze sobą tematycznie inwestycji 

oraz z działań związanych z tematyką zarządzania terenami zielonymi 

w miastach na pograniczu polsko – słowackim. Pierwszą inwestycją była 

modernizacja Parku przy ul. Czesławy Puzon ps. "Baśka" w Jarosławiu. 

Produktem bezpośrednim jest odnowiony Park o łącznej powierzchni 

0,68 ha, w którym zostały zrealizowane: fontanna, drzewa i zieleń, alejki 

spacerowe, ławki. Drugą inwestycją była renowacja parku przy zamku 

w Humennem. Park stanowiący integralną część Zamku nosi nazwę 

Parku Pokoju i jest architektonicznie podzielony na część w stylu 

angielskim i część w stylu francuskim. Park wraz z Zamkiem zalicza się 

do najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w regionie 

humeńskim. Jego teren jest miejscem realizowania wieczornych 

wydarzeń o charakterze kulturalnym. Celem projektu po stronie 

słowackiej była rekonstrukcja francuskiej części parku i polegała na 

przeprowadzeniu nowych nasadzeń, remontu alejek, fontann, ułożenia 

trawników, wykonania oświetlenia, etc. Podczas projektu zorganizowano 

również międzynarodową konferencję pod nazwą „Zarządzanie zielenią 

w miastach karpackich". 

Gmina Miasta 

Sanoka (PW), Miasto 

Medzilaborce 

380 191,66 € 
01.09.2009 - 

31.08.2010 

7 
WTSL.02.03.00-

18-018/08 

GMINA MIEJSKA  

JAROSŁAW 

„Sieć Miast 

Euroregionu 

Karpackiego”. 

Projekt „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego” był kulminacją i efektem 

dotychczasowej współpracy miast z obszaru polskiej i słowackiej części 

Euroregionu Karpackiego. Projekt, skierowany do instytucji publicznych, 

samorządów i organizacji był odpowiedzią na potrzebę stworzenia 

formalnej płaszczyzny dla systemowej i koordynowanej współpracy 

samorządów miejskich w Karpatach Wschodnich dla realizacji 

strategicznych celów i wielostronnych przedsięwzięć. Współpraca w 

ramach utworzonej Sieci Miast Euroregionu Karpackiego ma umożliwić 

skuteczniejszą  promocję miast, ułatwić organizację wspólnych 

przedsięwzięć i wykorzystanie potencjału, wpływając na rozwój turystyki, 

wzrost inwestycji, innowacyjność i zatrudnienie. Zadaniem Sieci będzie 

zintegrowanie rozproszonego regionalnego potencjału w dziedzinie 

turystyki i gospodarki. Utworzone w ramach projektu dwie centrale Sieci 

w Jarosławiu i w Humennem odpowiadać będą za koordynację 

współpracy w dziedzinie turystyki (Jarosław) i gospodarki (Humenne). 

Już wiadomo, że kolejne miasta regionu wyraziły wstępnie 

zainteresowanie przyłączeniem się do Sieci. 

Gmina Miejska 

Jarosław (PW), 

Miasto Humenne, 

Gmina Miejska 

Przemyśl, Gmina 

Miejska Przeworsk, 

Gmina Miejska 

Ustrzyki Dolne, 

Miasto Snina, Miasto 

Vranov n/ Toplou  

220 432,20 € 
01.08.2009 - 

31.07.2010 
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WTSL.01.02.00-

18-201/10 

GMINA 

ZARSZYN 

„Partnerstwo na rzecz 

budowy systemów 

kanalizacyjnych 

w gminach Zarszyn 

i Pakostov“. 

Projekt „Partnerstwo na rzecz budowy systemów wodno-

kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov“ polega na 

przeprowadzeniu niezbędnych prac budowlano-montażowych, mających 

na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w obu gminach polsko-

słowackiego pogranicza. Celem ogólnym projektu jest stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego 

terenów polsko – słowackiego pogranicza poprzez zagwarantowanie 

1300 mieszkańcom i pozostałym odbiorcom dostępu do czystego 

środowiska naturalnego oraz wysokiej jakości życia.  

Gmina Zarszyn (PW) 

; Obec Pakostov 
2 808 289,79 euro  

9 
WTSL.01.01.00-

18-035/08 

GMINA  

ZARSZYN 

„Rozwój infrastruktury 

transgranicznej 

poprzez modernizację 

dróg lokalnych w 

gminach Zarszyn 

i Nižná Sitnica”. 

