
                                        

 

 

 

Názov projektu: 

Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo 

 

Prioritná os 

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedi čstva cezhrani čného územia 

 

Špecifický ciel 

Zvýšenie úrovni udržate ľného využitia kultúrneho a prírodného dedi čstva 
návštevníkmi a obyvate ľmi 

 

 

Obdobie realizácie: 07/ 2017 – 06/ 2018 

 

 

Partneri projektu 

Vedúci partner:  GminaUstrzykiDolne 

Partner projektu:  Mesto Giraltovce 

 

 

Hlavný cieľ projektu: 

Propagácia regiónov UstrzykiDolne (Poľsko) a Giraltovce (Slovensko) na fóre európskych 

krajín je všeobecnýmcieľom projektu, ktorý prispieva k dosiahnutiu špecifického cieľu 

vytvorením nových distribučných kanálov,informácii a propagácie cestovného ruchu tým, že 

rozširuje okruh potenciálnych príjemcov turistickej ponukyoboch regiónov. 

 

 



                                        

 

Úlohy mikroprojektu: 

1.) Organizácia poľsko-slovenského propagačného pikniku 

Realizácia – GminaUstrzykiDolne - Jednodňová propagačná akcia zahŕňajúca 

prezentáciu miestnych remeselných výrobkov z oboch spriatelených regiónov 

a regionálnehojedla, vystúpenia slovenských a poľských súborov, a občerstvenie. Táto 

akcia prispeje k podpore kultúrne dedičstvo oboch partnerov. Bude to skvelá 

príležitosť prelomiť jazykové a kultúrne bariéry. Bude slúžiťk integrácii komunít na 

oboch stranách hranice. Tento projekt prispejek nadviazaniu nových kontaktov a tiež 

k posilneniu trvalých štruktúrkultúrnej, turistickej a hospodárskej spolupráce najmä 

v oblastipropagácie produktov kultúrneho turizmu v prihraničnom regióne. 

 

2.) Účasť predstaviteľov GminyUstrzykiDolne naturistických veľtrhoch (Nórsko, 

Belgicko) Realizácia - GminaUstrzykiDolne–Účasť na turistických veľtrhoch bola 

zaplánovaná vzhľadom na potrebu podporovať spoločné kultúrne a prírodné 

dedičstvo oboch regiónov spolupracujúcich navzájom medzi sebou. Spoločná 

propagácia je možná vzhľadom na spoločný kultúrny a prírodný pôvod spojený s 

geografickou polohou oboch partnerských miest, na línii Karpát. Počas veľtrhov je 

plánované premietanie propagačných videí a zdieľanie bezplatných propagačných 

publikácií preložených do 

niekoľkých jazykov. Je zaplánované nadviazanie spolupráce v oblasti turistiky s 

potenciálnymi partnermi a ochotníkmi, ktorí budú s chuťou navštevovať naše 

partnerské regióny. Účasť na veľtrhoch a výstavách je najcennejším marketingovým 

nástrojom. S ohľadom na možnosti prezentácie regiónov, prírodného potenciálu a 

kultúrneho dedičstva, spojenú s priamym kontaktom sosúčasnými a aj budúcimi 

turistami, žiaden marketingový nástroj nie je tak účinný, ako účasť na veľtrhoch. 

 

3.) Účasť zástupcov obce Giraltovce na turistickýchveľtrhoch (Nórsko, Belgicko) 

Realizácia – Mesto Giraltovce – 01 – 02 / 2018 - Účasť na turistických veľtrhoch bola 

zaplánovaná vzhľadom na potrebu podporovať spoločné kultúrne a prírodné 

dedičstvo oboch regiónov spolupracujúcich navzájom medzi sebou. Spoločná 

propagácia je možná vzhľadom na spoločný kultúrny a prírodný pôvod spojený s 

geografickou polohou oboch partnerských miest, na línii Karpát. Počas veľtrhov je 

plánované premietanie propagačných videí a zdieľanie bezplatných propagačných 

publikácií preložených do niekoľkých jazykov. Je zaplánované nadviazanie spolupráce 

v oblasti turistiky s potenciálnymi partnermi a ochotníkmi, ktorí budú s chuťou 

navštevovať naše partnerské regióny. Účasť na veľtrhoch a výstavách je najcennejším 

marketingovým nástrojom. S ohľadom na možnosti prezentácie regiónov, prírodného 

potenciálu a kultúrneho dedičstva, spojenú s priamym kontaktom so súčasnými a aj 

budúcimi turistami, žiaden marketingový nástroj nie jetak účinný, ako účasť na 

veľtrhoch. 



                                        

 

 

 

4.) Športový deň v Giraltovciach  

Realizácia – Mesto Giraltovce – 05/ 2018 - Táto akcia je určená predovšetkým 

mladým stredoškolákom mesta Giraltovce a obce UstrzykiDolne, ktoré sa budú 

podieľať na rôznychšportových súťažiach, medzi inými vo futbale a volejbale. 

Športovépodujatia sa bude konať v telocvični alebo vonku, v závislosti odpočasia. 

Športové podujatia sú najlepším spôsobom na prekonaniekultúrnych prekážok, 

vrátane jazykových, a často na vytváranietrvalých priateľských vzťahov.Športové 

udalosti bude sprevádzať stretnutie miestnych orgánovz oboch regiónov, ktoré budú 

fandiť poľsko-slovenským tímom. Počasstretnutia, budú zástupcovia miestnych 

samospráv diskutovaťo dôležitých témach ďalšej spolupráce. 

 

 

 

 


