
                                                                        

 

Názov mikroprojektu: Drevená architektúra – historické poklady pohraničia / Architektura drewniana – zabytkowe skarby 

progranicza  

Číslo mikroprojektu: / Nr mikroprojektu: INT/ET/PO/1/III/B/0267  

Program / Program: Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020  

 

Zdroj spolufinancovania / Źródło współfinansowania: Európsky fond regionálneho rozvoja  

 

Dátum dohody o financovaní mikroprojektu / Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu:  03.03.2020 

Vedúci partner / Partner wiodący: 
Obec Nižná Polianka  

086 36 Nižná Polianka 47 



www.obecniznapolianka.sk   

Partner / Parnter: 
Parafia p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej  

38-307 Sękowa 13  

www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl   

 

Opis projektu/ Opis projektu: 

 

Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej  identity prostredníctvom vybudovania osvetlenia 

kostola v Sekowej, zapísaného v UNESCO a makety kostola v obci Nižná Polianka.  Realizácia investičných aktivít v 

podobe vybudovania osvetlenia kostola v Sekowej a makety kostola v obci Nižná Polianka má zásadný vplyv na realizáciu  

mäkkých aktivít do budúcnosti.  Sú symbolom spoločnej histórie, spätosti národov, ktoré boli rozdelené štátnymi hranicami. 

Reprezentujú to, čo malo pre miestnych ľudí veľkú vážnosť a to viera. Maketa kostola, ktorá má byť postavená v Nižnej 

Polianke má byť pokračovateľom histórie, nakoľko pôvodný kostol v Nižnej Polianky pochádzal z dnešného územia Poľska. 

To je silným svedectvom blízkosti tohto územia. Táto aktivita má nadväzovať na hlavný  cieľ  projektu v podobe mäkkých 

aktivít smerujúcich k   upevňovaniu poľsko - slovenskej  spolupráce ,využívajúcej historický a kultúrny odkaz poľsko - 

slovenského pohraničia.  Hlavným cieľom projektu je posilniť strategické partnerstvo založené na poľsko-slovenskej 

spolupráci, prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju pohraničnej oblasti. Projekt prispeje k sociálno-ekonomickému 

rozvoj na oboch stranách hranice. Posilní turistickú atraktivitu spoločnej oblasti, s podobnými prírodnými krásami. 

Prostredníctvom projektu sa bude rozvíjať partnerská spolupráca dvoch samospráv, čo prispeje k plošnej integrácii na oboch 

stranách hranice. Tento projekt prehlbuje spoluprácou zástupcov miestnych samospráv, prispeje k zachovaniu prírodného, 

http://www.obecniznapolianka.sk/


kultúrneho a historický dedičstva regiónu s využitím týchto hodnôt pri tvorbe spoločného produktu cestovného ruchu, 

budovaní integrácie týchto dvoch národov a sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice.  

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości poprzez budowę oświetlenia Kościoła 

UNESCO w Sękowej  i makiety kościoła w Niżnej Poliance. Realizacja działań inwestycyjnych w postaci budowy 

oświetlenia kościołka  w Sękowej i makiety kościoła we wsi Nižná Polianka ma zasadniczy wpływ na realizację działań 

miękkich w przyszłości. Są symbolem wspólnej historii współzależności  narodów, które zostały podzielone granicami 

państwowymi. Reprezentują to, co miało ogromne znaczenie dla miejscowej ludności, a mianowicie wiarę. Makieta 

kościoła, który ma powstać w Niżnej Poliance, ma być kontynuacją historii, ponieważ oryginalny kościół w Niżnej Poliance 

pochodzi z dzisiejszego terytorium Polski. To mocne świadectwo bliskości tego terytorium. Działanie to ma opierać się na 

głównym celu projektu w postaci miękkich działań skierowanych na zacieśnienie współpracy polsko-słowackiej, 

wykorzystując dziedzictwo historyczne i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza. Głównym celem projektu jest 

wzmocnienie strategicznego partnerstwa opartego na współpracy polsko-słowackiej, przyczyniającego się do 

zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego. Głównym celem strategicznym projektu jest intensyfikacja opartej na 

partnerstwie współpracy polsko- słowackiej, sprzyjającej trwałemu rozwojowi obszaru pogranicza. Projekt przyczyni się do 

rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy. Podniesie atrakcyjności turystycznej wspólnego obszaru o 

podobnych  przyrodniczych walorach. W ramach projektu rozwinie się współpraca partnerska między dwiema gminami, co 

przyczyni się do powszechnej integracji po obu stronach granicy.  Projekt pogłębia współpracę przedstawicieli samorządów 

lokalnych, przyczynia się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego regionu, wykorzystując 

te wartości do tworzenia wspólnego produktu turystycznego, budując integrację obu narodów i rozwój społeczno-

gospodarczy po obu stronach granicy. 

 

Celková hodnota mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu: 

114 476,45  € 

Podiel partnera / Udział partnera: 
Obec Nižná Polianka : 80 225, 87 € (70, 08% celkovej hodnoty projektu) 



v tom z: 

Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 68 191, 98  € (85%) 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa  - 8 022, 58 € (10%) 

Vlastný vklad / Wkład własny – 4 011, 31 € (5%) 

 

Podiel partnera / Udział partnera: 
Parafia p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej : 34 250,58 € (29, 92% celkovej hodnoty projektu) 

v tom z: 

Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 29 112,99  € (85%) 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa  - 1 712,52 € (5%) 

Vlastný vklad / Wkład własny – 3 425,07 € (10%) 

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu: 04.2020 – 03.2021 

Cieľ projektu / Cel projektu: 

 

Vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí a podmienkok prezentácie miestnej 

kultúry a historického dedičstva. 

Posilnenie priamych kontaktov medzi poľskou a slovenskou komunitou. 

Realizácia projektu zvýši povedomie u ľudí patriacich do rôznych národov o kultúrnej identite a spoločných koreňoch a 

zvýši pocit hrdosti príslušnosti k určitému miestu, pričom vyvolá chuť konať v jeho prospech. Spoločná ponuka 

prihraničných samospráv umožní vytvoriť spoločne propagovanú ponuku cestovného ruchu. Zvýšenie ponuky cestovného 

ruchu zlepší situáciu cieľových skupín vytvorením reálnych vyhliadok na rozvoj oblasti. Turisti získajú lepšiu, 



zaujímavejšiu a kvalitnú turistickú ponuku. Dodržaná bude zásada EÚ poukazujúca na nevyhnutné konanie v prospech 

dosiahnutia rovnosti medzi jednotlivými regiónmi. 

 

Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego oraz warunków do prezentacji lokalnej 

kultury i dziedzictwa historycznego. 

Umacnianie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką. 

Realizacja projektu uświadomi mieszkańcom należącym do różnych narodów tożsamość kulturową i wspólne korzenie, 

pobudzi poczucie dumy z przynależności do miejsca i wyzwoli chęć działania dla jego dobra. Wspólna oferta samorządów 

przygranicznych pozwoli na stworzenie spójnej oferty turystycznej wspólnie promowanej. Zwiększenie ruchu turystycznego 

poprawi sytuację grup docelowych, stwarzając realne perspektywy rozwoju obszaru. Turyści dostaną lepszą, ciekawszą i o 

wysokim standardzie ofertę turystyczną. Spełniona zostanie więc zasada UE wskazująca na konieczność działań na rzecz 

równości regionóv. 

 


