Rozvoj infraštruktúry turistiky aktívnej
Projekt spočíva na vybudovaní spoločnej cezhraničnej siete produktov aktívnej turistiky RITA
vybudovaním modernej športovo – rekreačnej infraštruktúry (Park dobrodružstva v Krosne, Lanové
centrum v Prešove, Ľadová plocha vo Svidníku a lyžiarsky vlek v Czarnorzekach pri Krosne).
Hlavný cieľ projektu, ktorým je rozvoj turistiky na území poľsko-slovenského pohraničia bude
dosiahnutý vytvorením programu využitia objektov cezhraničnej siete produktov aktívnej turistiky na
roky 2010 – 2014, v rámci ktorej vznikne celoročná ponuka programov pre turistov. Vypracovaný
program školenia animátorov rekreácie a športových inštruktorov (spoločne s príručkou) zabezpečí
vyškolenie nových kádrov, naopak široká prezentácia projektu spojená s prípravou „Programu
prezentácie produktov aktívnej turistiky na roky 2010 – 2014“

bezpochyby zvýši záujem verejnosti

o využívanie cezhraničnej siete produktov aktívnej turistiky RITA.
V rámci realizácie projektu je plánovaná realizácia dvoch športovo – rekreačných súťaží pre deti
a mládež: Letné cezhraničné hry mládeže v Krosne a Zimné cezhraničné hry mládeže vo Svidníku.
Projekt bude ukončený záverečnou konferenciou pod názvom „Rozvoj turistiky na území poľsko –
slovenského pohraničia“
Na výsledku projektu najviac získajú: obyvatelia územia poľsko-slovenského pohraničia, deti a
žiaci, študenti, osoby zaoberajúce sa aktívnou turistikou, turistické organizácie a aj športové kluby.
Projekt je realizovaný partnermi, ktoré tvoria: Mesto Krosno – vedúci partner, Mesto Svidník,
Občianske združenie Skalná hrana Prešov a Podkarpatská obchodná komora v Krosne.
Termín realizácie projektu: august 2009 – november 2011.
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Rozwój Infrastruktury Turystyki Aktywnej
Projekt polega na wspólnym utworzeniu transgranicznej sieci produktów turystyki aktywnej RITA
poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Park Przygody w Krośnie, Centrum
Linowe w Presovie, sztuczne lodowisko w Svidniku i wyciąg narciarski w Czarnorzekach
k. Krosna).
Główny cel projektu, jakim jest rozwój turystyki na obszarze polsko-słowackiego pogranicza
zostanie osiągnięty poprzez opracowanie programu wykorzystania obiektów transgranicznej sieci
produktów turystyki aktywnej na lata 2010-2014, w ramach którego powstanie całoroczna oferta
programowa dla turystów. Opracowany i wdrożony program szkoleń animatorów i instruktorów
sportowych (wraz z podręcznikiem) zapewni przeszkoloną merytorycznie kadrę, natomiast szeroka akcja
promocyjna projektu, powiązana z przygotowaniem „Programu promocji produktów turystyki aktywnej
na lata 2010-2014” bez wątpienia zwiększy zainteresowanie społeczeństwa transgraniczną siecią
produktów turystyki aktywnej RITA.
W ramach realizacji projektu planowana jest organizacja dwóch imprez sportowo - rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży: Letnie Transgraniczne Igrzyska Młodzieży w Krośnie i Zimowe Transgraniczne
Igrzyska Młodzieży w Svidniku.
Projekt zakończy konferencja podsumowująca pt. "Rozwój turystyki na obszarze polsko-słowackiego
pogranicza"
Z efektów projektu w największym stopniu skorzystają: mieszkańcy obszaru pogranicza polskosłowackiego, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby uprawiające turystykę aktywną, stowarzyszenia
turystyczne oraz kluby sportowe.
Projekt realizowany jest w partnerstwie, które tworzą: Gmina Krosno – Partner Wiodący, Miasto
Svidnik, Skalná Hrana Občianske združenie z Presova oraz Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie.
Okres realizacji projektu: 08.2009 – 11.2011
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