SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII PROGRAMU ZA ROK 2021
- ZHRNUTIE -

Program cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020 je pokračovaním spolupráce
započatej v roku 2004. Odvtedy sme do
rozvoja poľsko-slovenského pohraničia
investovali viac ako 382 mil. €
z európskych finančných prostriedkov
a v samotnom roku 2021 – viac ako 29
mil. eur.

Oprávnené územie programu

Rozpočet programu predstavuje 210 mil. eur
(z toho 178,5 mil. eur z európskych prostriedkov).

Program podporuje aktivity z oblasti
ochrany a rozvoja prírodného
a kultúrneho dedičstva, rozširovania
cestnej infraštruktúry, ktorá zlepšuje
dopravu medzi Poľskom a Slovenskom,
a prispôsobovania odborného
vzdelávania požiadavkám cezhraničného
trhu práce. Prispieva tak k rozvoju
poľsko-slovenského pohraničia.

DEDIČSTVO
101,5 mil. eur
DOPRAVA
60 mil. eur
VZDELÁVANIE
8 mil. eur
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EFEKTY REALIZÁCIE PROGRAMU DO KONCA ROKA 2021

DEDIČSTVO

DOPRAVA

VZDELÁVANIE

4 výzvy

5 výziev

4 výzvy

58 podporených

18 podporených projektov

14 podporených projektov

projektov

32 ukončených projektov 13 ukončených projektov

5 ukončených projektov

206 prijímateľov

39 prijímateľov

34 prijímateľov

105,8 mil. eur

65,9 mil. eur finančného

8,2 mil. eur finančného

finančného príspevku

príspevku

príspevku

489 žiadostí o platbu

138 žiadostí o platbu

128

na sumu 65,6 mil. eur
z európskych prostriedkov

na sumu 48,6 mil. eur
z európskych prostriedkov

na sumu 4,1 mil. eur
z európskych prostriedkov

75 cezhraničných

158 kilometrov

325 iniciatív a spoločných

turistických ponúk

zrekonštruovaných ciest
s cezhraničným charakterom

školení

2 733 km cezhraničných
rekreačných chodníkov

žiadostí

o platbu

Takmer 17 tis. účastníkov
iniciatív a školení
s cezhraničným charakterom

387 zrenovovaných
objektov infraštruktúry
s cezhraničným dopadom
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Uberajúc sa za vôňou dreva
„Za vôňou dreva“ je projekt, ktorý nás vovedie do sveta
dreva poľsko-slovenského pohraničia – začína sa od stromov,
ktoré tu rastú, a končí hračkami vyrábanými na mieste.
Prijímatelia kreatívne využili tradície a zvyky – zorganizovali
spoločné tvorivé dielne a cezhraničné sochárske výstavy v
teréne pre poľských a slovenských ľudových umelcov,
spoločné workshopy hry na drevených hudobných nástrojoch pre mladých ľudí, spoločné
workshopy pletenia výrobkov z prútia pre obyvateľov a turistov v obciach Babín a Brenna.
V Babíne bola pripravená stála expozícia ľudového rezbára Štefana Siváňa spojená
s náučným chodníkom. V obci Górki Wielkie bola vytvorená Cezhraničná zóna kultúry –
rozprávkové detské ihrisko plné prvkov z tvorby miestnej spisovateľky Zofie Kossak. Za
spolupráce s materskou školou z Brennej bola tiež pripravená adaptácia rozprávok (záznam
predstavení je dostupný on-line po poľsky a po slovensky).
S cieľom uľahčiť realizáciu vyučovacích hodín a workshopov
zameraných na ekológiu prijímatelia vytvorili Cezhraničnú
záhradu bylín. V záhrade sa pestuje zelenina, bylinky, kvetiny,
trvalky a kry rastúce v pohraničí. Záhrada je voľne dostupná –
nachádza sa v Brennej. Počas trvania projektu lesníci
realizovali spoločné vyučovanie pre deti z oboch strán
hranice.
V rámci projektu prijímatelia vytvorili spoločnú turistickú
ponuku – vytýčili a označili cezhraničnú automobilovú
prírodopisnú a vzdelávaciu cestu. Cesta vedie z obce Brenna
v Sliezskom vojvodstve v Poľsku do obce Babín v Žilinskom
kraji na Slovensku. Na jej trase si návštevník môže pozrieť 20
atrakcií súvisiacich s drevom. Sú to o. i. Pomník prírody:
Sobieskeho dub v Ustroni, Chlebná chata v obci Górki Małe,
Galéria ľudového rezbárstva v Babíne, Slanický ostrov umenia
na Oravskej priehrade. Návštevníci jednotlivých miest môžu
zbierať drevené puzzle z maľovanými obrázkami týchto
atrakcií. V každej z 20 lokalít sú umiestnené informačné
tabule, na ktorých sa nachádza nápoveď, kde je možnosť získať puzzle z tejto atrakcie.
Doplnením projektu je mobilná aplikácia (dostupná v poľštine
a slovenčine), ktorá umožňuje navigovať medzi jednotlivými
bodmi cesty. Samotný názov aplikácie nadväzuje na drevo:
„eLykožrút“.
Projekt zrealizovali: Obec Brenna, obec Babín a Stredisko
propagácie kultúry a športu obce Brenna.
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Zhrnutie informačných a propagačných aktivít v roku 2021

