
Partner KLUB SLOVENSKYCH TURISTOV 

Nazwa projektu: Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny 

W ramach projektu Klub Slovenských Turistov realizuje następujące zadania: 

1. MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE 
SŁOWACKIEJ 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza 

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- odnowienie znakowania szlaków transgranicznych pieszych 240 km; 

- umieszczenie (wykonanie, montaż): nowych drogowskazów 5 szt., konserwacja istniejących - 30 szt., 
tabliczek kierunkowych 220 szt., tabliczek ze znakami E3 i E8 - 15 szt. (znakowania szlaków 
międzynarodowych), - map turystycznych ze stojakiem - 4 szt, w lokalizacjach: Nová Sedlica, Runina, 
przełęcz Duklianska, Vyšná Pisaná; 

- ustanowienie trasy „via ferrata” jako dodatkowej atrakcji w sieci szlaków tatrzańskich: z doliny 
Młynickiej (Mlynická dolina) na Skrajne Solisko (Predné Solisko);  

- szkolenia dla znakarzy oraz w zakresie posługiwania się GPS jako przygotowanie do prac w terenie: 
szkolenia własne oraz transfer wiedzy z PL;  

- odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej o pow. ok. 33m2 z przeznaczeniem na szkolenie 
znakarzy i późniejsze spotkania robocze. 

2. WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU 
STRONACH GRANICY 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i 
warunków) 100 POI  po słowackiej stronie granicy);  

- przekazanie materiału do tłumaczenia do partnera Województwo Podkarpackie 

3. BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie:  

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- uzupełnienie posiadanych baz danych o szlakach po stronie słowackiej; 

- digitalizacja szlaków – pomiary GSP szlaków i punktów POI na terenie Słowacji 240 km; 

- przygotowanie warunków technicznych do obsługi baz danych portalu szlakowego:  



a/ zakup sprzętu ITC do obsługi baz danych: komputer stacjonarny z akcesoriami, notebook, serwer, 
niezbędne okablowanie i akcesoria, źródło kopii zapasowej, stacja dokująca dla notebooka, 
urządzenia wielofunkcyjne, zabezpieczenie antykradzieżowe;  

b/ modernizacja pomieszczenia baz danych - pomieszczenie w siedzibie KST w Bratysławie dla 
administratorów baz danych (modyfikacja okablowania, zakup biurka, krzesła, szafki magazynowe); 
pomieszczenie ok. 8m2. 

4. PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie: 

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Opracowanie Przewodnika na bazie POI polskich i słowackich – wersja słowacka;  

- Organizacja rajdu 2020 - via ferrata: w uroczystym otwarciu via ferrata w 2020 r. wezmą udział 
zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla ok. 25 osób z Polski i 
Słowacji. 

5. PROMOCJA PROJEKTU. Powiązanie promocji projektu z zadaniami merytorycznymi i celami 
projektu.  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Organizacja konferencji  podsumowującej projekt; 

- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu;  

- Eksponowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych 
działań, a także w internecie (strona www);  

- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego 
celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania;  

- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac. 

 

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Powiązanie zadań związanych z zarządzaniem projektem z zadaniami 
merytorycznymi i celami projektu. 
Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami jest  
bezpośrednio realizowana przez 2 osoby: Asystent merytoryczny, Asystent finansowy.  

Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu KST współpracuje z pozostałymi partnerami 
w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z 
obowiązków formalnych, w szczególności raportowania. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


