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Prioritná os 

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

 

Špecifický ciel 

Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a 
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Opis projektu - Úlohy mikroprojektu: 

1.) Poznajme jeden druhého. Škola účinnej propagácie pohraničia   

Realizácia – Powiat Ustrzyki Dolne - Workshopy pre predstaviteľov inštitúcií, 

mimovládnych organizácií a miestnych lídrov (15 z okresu Bieszczady a 15 z okresu 

Svidnik) potrebných pri tvorbe informácií a využívanie elektronickej technológie 

týkajúcej sa propagácie multikultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti (20 H z Rozsah 

histórie a žurnalistiky regiónu, 5 H z právnych aspektov min. autorských práv 20 h 

moderných elektronických metód propagácie, vrátane nových médií, sociálnych médií 

a interaktívnych médií). Workshop bude vedený odborníkmi na históriu a kultúru 

regiónu, žurnalistiky a moderných metód informácií. Workshop bude analyzovaný a 

zozbierané údaje multikultúrneho regiónu vytvoria podklad pre filmový scenár. Úlohou 

bude poskytovať materiály pre vytvorenie mobilnej aplikácie v úlohe 2.  

 

2.) Poďme na trasu päť. Interaktívna kolekcia piatich kultúr 

Realizácia - Powiat Ustrzyki Dolne - Úlohou je zabezpečiť existenciu určitej oblasti vo 

virtuálnom svete. Tým sa vytvorí mobilná aplikácia, ktorú možno stiahnuť zo siete. V 

praktickej, ľahkej obsluhe a údržbe bude použiteľná okrem informácií o mnohých 

kultúrnych a najvýznamnejších udalostiach v oblasti podpory budú umiestnené 

pripravené pátracie trasy. Aby bolo možné odborne pripravovať materiály, ktoré majú 

byť umiestnené a zverejné v aplikácii, budú realizovaný jeden workshop, počas ktorého 

40 študentov stredných škôl (20 z 20 poľských a slovenských), bude 

prehodnocovať metodiky trasy a budú môcť vytvoriť multikultúrnu trasu. Workshop je 

plánovaný na jednu cestu účastníkov z Poľska na Slovensko a jednu cestu určená na to, 

aby účastníci mohli zhromaždiť fotografie a drobnosti o okrese Bieszczady. Tvorbou 

trasy a organizáciou workshopu sa bude zaoberať spoločnosť s rozsiahlymi 

skúsenosťami v tejto oblasti.  

3.) Nájdime naše poklady. Poľský festival pokladov pohraničia 

Realizácia – Powiat Ustrzyki Dolne – Vytvorý sa multi-kultúrne podujatie a päť 

sprievodných akcií, ktoré ukazujú kultúru spojenú s oblasťou podpory. Na podujatiach 

budú prezentované ako tradičné výrobky z oblasti, rovnako tak miestne produkty. 

Okrem toho iné výrobky s regionálnym charakterom. Prezentáciu bude sprevádzať 

predstavenie, kulinárskeho umenia, ručne robené dielne, súťaže. Táto udalosť bude 

príležitosťou na výmenu skúseností a konverzácie. Prispeje sa k zlepšeniu integrácie a 

vytvoreniu reklamných príležitostí. Malo by sa poukázať na multikulturalizmus a jeho 

rozmanitosť, pokiaľ ide o vykonávanie iniciatívi na jeho území. Oblasť bude zobrazená 

ako zmes kultúr. Každá z týchto kultúr bude môcť prezentovať svoje charakteristické 

zvyky.  
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4.) Spomínanie na minulosť, poďme v ústrety. 

Realizácia – Mesto Giraltovce – 09/ 2017 

V rámci tejto úlohy sa v meste Giraltovce zorganizuje beseda, ktorej hlavnou úlohou 

bude poukázať na zverstvá, ktoré sa odohrali počas II. svetovej vojny na židoch 

spoluobčanoch naších krajín. Prizvaní budú odborníci na túto problematiku z Poľska a 

Slovenska aby priblížili ako bola potláčaná jedna kultúra, jedno etnikum, jeden národ. 

Táto beseda bude venovaná študentom stredných škôl z oboch partnerských miest, a 

pokúsi sa poukázať nato ako sa dá poučiť z chýb minulosti a ako zveľadiť naše kultúrne 

dedičstvo a odkaz našich predkov. Súčasťou besedy bude aj výstava, ktorá bude 

pozostávať z historických fotografií našich miest.  

 

5.) Slovenský festival pokladov pohraničia 

Realizácia – Mesto Giraltovce – 05/2017 

Pripravovaný festival nám priblíži multikultúrnosť oboch partnerských miest a zároveň 

oboch krajín. V rámci podujatia vystúpia folklórne súbory z mesta Giraltovce a 

regionálne folklórne súbory a taktiež účastníci z partnerského mesta Ustrzyki Dolne, či 

v neposlednom rade aj židovský folklórny súbor, ktorý nám priblíži ich kultúru, s ktorou 

sa nestretávame bežne. Okrem folklóru vo forme spevu a tanca sa na danom podujatí 

predstavia aj rôzny remeselníci z oboch partnerských miest aby prezentovali svoje 

lokálne výrobky a produkty čo priláka viac domácich aj zahraničných turistov. Tento 

festival bude zahŕňať prezentáciu viacerých kultúr ( poľskej slovenskej, židovskej) čo 

bude mať z následok zvýšenú atraktivitu podujatia a skvalitnenie potenciálu oboch 

miest v oblasti cestovného ruchu. Vďaka danému podujatiu sa nám podarí lepšie využiť 

náš potenciál a možnosti, ktoré ponúkajú naše regióny a naša história 

 

Hlavný cieľ projektu: 

Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšiť udržateľnosť a využívanie a podporu multikultúrnych 

zdrojov v okrese Bieszczady a meste Giraltovce za účelom riešenia sociálnych problémov. 

Multikulturálne dedičstvo v oblasti projektu má veľmi vysokú kvalitu a veľký potenciál pre 

využitie v hospodárstve, cestovnom ruchu a rozvoji verejných služieb. Avšak, prostriedky 

doteraz neboli špecificky identifikované, a preto nemôžu byť plne využité. Projekt rozpozná 

zdroje nášho regiónu a naučí sa zaujímavo prezentovať, s využitím moderných e-technológií. 

 