Projekt dotyczył rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury 

drogowej i infrastruktury towarzyszącej na terenach gmin 

przygranicznych Zarszyn i Nižná Sitnica. Obejmował przebudowę 

czterech dróg po stronie polskiej o łącznej długości 2 700 m, a także 

8 odcinków drogowych o długości 864 m, utwardzenie 2 placów 

o łącznej powierzchni 1188 m2 i budowę 2 poczekalni na przystankach 

autobusowych po stronie słowackiej.  

Gmina Zarszyn 

(PW); Gmina Nizna 

Sitnica 

404 556,53 € 
01.10.2008 - 

31.07.2010 
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MUZEUM 

PODKARPACKIE 

W KROŚNIE 

"Dziedzictwo 

archeologiczne 

regionów szansą na 

rozwój turystyki". 

Projekt zakłada utworzenie dwóch nowych atrakcji turystycznych – 

w Trzcinicy wybudowana zostanie platforma widokowa, zaś 

w Hanuszowcach skansen archeologiczny. Nowe produkty turystyczne 

powstaną na bazie dziedzictwa archeologicznego znajdującego wiele 

analogii po obu stronach granicy. Platforma widokowa przewidziana 

do budowy w ramach projektu po stronie polskiej zlokalizowana będzie 

na terenie już istniejącego Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja, 

w najwyżej położonej części skansenu kilkadziesiąt metrów na zachód 

od Wałów Królewskich. Jej wysokość sięgać będzie 44 m, zaś poziom 

obserwacyjny dostępny dla turystów znajdować się będzie na wysokości 

38 m. Wyjście na platformę stanowić będzie integralną część 

zwiedzania skansenu, odbywać się będzie na końcu wycieczki 

po grodzisku, co pozwoli turystom całościowo spojrzeć na nie, 

podziwiać jego monumentalizm, a tym samym geniusz inżynieryjny 

naszych przodków.  Dodatkowo platforma, ze względu na położenie 

oraz walory krajobrazowe regionu stanowić będzie doskonały punkt 

obserwacyjny pozwalający podziwiać rozległe obszary Dołów Jasielsko-

Sanockich, Beskidy i Pogórze Karpackie. Przy dobrej pogodzie 

i odpowiedniej przejrzystości powietrza turyści będą mogli dostrzec 

nawet odległe o ponad 100 km pasmo Tatr. W Hanuszowcach projekt 

zakłada wybudowanie niewielkiego skansenu archeologicznego, 

obejmującego rekonstrukcje budownictwa mieszkalnego i obronnego, 

których zakres chronologiczny sięga od epoki kamienia po 

średniowiecze. Powierzchnia skansenu liczyć będzie 3500 m2. Na tym 

terenie zrekonstruowane zostanie 5 domostw (paleolityczne, 

neolityczne, z epoki brązu, lateńskie i słowiańskie) oraz otaczająca 

kompleks palisada. Dla zwiedzających przygotowane zostaną ścieżki 

umożliwiające łatwe i komfortowe zwiedzanie skansenu. Domostwa 

zostaną wyposażone w rekonstrukcje dawnych przedmiotów 

codziennego użytku, charakterystycznych dla danej epoki. 

Muzeum 

Podkarpackie w 

Krośńie (PW); 

Krajoznawcze 

Muzeum w 

Hanuszowcach nad 

Toplą  

665 481,21 €  
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WTSL.01.01.00-

18-050/08 

POWIAT 

KROŚNIEŃSKI 

"Rozwój infrastruktury 

drogowej pomiędzy 

powiatem 

krośnieńskim, 

jasielskim 

i bardejowskim". 

Droga Krosno- Toki to jedna z ważniejszych dróg powiatowych na 

terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. Łączy ona kilka dróg 

powiatowych, gminnych i wiejskich. Działania podjęte w projekcie 

związane były z budową drogi po stronie słowackiej i przebudową 

istniejącej drogi po stronie polskiej.  Zakres projektu obejmował budowę 

po stronie słowackiej odcinka drogi o długości 1,793km prowadzący 

z miejscowości Nižná Polianka do Granicy Państwa RS-RP. Po stronie 

polskiej przebudowywana została droga powiatowa nr 1896R relacji 

Krosno-Kobylany-Toki na odcinku o łącznej długości 13,711 km. 

