Názov projektu:
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu, v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
Kód projektu: PLSK.01.01.00-0116/17
Partneri projektu:
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Centrála horskej turistiky PTTK v Krakowe
- vedúci partner.
www.cotg.pttk.pl
2. Klub Slovenských Turistov
www.kst.sk
3. Podkarpatské vojvodstvo
www.podkarpackie.pl
4. Podkarpaská regionálna turistická agentúra
www.podkarpackie.travel
Popis projektu:
Projekt sa týka vyhotovenia a zavedenia na trh nového cezhraničného produktu z oblasti aktívneho
turizmu, založeného na poľských a slovenských turistických trasách pozdĺž časi Karpatského oblúka
(spoločnej hranice) v oblasti podpory.
Predmetom projektu je modernizácia a spojenie turistických chodníkov, ktoré sa doteraz tiahli na
oboch stranách hranice, prepojenie týchto chodníkov so blízkymi kultúrnymi a prírodnými atrakcjami
v spoločnej integrovanej sieti cezhraničných trasov, so zdokonalenou a obnovenou malo
infraštruktúrou a dodatočnou atrakciou vo forme via ferrata (zaisťovacia trasa), vytvorenie a
zavedenie unifikovaného e-náradia, ktoré by zintegrovalo jednotlivé prvky produktu za účelom
spoločného poskytovania informácií a propagácie na oboch stranách hranice, ako aj pred
zahraničnými turistami. Projekt je komplexný, zahŕňa horské turistické chodníky pozdĺž celej Poľsko –
slovenskej hranice. Je založený na základoch, ktoré budú vytvorené v rámci projektu, ako aj na už
existujúcich vlastných základoch partnerov vo forme predchádzajúcej modernizácie a revitalizácie
chodníkov, digitalizácie v rámci predchádzajúcich aktivít – časti peších chodníkov a už uskutočnenej
inventarizácie a popise atrakcií na území Malopoľska (Tatry).
Projekt je neinvestičný.
Projekt má rovnomerné/porovnateľné a spoločné prednosti pre slovenské aj poľské spoločenstvo:
- vznikne nový turistický produkt vrátane turistických trás a atrakcií na oboch stranách hranice,

- obyvatelia a turisti na poľskej a slovenskej strane získavajú nové možnosti využívania turistických
trás a miestnych turistických služieb a produktov - projektové aktivity umožnia voľný pohyb turistov
na oboch stranách hranice a vytvoria nové zdroje informácií o cestovnom ruchu v Poľsko-slovenskej
pohraničnej oblasti,
- na Slovensku vznikne via ferrata cez Priečne sedlo medzi Veľkou a Malou Studenou dolinou vo
Vysokých Tatrách, ktorá zvýši atraktivitu turistiky na slovenskej strane, čím prispeje ku
rovnomernejšiemu zaťaženiu vysokotatranských turistických trás pešími vysokohorskými turistami na
oboch stranách hranice,
- projekt bude iniciovať priamu spoluprácu ďalších partnerov z pohraničnej oblasti,
- zníži sa škodlivý vplyv turistickeho ruchu na oblasti s osobitnou prírodnou hodnotou (usmernenie a
vyrovnanie turistickej záťaže podporí ochranu životného prostredia a biodiverzitu).

Vecné úlohy:
1. Modernizácia a doplnenie infraštruktúry chodníkov v podporovanej oblasti na poľskej strane.
2. Modernizácia a doplnenie infraštruktúry chodníkov v podporovanej oblasti na slovenskej strane.
3. Vytvorenie a poskytnutie informácií o prírodných aj kultúrnych turistických atrakciách v blízkosti
značených trás po oboch stranách hranice.
4. Vytvorenie a sprevádzkovanie portálu turistických trás dotknutej prihraničnej oblasti.
5. Propagácia nového cezhraničného produktu pešej turistiky.
Aktivity KST v uvedených úlohách:
- Obnovenie značenia cezhraničných peších chodníkov 240 km a rozmiestnenie nových/ údržba už
postavených smerových ukazovateľov, tabuliek, aj so znakmi E3 a E8 (značkovanie medzinárodných
chodníkov), spolu 270 ks., turistických máp so stojanom – 4 ks.(Nová Sedlica, Runina, Dukliansky
priesmyk, Vyšná Pisaná),
- Vybudovanie „via ferraty” - zaistenej turistickej cesty cez Priečne sedlo vo Vysokých Tatrách,
- Školenie pre značkárov ohľadom využívania GPS (vlastné školenia a transfer poznatkov z PL),
- Obnovenie a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti na školenie značkárov a pracovné stretnutia,
- Vytipovanie a spracovanie 100 POI (points of interest = zaujímavé miesta) na slovenskej strane
hranice a odovzdanie materiálu na preklad partnerovi (Podkarpatské vojvodstvo),
- Doplnenie existujúcej databázy chodníkov na slovenskej strane,
- Digitalizácia chodníkov – zameranie chodníkov a bodov POI pomocou GPS, na území SR 240 km,
- Príprava technických podmienok na ovládanie databázy chodníkov: nákup ITC zariadenia na
obsluhu databázy a modernizácia priestorov správcu databázy v sidle KST v Bratislave,
- Vyhotovenie sprievodcu na základe poľských a slovenských POI,
- Príprava slávnostného otvorenia via ferrata v r. 2021 s účasťou pozvaných hostí, vrátane novinárov,
ukážková túra pre cca. 25 osôb z Poľska a Slovenska.

Cezhraničný dopad projektu:
– zjednotenie a obnova značenia, digitalizácia turistickych chodníkov na oboch stranách hranice,
– doplnenie infraštruktúry chodníkov na oboch stranách hranice,
– školenia pre poľských aj slovenských značkárov v porovnateľnom/podobnom rozsahu,
– spísanie a popis prírodných a turistických atrakcií é tzv. POI (points of interest) podľa jedného
spoločného štandardu, na oboch stranách hranice,
– vytvorenie portálu obsahujúceho popis poľsko-slovenského pohraničia v dvoch jazykových verziách,
– propagačná publicistická činnosť zameraná na pohraničie na oboch stranách hranice, v
rovnocenných jazykových verziách, na vytvorenie ponuky priťahujúcej poľských aj slovenských
záujemcov,
- otváracia konferencia v Poľsku, záverečná konferencia na Slovensku.
Ciele projektu:
Hlavný cieľ projektu:
Zavedenie na trh nového turistického produktu – integrovanej cezhraničnej siete peších turistických
chodníkov s miestnymi súvisiacimi prírodnými a kultúrnymi atrakciami.
Špecifické ciele projektu:
- Spracovanie údajov a spustenie poľsko-slovenského cezhraničného portálu turistických chodníkov
- Vedenie medzinárodnej kampane propagujúcej nový turistický produkt.
- Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov.
Obdobie realizácie: 01.10.2018 – 31.08.2021
Hodnota projektu: 428 032,23 EUR
Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR 85 % - 363 827,37 EUR
.................................................................................................................................................................
Audiovizuálne materiály (zverejníme postupne):
- Rajd PL-SK 2019 Wetlina, video
- Via ferrata, prezentácia
- POI, ukážka
- fotogaléria z priebehu modernizácie priestorov v sídle KST

