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SPIS TREŚCI
Projekt programu PLSK 2014-2020
przedłożony Komisji Europejskiej;
Raport roczny z postępów realizacji
Programu oficjalnie zatwierdzony;
Dobiega końca realizacja mikroprojektów;
Pogranicze na dwóch kółkach;
Forum Współpracy Międzynarodowej;
Podążaj za różowym Jeleniem czyli
z pamiętnika WST.

Przekazujemy Państwu najnowszy newsletter
Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013. Życzymy przyjemnej lektury.
Zespół WST

PROJEKT PROGRAMU PLSK 2014-2020 PRZEDŁOŻONY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020
został oficjalnie przedłożony Komisji Europejskiej. Wcześniej został zatwierdzony przez Komitet do spraw
Europejskich w Polsce i rząd Republiki Słowackiej. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1303/2013 Komisja
Europejska ma trzy miesiące od daty przedłożenia programu na przedstawienie swoich uwag oraz sześć
miesięcy na przyjęcie programu pod warunkiem, że wszystkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały
odpowiednio uwzględnione.
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RAPORT ROCZNY Z POSTĘPÓW REALIZACJI PROGRAMU OFICJALNIE ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła Raport Roczny za rok 2013 z postępów realizacji Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Siódmy już raport z postępów
realizacji Programu to najważniejsze informacje o osiągnięciach rzeczowych i informacje finansowe.
To także próba kompleksowego pokazania rezultatów projektów realizowanych w ramach Programu oraz
tego w jaki sposób wpisują się one w założenia Programu, starają się niwelować słabości polskosłowackiego pogranicza i wykorzystywać jego mocne strony. Zatwierdzony przez Komisję raport dostępny
jest na stronie Programu www.plsk.eu w zakładce „Raporty Roczne”.

DOBIEGA KOŃCA REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW
Dobiega końca realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko – słowackim. Ukończonych pod względem
rzeczowym zostało 99,4% zakontraktowanych i realizowanych przedsięwzięć. Trwa jeszcze realizacja
4 mikroprojektów, 700 zostało już zrealizowanych. Efekty, z których każdy może skorzystać widoczne są
w wielu miejscach polsko-słowackiego pogranicza.
Żylina stała się pierwszym na Słowacji miastem, które wykorzystuje
nowoczesną technologię w turystyce. Na historycznych budynkach
miasta umieszczone zostały specjalne tabliczki z kodami QR.
Po zeskanowaniu urządzeniem mobilnym wyświetlają się
szczegółowe informacje o danym budynku i jego historii. Aplikacja
jest dostępna w trzech językach: słowackim, polskim i angielskim.

Historię z turystyką sportową połączył natomiast mikroprojekt „Śladami
Olimpijczyków”, w ramach którego wytyczono i oznakowano 11 km ścieżki
narciarskiej od miejscowości Obidowa na Turbacz. Trasę tę wielokrotnie
podczas swoich treningów przemierzała mistrzyni olimpijska Justyna
Kowalczyk. Mapę trasy, na której zamontowano miejsca odpoczynkowe
i tablice informacyjne można znaleźć na stronie internetowej projektu
www.obidowa.pl.
Polskim i słowackim sportowcom z rejonu pogranicza została natomiast poświęcona albumowa publikacja
„Olimpijczycy spod Tatr”, wydana w ramach jednego ze zrealizowanych mikroprojektów. Dla miłośników
sportu zachętą do sięgnięcia po książkę będzie już słowo wstępne: ”Bohaterowie tej książki to wybitni
sportowcy, reprezentanci kraju, zdobywcy najwyższych trofeów, medaliści Igrzysk Olimpijskich i innych
zawodów najwyższej rangi. Bohaterem zbiorowym jest cały region Tatr i Podtatrza, jego ludzie, koloryt
i żywotność”. Publikacja, zawierająca wiele mniej znanych anegdot i faktów, opowiada o legendarnych
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narciarzach, o olimpijczykach wczoraj i dziś, olimpijczykach w biznesie, a także przedstawia olimpijskie
opowieści z różnych zimowych dyscyplin.