W ramach projektu odnowiono historyczne połączenie między Polską 

a Słowacją, które czekało na to przez ponad 65 lat. To właśnie przez 

przejście graniczne w Ożennej przebiegał kiedyś szlak handlowy 

z Biecza przez Nowy Żmigród do Bardejowa, gdzie handlowano 

bursztynem i węgierskim winem. Tam, gdzie jeszcze niedawno nie dało 

się przejechać bo królowały błoto i kamienie, dziś wije się piękna, gładka 

droga. Dzięki niej trasa z Jasła w Polsce do Bardejowa 

i uzdrowiskowych Bardejowskich Kupeli na Słowacji została skrócona 

o blisko 20 kilometrów. Co więcej, przejście w Ożennej to jedyne 

w powiecie jasielskim przejście graniczne dla samochodów osobowych 

oraz ciężarowych do 7,5 tony.  

Obszar objęty projektem jest obszarem o szczególnie wysokim 

potencjale w zakresie turystyki – Magurski Park Narodowy. Rozwój 

i modernizacja układu komunikacyjnego pomiędzy Polską i Słowacją 

w rejonie Beskidu Niskiego w znacznym stopniu przyczyni się do 

zwiększenia ruchu turystycznego w tym obszarze. Beskid Niski to dzisiaj 

najdziksze pasmo gór w Polsce. Znajdują się tu uzdrowiska, zabytki 

wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, skanseny, muzea, 

trasy narciarskie i rowerowe i wciąż powstają nowe trasy 

wykorzystywane w sezonie letnim jako trasy do ekstremalnych zjazdów 

rowerowych. Zwiększenie przygranicznego ruchu turystycznego sprzyja 

powstawaniu nowych elementów infrastruktury turystycznej (motele, 

agroturystyka, zajazdy), a co za tym idzie, zrównoważonemu rozwojowi 

całego regionu. 

Powiat Krośnieński 

(PW), Správa a 

údržba ciest 

Prešovského 

samosprávneho 

kraja (Zarząd Dróg 

Preszowskiego Kraju 

Samorządowego); 

Powiat Jasielski 

3 894 207,83 € 
01.05.2009 - 

31.12.2010 



9 
 

12 
WTSL.02.03.00-

18-020/08 

STOWARZYSZENIE 

EUROREGION 

KARPACKI 

POLSKA 

„Analiza – integracja – 

sieciowanie 

potencjałów 

regionalnych 

Województwa 

Podkarpackiego 

i Kraju 

Preszowskiego”. 

Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych 

Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” był odpowiedzią 

na niską jakość strategicznej współpracy w zakresie rozwoju 

regionalnego pomiędzy podmiotami z obszaru Województwa 

Podkarpackiego (Polska) i Kraju Preszowskiego. W ramach projektu 

przeprowadzona została analiza i wskazane obszary, które powinny 

stanowić pole współpracy w przyszłości. Ponieważ niska jakość 

strategicznej współpracy wynikała między innymi z braku systemowych 

rozwiązań programowych i instytucjonalnych opracowana została 

propozycja utworzenia Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu 

Karpackiego na obszarze obu regionów.  Sieć została utworzona 

poprzez podpisanie deklaracji podczas konferencji podsumowującej 

projekt. Powstała też swoista „mapa drogowa” zawierająca 

rekomendacje dla przygotowania wspólnych polsko-słowackich instytucji 

rozwoju regionalnego. 

Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki 

Polska (PW), 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego 

w Humennem, 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego 

w Świdniku, 

Rzeszowska Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego S.A 

w Rzeszowie 

256 266,50 € 
01.08.2009 - 

31.03.2011 

13 
WTSL.02.03.00-

18-217/10 

STOWARZYSZENIE 

EUROREGION 

KARPACKI 

POLSKA 

„Karpacka Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego - 

budowa wspólnych 

polsko-słowackich 

struktur dla 

wspólnego rozwoju 

obszaru pogranicza 

Polsko-Słowackiego”. 

Projekt "Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych 

polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza 

polsko słowackiego" był kontynuacją realizacji projektu „Analiza-

Integracja-Sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa 

Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”.  Głównym celem projektu było 

powołanie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma 

koordynować działania podmiotów zajmujących się rozwojem 

regionalnym i prowadzić wspólną politykę rozwoju na obszarze 

Euroregionu Karpackiego. Dotychczas w regionie nie istniała taka 

instytucja.  W ramach projektu opracowana została polsko-słowacka 

strategia współpracy. W dokumencie tym zapisano, że za następnych 

10 lat Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego ma być profesjonalną 

ponadregionalną organizacją, pełniącą misję publiczną w zakresie 

wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarze 

Euroregionu Karpackiego. Zadaniem KARR ma być pomaganie 

agencjom rozwoju regionalnego w identyfikowaniu nowych zadań 

(nowych sektorów, w których dotychczas instytucje te nie działały, 

a które to sektory mają wpływ na rozwój regionalny), promowanie 

agencji na arenie międzynarodowej, reprezentowanie ich przed 

organami władz publicznych jako partner społeczny, a także utworzenie 

Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestora. 

Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki 

Polska (PW), 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego 

w Svidniku, Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego 

w Humennem, 

Rzeszowska Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego S.A 

w Rzeszowie 

255 160,18 € 
01.02.2011 - 

31.07.2012 
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14 
WTSL.02.03.00-

18-216/10 

STOWARZYSZENIE  

EUROREGION  

KARPACKI  

POLSKA 

„Systemowy Projekt 

Sieciowy Euroregionu 

Karpackiego”. 

Idea projektu związana była z realizacją przez struktury Euroregionu 

Karpackiego wizji rozwoju Karpat Wschodnich w oparciu o autorską 

koncepcję strategiczną  „Karpacki Horyzont 2014”. Jednym z celów 

zdefiniowanych w ramach koncepcji było stworzenie profesjonalnej, 

wielofunkcyjnej struktury (sieci) współpracy podmiotów sektora 

publicznego i pozarządowego. W ramach projektu stworzony został 

system komunikacji i współpracy między graczami sektora publicznego 

i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym. 

Pozwoli on na wyrównanie poziomów organizacyjnych między polskimi 

a słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, a także 

zintensyfikowanie współpracy między JST a NGO w zakresie realizacji 

przedsięwzięć i projektów transgranicznych. Grupami docelowymi 

projektu są odbiorcy instytucjonalni. W ramach projektu wydane zostały 

publikacje takie jak „III sektor w Euroregionie Karpackim. Raport z 

badania i audytu polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego” 

i „Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych – liderzy 

współpracy”. 

Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki 

Polska (PW) 

Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki 

Słowacja Północ, 

Podkarpacki 

Ośrodek Samorządu 

Terytorialnego 

257 025,13 € 
01.04.2011 -

30.09.2012 

15 
WTSL.02.01.00-

18-005/08 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ 

ROZWOJU I 

PROMOCJI 

PODKARPACIA 

„PRO 

CARPATHIA" 

"Turystyka bez granic 

- wzmocnienie 

współpracy 

transgranicznej 

w turystyce w oparciu 

o zrównoważony 

rozwój środowiska". 

Krótki opis projektu: Główną ideą projektu była  popularyzacja 

potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę 

zrównoważoną i zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności 

turystycznej regionu. W ramach projektu prowadzona była akcja 

certyfikacji usług i produktów turystyki przyjaznej środowisku 

w Karpatach Wschodnich. Certyfikaty GoToCarpathia to certyfikaty 

gwarantujące najwyższą jakość wśród bieszczadzkich usługodawców. 

W ramach projektu utworzony został również informacyjny portal 

turystyczny, w którym znalazły się podstawowe informacje przydatne 

każdemu, kto wybiera się na zwiedzanie regionu takie jak co warto 

zobaczyć, gdzie zanocować, gdzie skosztować regionalnych specjałów, 

jakie najważniejsze zabytki znajdują się w regionie. Dodatkowo wydane 

zostały tematyczne, dwujęzyczne turystyczne mapy takie jak „Etnografia 

Pogranicza polsko-słowackiego” z krótkim rysem historycznym i opisem 

miejsc, które warto zwiedzić,  „Sztuka pogranicza polsko-słowackiego”, 

przybliżająca turystom zabytkowe skarby regionu, czy „Przyroda 

pogranicza polsko-słowackiego” wskazująca najpiękniejsze zakątki 

regionu, który jest jedną z najcenniejszych na kontynencie europejskim 

ostoi pierwotnej przyrody. Wszystkie mapy dodatkowo zawierają 

informacje o miejscach noclegowych i rozmaitych szlakach w regionie. 

Wydane zostały również publikacje poświęcone dawnej i współczesnej 

architekturze Bieszczad i Beskidu Niskiego oraz albumowe publikacje 

„Sztuka pogranicza. Od sacrum do profanum” i „Pogranicze od kuchni”, 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i 

Promocji 

Podkarpacia „Pro 

Carpathia” (PW), 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego 

Svidnik; Fundacja 

Bieszczadzka 

Partnerstwo dla 

Środowiska ; 

Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki 

Polska; Organizacja 

na Rzecz Dzieci 

Fénix Snina 

872 801,67 € 
01.07.2009 -

30.09.2011 
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książka dla miłośników turystyki kulinarnej, pełna przepisów 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie i pokazująca, że pod 

względem tego co było i jest serwowane na stołach, rejony polsko-

słowackiego pogranicza mają ze sobą wiele wspólnego. 