Boli sme prítomní na takýchto podujatiach, ako:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

púť po mariánskej ceste vytvorenej v rámci projektu „Svetlo
z východu” (14. – 19. 6. 2021),
Festival Eko Cypel (31. 7. 2021), Polańczyk-Zdrój,
Veľtrhy cestovného ruchu, lesníctva a miestnych výrobkov
„AGROBIESZCZADY 2021“ (31. 7. – 1. 8. 2021), Lesko,
Preteky kuriérov (31. 8. 2021), Muszyna,
Bežecký festival (10. – 12. 9. 2021), Piwniczna-Zdrój,
Dni otvorených dverí európskych fondov (19. 9. 2021),
Bóbrka,
„Stretnutia na pastierskej ceste – Osod v Osławici” (2. 10.
2021),
cyklistická túra v rámci projektu „Na bicykli cez pohraničie –
príroda, kultúra a dejiny na dvoch kolesách“ (9. 10. 2021),
Krempna,
Podkarpatská Ekogala (11. – 12. 12. 2021), Jasionka.

Zorganizovali sme:
•

•

•
•
•
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výročné podujatie, ktoré tvorili informačná a propagačná kampaň v sociálnych
médiách za účasti influencerov (6. – 20. 10. 2021) a webinár „Pohraničie inšpiruje“
(27. 10. 2021) – záznam je dostupný online,
fotosúťaž „Bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia“ ukončená vernisážou
(16. 11. 2021), výstavou a vydaním katalógu dostupného v tlačenej a elektronickej
verzii,
deň otvorených dverí projektu „Za vôňou dreva“ (16. 7. 2021), Górki Wielkie,
výstavu projektov, do realizácie ktorých sa zapojili partneri zo Sliezskeho vojvodstva
(16. 7. – 30. 9. 2021) – výstava bola prezentovaná o. i. v Strumieni a Žiline,
deň otvorených dverí projektu „Otvorené múzeá“ (10. 9. 2021) v CzechowiciachDziedziciach a Szymbarku,
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•

informačné stretnutie venované Európskej územnej spolupráci v Sliezskom
vojvodstve (4. 10. 2021),
• školenia a konzultácie (individuálne, on-line) pre prijímateľov, mikroprijímateľov
a potenciálnych žiadateľov v rámci fondu mikroprojektov, organizované Regionálnymi
kontaktnými bodmi, Euroregiónmi a partnermi strešných projektov.

Vytvorili a sprístupnili sme publikácie:
•
•

Poľsko-slovenský glosár dostupný v tlačenej a elektronickej
verzii,
dvojjazyčnú brožúru „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské
pohraničie. Spoznajte Interreg Poľsko-Slovensko a výsledky
cezhraničných projektov!“ dostupnú v tlačenej a elektronickej
verzii.

Rozšírili a doplnili sme interaktívnu mapu s databázou projektov realizovaných v poľskoslovenskom pohraničí z prostriedkov programu Interreg.
Zrealizovali sme propagačné filmy venované vzdelávacím projektom, poľsko-slovenskej
spolupráci a výsledkom programu.
Priebežne sme redigovali webovú stránku programu: www.plsk.eu, webové stránky
Regionálnych kontaktných bodov: www.ewt.slaskie.pl, www.ewt.malopolskie.pl,

www.ewt.podkarpackie.pl, www.po-kraj.sk, www.regionzilina.sk a stránky Euroregiónov:
www.pwt.euroregion-tatry.eu, www.euroregion-beskidy.pl, www.karpacki.pl.
Dbali sme tiež na viditeľnosť v sociálnych médiách – profil programu na Facebooku sleduje
15 % viac osôb ako pred rokom.
Budeme radi, ak navštívite našu webovú stránku a sociálne médiá:

www.plsk.eu
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