Miłośników wędrówek ucieszyć może z kolei informacja, że Babia Góra została
„opasana” siecią infokiosków, zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie
granicy. Sieć, stworzona w ramach dwóch komplementarnych mikroprojektów
umożliwia całodobowy dostęp do informacji zarówno turystom jak i mieszkańcom
podbabiogórskich
miejscowości.
Infokioski
pozwalają
na
szersze
i atrakcyjniejsze zaprezentowanie oferty i walorów turystycznych regionu.
Znaleźć w nich można informacje o regionie, atrakcjach turystycznych,
godzinach pracy urzędów, a także wiele rozmaitych ciekawostek. Infokioski
zapewniają także stały dostęp do internetu.
W

W rejonie Babiej Góry zbójował Janosik. Stamtąd chodził ponoć na
Liptov. W Liptowskim Mikulaszu został osądzony i stracony. Tam też
można zwiedzić poświęconą mu stałą ekspozycję. Dzięki realizacji
mikroprojektu „Janosik – 300 lat legendy” została ona uzupełniona
figurami kata i ukaranego, tekstami w języku słowackim, polskim
i angielskim oraz dokumentami, które odwiedzający może obejrzeć
„kartkując“ je na multimedialnym ekranie dotykowym, a także innymi
przedmiotami muzealnymi. W ramach projektu powstała również
publikacja Janosik – między prawdą a legendą.

POGRANICZE NA DWÓCH KÓŁKACH
Nadal trwa kontraktacja projektów z list rezerwowych w ramach oszczędności w Programie.
Do zakończonych mikroprojektów i projektów, w ramach których wytyczane i znakowane były trasy
rowerowe na całym polsko-słowackim pograniczu dołączył właśnie kolejny projekt, który wyjątkowo ucieszy
miłośników dwóch kółek. Rozpoczęła się bowiem realizacja ponad 42 kilometrów ścieżek rowerowych
obejmujących gminy polsko-słowackiego pogranicza. Ścieżki te docelowo mają być częścią planowanego
historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr, który ma prowadzić przez tereny historycznego
rozwoju osadnictwa regionu Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, położone po obu stronach Tatr. Powstały
w ramach projektu szlak będzie oznaczony tablicami informacyjnymi przybliżającymi zagadnienia
i informacje na temat wartości przyrodniczo – kulturowych terenu. Zimą szlak będzie mógł służyć także jako
trasa biegowa miłośnikom narciarstwa.
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FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
17 października 2014 roku w Starej Zajezdni w Krakowie (ul. Św. Wawrzyńca 12) odbędzie się Forum
Współpracy Międzynarodowej. To największe wydarzenie w regionie poświęcone tematyce współpracy
zagranicznej. W programie, w godzinach od 10:00 do 17:00, debaty, targi i spotkania informacyjne
umożliwią wymianę doświadczeń i wiedzy, a także pozyskanie informacji na temat programów
umożliwiających podjęcie międzynarodowej współpracy. Program współpracy transgranicznej między
Polską a Słowacją też tam będzie. Szczegóły oraz program forum na stronie internetowej
www.forumwspolpracy.pl.

PODĄŻAJ ZA RÓŻOWYM JELENIEM CZYLI Z PAMIĘTNIKA WST
„Proszę kierować się na różowego jelenia” – wskazówki dojazdu do siedziby Beneficjenta na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie były konkretne, choć nieco zaskakujące. Różowy jeleń okazał się rzeczywistością
i o poranku prezentował się dumnie. Jednak nie tylko jeleń był różowy i nie tylko on przykuł naszą uwagę.

Polsko-słowackie pogranicze to wiele niespodzianek, które tylko czekają na odkrycie……….
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