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„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky"

Informácie o projekte X. Slovensko-poľské hospodárske fórum
Združenie Región „Tatry" a Zväzok Euroregión „Tatry" (dve združenia územných samospráv
slovensko-poľského pohraničia) spolu tvoria Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry" (EUT), ktorý
je od roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu.
Za cieľ si dáva spoločnú cezhraničnú činnosť zameranú na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu,
zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice v nadväznosti na historické skúsenosti.
Spolupráca sa prejavila v mnohých iniciatívach.
Počas predchádzajúcich rokov v rámci úspešných projektov získané skúsenosti poukazujú
na potreby pokračovať v realizácii projektov zameraných na krajinotvorbu, zvyšovanie kvality
životného prostredia a zachovávanie charakteru územia Euroregiónu „Tatry". Regióny Orava,
Liptov a Spiš majú veľký potenciál na rozvoj turizmu. S rozvojom cestovného ruchu súvisí kvalita a
čistota životného prostredia. V rámci skvalitňovania životného prostredia a zatraktívňovania členských
obcí Združenia Región „Tatry" (Hýbe, Istebné, Kežmarok, Lendak, Liptovské Revúce, Nižná,
Pribylina, Štefanov nad Oravou, Závažná Poruba, Zuberec) sa vysadí zeleň, stromy a okrasné
dreviny, osadia sa smetné koše, vybuduje sa drevená pergola pre kontajnery. Hlavnou a významnou
aktivitou projektu je uskutočnenie X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra. Početná účasť
zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev, odborníkov na určené témy, čelných predstaviteľov
samospráv, zástupcov firiem a podnikateľov z oboch krajín a každoročný narastajúci počet
účastníkov na fórach potvrdzuje dôležitosť organizovať Slovensko-poľské hospodárske fórum
(IX. fóra sa zúčastnilo 164 osôb). X. fórum bude zamerané na cestovný ruch, podnikanie na Slovensku,
životné prostredia, prezentáciu činnosti euroregiónu a projektu. Fórum sa bude konať pod záštitou
Veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku. Projekt zahŕňa aktivity v oblasti životného prostredia,
cestovného ruchu a spoločné zámery partnerov prostredníctvom vytvárania funkčných partnerstiev,
podporuje slovensko-poľské iniciatívy v oblasti cezhraničnej spolupráce v regionálnom rozvoji.
Cieľ projektu: Zvýšiť u primátorov, starostov a obyvateľov členských miest a obcí Euroregiónu
„Tatry" povedomie o aktivitách a výsledkoch činnosti združenia prostredníctvom spoznávania
spoločného územia Euroregiónu „Tatry" a tvorby funkčných cezhraničných partnerstiev v oblasti
životného prostredia, hospodárstva a cestovného ruchu.
Špecifický cieľ 1: Skvalitniť prírodné prostredie ako súčasť životného prostredia a rozvoja
cestovného ruchu na území Euroregiónu „Tatry".
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť informovanosť a prezentáciu zatraktívneného územia Euroregiónu
„Tatry" a jeho propagácia medzi obyvateľmi regiónu, účastníkmi X. slovensko-poľského
hospodárskeho fóra a turistami prostredníctvom nového dvojjazyčného propagačného materiálu.
Špecifický cieľ 3: Získať nové poznatky a vedomosti z oblasti cestovného ruchu, podnikania
na Slovensku a životného prostredia na území slovensko-poľského pohraničia počas konania
X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra.
Špecifický cieľ 4: Prehlbovať slovensko-poľské partnerské vzťahy v oblasti cestovného ruchu,
podnikania na Slovensku a životného prostredia, rozvíjať funkčné partnerstvá medzi mestami, obcami,
inštitúciami, organizáciami a participujúcimi subjektmi z oboch strán slovensko-poľskej hranice a
posilniť všestrannú cezhraničnú spoluprácu medzi Združením Región „Tatry" so sídlom v Kežmarku a
Zväzkom Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu.

Naplánované aktivity:
1.1 Príprava skvalitňovania životného prostredia a zatraktívňovania v rámci územia Združenia Región
„Tatry"
l.2 Zatraktívnenie a rozvoj územia Združenia Región „Tatry"
2.1 Príprava propagačného materiálu zahrňujúceho zatraktívnené obce Združenia Región „Tatry"
2.2 Vydanie a tlač nového propagačného materiálu
3.1 Príprava X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra
3.2 Príprava prezentácie činnosti Euroregiónu „Tatry"
3.3 IX. Slovensko-poľské hospodárske fórum
4.1 Propagácia projektu
5.1 Vyhodnotenie projektu
6.l Zúčtovanie projektu
Celková výška rozpočtu projektu: 22 181,04 €.
Z tohto projektu získala Obec Nižná na zatraktívnenie a skvalitnenie životného prostredia v obci
prostredníctvom výsadby zelene, stromov a okrasných drevín sumu 1400€ z toho
spolufinancovanie obce je vo výške 15% z tejto sumy t.j.210€.
Aktivity obce v rámci tohto projektu sú zamerané na
výsadbu ihličnatých stromov na futbalovom štadióne po vnútornej strane oplotenia
výsadbu zelene - okrasných kvetov do betónových kvetináčov o rozmeroch 100x50x51cm
umiestnených prevažne na autobusovom nástupišti ale aj inde po obci
výsadbu okrasných stromov, drevín a zelene na verejných priestranstvách obce
(pri obecnom úrade vedľa rotundy Domu kultúry, pri detskom ihrisku pri základnej škole)

