Názov mikroprojektu: „Slovensko-poľské potulky za 2. svetovou vojnou“
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020
Vedúci partner: Obec Kalinov, www.kalinov.sk
Partner projektu: Gmina Komańcza, www.komancza.pl
Opis projektu: Kalinov, ako prvá oslobodená obec v bývalom Československu potrebuje prilákať turistov, ktorí sa
zaujímajú o druhú svetovú vojnu. Základnou ideou, ktorá sprevádzala autorov predsavzatia, bola príprava a
realizácia projektu, ktorý pri využití rôznych foriem odkazov ovplyvní propagáciu miestnych kultúrnych hodnôt a
spôsobí, že budú zároveň dostupné pre obyvateľov, ako aj turistov a okrem iného uistí partnerskú spoluprácu v
rôznych odvetviach. Genéza projektu vychádza z predpokladaných zámerov, ktoré vedú k zintegrovaniu spoločných
propagačných aktivít žiadateľom a partnerom v oblastí kultúry, ochrany a uchovania kultúrneho dedičstva na
poľskej a slovenskej strane, ktoré sa nachádzajú v oblastiach Karpatského euroregiónu. Efektívne propagovanie
regiónu v kultúrnych kategóriách spočíva v príslušnom využití jeho nielen krajinných, ale predovšetkým kultúrnych
hodnôt. Využitie tohto potenciálu je dôležitým spojivom pri rozvoji spolupráce v rámci miestneho spoločenstva,
kultúrnej kooperácie medzi spoločenstvami v cezhraničnom rozsahu, pri zohľadnení propagácie miestneho
kultúrneho dedičstva a mnohokultúrneho aspektu. Kultúrne dedičstvo je veľmi bohatá kniha histórie. Ak sa chcete
správne pohybovať na mori faktov, sú potrebné príslušné nástroje. Počas rokov sa tieto nástroje vyvinuli, často sa
stávali atraktívne pre príjemcu, čím sa zvýšila úroveň historických vedomostí v spoločnosti. Forma odkazu na tému
miestneho spoločenstva prijatá v žiadosti, na jednej strane prezentuje historickú rekonštrukciu vojenských aktivít na
pohraničí, z obdobia 2. svetovej vojny, obnovu ťažkých zbraní z 2. svetovej vojny ako aj pozorovaciu vežu
nemeckých vojakov a v neposlednom rade spoločný turistický pochod k obnovenej a sprístupnenej vyhliadkovej
veži, ktorá sa nachádza presne na Slovensko-poľskej hranici. Takéto aktivity budú medzi jeho obyvateľmi a
turistami šíriť turistické a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia a týmto spôsobom propagovať záujem
miestneho spoločenstva ďalším prehĺbením cezhraničných vzťahov, najmä prostredníctvom cezhraničného
cestovného ruchu resp. spoločných predsavzatí, ktoré zatraktívnia turistickú, resp. kultúrnu ponuku. Prírodný,
krajinný potenciál, kultúrne dedičstvo a relatívne malý turistický nátlak na pohraničnú oblasť vytvárajú
neobmedzené možnosti kreovania nových cezhraničných predsavzatí. Prispeje to k ďalšiemu udržateľnému rozvoju
týchto oblastí najmä vďaka rozvoju služieb cestovného ruchu a služieb s nim spojených a v dôsledku toho k
zlepšeniu kvality života obyvateľov. Veľmi dôležitým prvkom rozhodujúcim o tom, či projekt spĺňa ciele, je posilnenie
regionálnej a kultúrnej identity spoločenstva na poľsko-slovenskom pohraničí a cezhraničná spolupráca na
kultúrnej, hospodárskej a spoločenskej úrovni, výsledkom čoho bude trvalá inštitucionálna spolupráca oboch
projektových partnerov, ako aj zintenzívnenie cezhraničných vzťahov medzi Poľskou republikou a Slovenskou
republikou.
Cieľ projektu: Všeobecným cieľom projektu je podniknutie spoločných aktivít pre udržanie kultúrneho dedičstva a
zväčšenie atraktivity cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí. Prijatie takej výzvy vyplýva z analýzy
aktuálnej situácie a problémov v rozsahu udržania dedičstva v oblasti dvoch samospráv. Náš kultúrny potenciál si
vyžaduje zásah v podobe investičných, ako aj „mäkkých” aktivít. Vzhľadom na túto skutočnosť, partneri realizujú
viacero predsavzatí za účelom ochrany historických objektov pred zničením, sú však potrebné aj opatrenia pre ich
exponovanie a propagovanie a práve preto slúži tento projekt, ktorý bude mať vplyv na zachovanie kultúrneho
dedičstva pre budúce generácie. Slovo turistika, ktoré je zahrnuté v projekte má v súčasnosti vplyv na miestne
aktivity, rozvoj spoločenstva a zachovanie kultúrneho dedičstva. Toto predsavzatie poslúži na propagáciu
miestnych kultúrnych zásob, medzi obyvateľmi a turistami, umožní v pamäti udržať informácie o nich a stať sa
smernicou pre budúce generácie. Dôležitým faktorom je nadviazanie trvalej cezhraničnej spolupráce vďaka
spoločnému spoznávaniu kultúrneho dedičstva a ponuky cestovného ruchu. Nadviazanie miestnych kontaktov,
priznanie im požadovaného tvaru v sociálnej, kultúrnej a ekonomickej oblasti dovolí pre tieto oblasti zabezpečiť
udržateľný spôsob využitia kultúrneho dedičstva pre obyvateľov, ako aj turistov navštevujúcich tento región, s
prihliadnutím na špecifické podmienky cezhraničného rozvoja. Tieto dva regióny spája bohatstvo prírodného
prostredia resp. tradície umeleckej tvorby, čo poskytuje obrovské zásoby k využitiu pre ich rozvoj.
Obdobie realizácie: 01.05.2017 – 30.04.2018
Hodnota projektu: 51 769,26 €
Spolufinancovaný z fondov Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo
výške 85%, t.j. 44 003,87 €.

