
Partner Województwo Podkarpackie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 
Departament Rozwoju Gospodarczego  

 

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

W ramach projektu Województwo Podkarpackie realizuje następujące zadania: 

1. 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: 

- Opracowanie wspólnie z partnerami standardu opisu POI; 

 - Wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i 
warunków) 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia = miejsc atrakcyjnych lub 
potencjalnie atrakcyjnych w tym min. 50 POI  jako miejsca, które można określić jako infrastrukturę 
towarzyszącą (sprawdzenie i zewidencjonowanie wiat, miejsc postojowych itp. elementów); 

- tłumaczenie 250 opisów POI z języka polskiego na słowacki, angielski, niemiecki; 

- tłumaczenie 100 opisów POI z języka słowackiego na polski oraz angielski, niemiecki;   

2. PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ  

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny.  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Organizacja wydarzenia plenerowego/ Event plenerowy: charakter imprezy informacyjno-
rozrywkowy z wykorzystaniem sceny i sprzętu nagłaśniającego. W trakcie quizy i inne konkursy 
związane z problematyką turystyczną, transgraniczną oraz funduszy europejskich. Podczas spotkania 
ze względu na kilkugodzinny czas trwania poczęstunek - potrawy szczególnie o charakterze 
regionalnym, specyficznym dla Polski i Słowacji. Podczas spotkania kolportowane publikacje i inne 
materiały.  

- Opracowanie Przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich - od KST) w wersjach językowych PL, 
SK, EN, DE;  

- Druk przewodnika w 4 wersjach językowych, 3000 egz. Dystrybucja Przewodnika poprzez 
partnerów, oddziały PTTK, Urząd Marszałkowski i podległe instytucje, organizatorów turystyki, 
miejsca bazy noclegowej, instytucje kultury i edukacji, podczas organizowanych konferencji, 
wydarzeń turystycznych i kulturalnych.  

 

 

 



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

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Organizacja konferencji  inaugurującej  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. 

4. 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 P współpracuje z pozostałymi partnerami w 
celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z 
obowiązków formalnych, w szczególności raportowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Województwo Podkarpackie 



Názov projektu: Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného 
turistického produktu 

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

V rámci projektu Podkarpackie Voivodeship vykonáva nasledujúce úlohy: 

1. ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA 
OBOCH STRANÁCH HRANICE 

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou: 

Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických 
chodníkoch 

Vecný rozsah úloh partnera: 

- Vypracovanie štandardného popisu POI spoločne s partnermi  

- vytypovanie, spracovanie (text, aktuálne fotografie, verifikácia, registrácia stavu a podmienok) 200 
POI na poľskej strane hranice v Podkarpatskom kraji = atraktívne alebo potenciálne miesta vrátane 
min. 50 POI ako miesta, ktoré je možné označiť za prislúchajúcu infraštruktúru (kontrola a evidencia 
prístreškov, parkovacích miest a pod. prvkov),  

- preklad 250 popisov POI z poľského jazyka do jazyka slovenského, anglického a nemeckého,  

- preklad 100 popisov POI zo slovenského jazyka do jazyka poľského, anglického a nemeckého. 

2. PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU 

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou:  

Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt 

Vecný rozsah úloh partnera: 

- Organizácia podujatia pod holým nebom: charakter informačno – zábavného podujatia s využitím 
scény a ozvučenia. Na podujatí budú prebiehať kvízy a ďalšie súťaže o turistickej cezhraničnej 
problematike a európskych fondoch. Na podujatí bude podávané občerstvenie – vzhľadom k niekoľko 
hodinovému priebehu – predovšetkým regionálne jedlá špecifické pre Poľsko a Slovensko. V priebehu  
podujatia budú rozdávané publikačné a iné materiály.  

- Vyhotovenie sprievodcu na základe POI (poľských a slovenských – od KST) v jazykových verziách PL, 
SK, EN, DE;  

- Vytlačenie sprievodcu v 4 jazykových verziách (3000). Distribúcia sprievodcu prostredníctvom 
partnerov, pobočky PTTK, Urząd Marszałkowski a podriadených inštitúcii, turistických organizátorov, 
miesta prenocovania, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, na organizovaných konferenciách, 
turistických a kultúrnych podujatiach. 

 
 
PROPAGÁCIA PROJEKTU.  Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi 
projektu: 
 
- Konferencie - otvorenie projektu, 



- Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu,   

- Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy 
projektu a v internete (www stránky), 

- Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, 
partnerstve, jeho cieľoch, plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných 
zdrojoch,  

- Príprava a distribúcia  mediálnych správ o projekte a napredovaní prác.  

RIADENIE PROJEKTU. Prepojenie úloh spojených s riadením projektu s vecnými úlohami a 
naplánovanymi cieľmi projektu. 
 
Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 2 
osobami: meritorický asistent, finančný asistent. 
Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu Partner spolupracuje s ostatnými partnermi s 
cieľom bežiacej koordinácie detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, 
najmä pri vykazovaní reportov. 
 


