ZOZNAM PROJEKTOV /LISTA PROJEKTÓW

p.č./LP
1
2

Prioritná os 3. „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”
Oś priorytetowa 3 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”
Žiadateľ /Wnioskodawca
Tytuł projektu
Názov projektu
Stowarzyszenie Euroregion
Carpathia education
Carpathia education
Karpacki Polska
Szansa- Współpraca polegająca na podniesieniu
CHANCE - Spoločnými silami k zvýšeniu
Centrum vzdelávania GESTUS, n.o.
kwalifikacji grup marginalizowanych na
kvalifikácie marginalizovaných skupín obyvateľov
pograniczu polsko-słowackim
poľsko-slovenského pohraničia

3

Pre Kysuce o. z.

Nie uczᶒ siᶒ dla szkoły, ale dla życia

Neučíme sa pre školu, ale pre život

4

Stredná odborná škola obchodu a
služieb

Zwiększenie adaptacyjności obywateli polskosłowackiego regionu transgranicznego dla
potrzeb rynku pracy w dziedzinie gastronomii
Zwiększenie adaptacji mieszkańców polskosłowackiego regionu transgranicznego dla
potrzeb rynku pracy w turystyce

Zvýšenie adaptability občanov poľskoslovenského cezhraničného regiónu pre potreby
trhu práce v oblasti gastronómie
Zvýšenie adaptability občanov poľskoslovenského cezhraničného regiónu pre potreby
trhu práce v oblasti cestovného ruchu

5

Obec Štrba

6

Združenie pre rozvoj vidieckeho
turizmu

Nowoczesna edukacja bez granic otwiera
obszary wiejskie na przedsiębiorczość

Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek
podnikaniu

7

Šarišská galéria v Prešove

VELIKÁNI / THE GREATS

8

Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia Diecezji PrzemyskoNowosądeckiej "ELEOS"

GIGANCI / THE GREATS
Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w
dziedzinie turystyki i pomocy socjalnej na
obszarze pogranicza polsko-słowackiego,
oparte na wspólnym dziedzictwie kulturowym i
przyrodniczym pogranicza.

Zvýšenie kvalifikácie osôb pracujúcich v oblasti
turistiky a sociálnej pomoci na území poľskoslovenského pohraničia založené na spoločnom
kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia.

9

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. II Czechosłowackiej
Brygady Spadochronowej w
Nowosielcach

Nowoczesne technologie XXI wieku w
dydaktyce ZSCKR w Nowosielcach i Średniej
Szkole Zawodowej w Kieżmarku

Moderné technológie dvadsiateho prvého
storočia výučby ZSCKR v Nowosielce a odbornej
strednej školy v Kežmarku

10

Spojená škola

Lasy nie znają granic

Lesy nepoznajú hranice

11

Podkarpacki Klaster Energii
Odnawialnej Stowarzyszenie
Podkarpacka Ekoenergetyka

Kształcenie ustawiczne - integralnym
narzędziem wspólnej strategii rozwoju i
zwiększenia potencjału eko-innowacji w
regionie przygranicznym PL-SK

Celoživotné vzdelávanie - integračný nástroj
spoločnej stratégie rozvoja a zväčšenia potenciálu
ekoinovácií v prihraničnom regióne PL-SK

12

Gymnázium Antona Bernoláka

Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G14

Cezhraničný gymnaziálny klaster G14