16  

ZAKŁAD 

DOŚWIADCZAL

NY INSTYTUTU 

ZOOTECHNIKI - 

PAŃSTWOWY 

INSTYTUT 

BADAWCZY 

ODRZECHOWA 

"Polsko-Słowackie 

Centrum Turystyki 

Konnej". 

Na terenie objętym projektem występują m.in. następujące problemy: 

wysokie bezrobocie, niewykorzystane predyspozycje terenu do 

uprawiania turystyki, w tym konno-taborowej,  słabo rozwinięta baza 

turystyczna (w tym szlaki turystyczne konne), nierozwinięta oferta i niska 

jakość usług turystycznych. Stąd idea, by wspólnie w partnerstwie 

transgranicznym zrealizować projekt którego głównym celem będzie 

poprawa atrakcyjności turystycznej terenu Pogórza Karpackiego 

poprzez utworzenie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej oraz 

rozbudowę infrastruktury turystycznej. Projekt będzie realizowany przez  

dziewięciu partnerów i obejmie szereg działań, które będą zmierzać do 

osiągnięcia zamierzonego celu. Będą to szkolenia przygotowujące do 

jazdy konnej, przygotowujące kadrę przodowników turystyki konnej, 

instruktorów jazdy konnej. Szkolenia będą realizowane tak by 

uczestniczyły w nich równocześnie osoby z Polski i Słowacji. Podobnie 

wszystkie imprezy masowe zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie 

będą zawsze organizowane z udziałem osób z obu krajów. Będą one 

okazją do popularyzowania turystyki konnej, kultury oraz nawiązywania 

kontaktów międzyludzkich. W ramach projektu zostanie przygotowana 

infrastruktura w postaci zaplecza noclegowego, bazy szkoleniowej oraz 

zostaną wytyczone po obu stronach granicy szlaki konne - łącznie 210 

km. W Odrzechowej powstanie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki 

Konnej, zostanie wybudowana ujeżdżalnia koni zapewniająca 

możliwość prowadzenia kursów i szkoleń przez cały rok, partnerzy 

projektu zakupią specjalistyczny sprzęt do jazdy konnej, do 

organizowania rajdów taborowych oraz sprzęt do przewozu koni 

niezbędnych do organizowanych imprez. Przewiduje się organizację 

7 masowych imprez popularyzujących atrakcje turystyczne i turystykę 

konną oraz kulturę pogranicza w których weźmie udział ponad 11 tys. 

osób. Projekt jest adresowany do miłośników turystyki, w tym turystyki 

konnej - mieszkańców i turystów, obejmie dużą grupę dzieci i młodzieży 

polskiej i słowackiej oraz dorosłych. Będzie istotnie wpływał na życie 

społeczno-gospodarcze obszaru Pogranicza eksponując jego walory, 

tworząc nową infrastrukturę oraz stymulując poprawę jakości życia jego 

mieszkańców. 

Zakład 

Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki- 

Państwowy Instytut 

Badawczy 

Odrzechowa 

(PW);Gmina Nižná 

Sitnica, Nadleśnictwo 

Rymanów, 

Stowarzyszenie 

Hodowców i 

Miłośników Konika 

Polskiego, 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Dorzecze 

Wisłoka”, Gmina 

Zarszyn, Gmina 

Oľka, Gmina 

Víťazovce, 

Stowarzyszenie 

ANDY 

528 253,56 €  
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17  
GMINA  

ŻURAWICA 

„Aktywizacja 

lokalnych 

społeczności do 

podejmowania 

inicjatywy 

gospodarczej”.  

Gmina Żurawica wykona drogę nr 116578R.  Przedmiotowa droga 

prowadzi do drogi krajowej nr 77, prowadzącej nie tylko do przejść 

granicznych z Ukrainą, ale także do przejścia granicznego ze Słowacją 

w Barwinku. Droga ta łączy się z drogą powiatową, prowadzącą do 

Arboretum w Bolestraszycach, jednego z najcenniejszych obiektów 

ochrony fizjograficznej w Polsce, stanowi także alternatywny ciąg 

komunikacyjny. Dla Ladomirovej największym problemem jest 

niewystarczające wykorzystanie istniejących historycznych i kulturowych 

walorów regionu. „Udostępnienie” tych obiektów polega nie tylko na 

fizycznym otwarciu budynków, ale przede wszystkim na stworzeniu 

infrastruktury, która pozwoli dotrzeć do obiektów. Obec Ladomirova 

wykona drogę dojazdową do monastyru wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.  

Obec Ladomirova 296 674,28 €  

 


