Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier
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Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 82,17 %
štátnym rozpočtom vo výške 10 %
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013
z rozpočtu obce Suchá Hora vo výške 5 %
Celková náklady projektu sú: 3 888 903,43 EUR
Výška oprávnených výdavkov projektu pre Obec Suchá Hora: 113 852,91 EUR
Obdobie realizácie projektu: Február 2014 – December 2014
Obec Suchá Hora pod vedením Euroregiónu „Tatry“ spolu s ďalšími oravskými obcami –
Nižná, Liesek, Hladovka a Mestom Trstená, a tiež s obcami regiónov Podhalia (Gmina
Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ), Liptova
(Liptovský Mikuláš) a Spiša (Kežmarok, Vrbov, Huncovce) podalo v roku 2010
prostredníctvom vedúceho partnera Gminy Czarny Dunajec strategický cezhraničný projekt
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prepravy a dopravy v regióne poľsko-slovenského
pohraničia. Realizácia projektu má vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického
hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti, so zachovaním
unikátnych hodnôt prírodného prostredia. V rámci tohto projektu do konca roku 2014 partneri
vybudujú takmer 43 km cyklistických trás (na slovenskej strane: 27 km a na poľskej strane:
16 km), vrátane 30 km kontinuálneho cezhraničného úseku z Noweho Targu do Trstenej.
Podrobné rozdelenie dĺžky úsekov na území obcí jednotlivých partnerov projektu sú
nasledujúce: Gmina Czarny Dunajec –13,8 km, Gmina Miasto Nowy Targ –1,74 km, Gmina
Szaflary –0,504 km, Mesto Kežmarok –3,0 km, Obec Hladovka – 3,334 04 km, Obec
Huncovce –1 km, Obec Liesek –5,702 56 km, Mesto Liptovský Mikuláš –3,213 km, Obec
Nižná –0,825 km, Obec Suchá Hora –1,857 54 km, Mesto Trstená –3,507 31 km a Obec
Vrbov –4,477 km.
Výsledkom projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier bude značkový
turistický produkt, ktorý bude mať priaznivý vplyv na slovensko-poľskú cezhraničnú
spoluprácu, zvýši príval turistov, povzbudí nové podnikateľské iniciatívy, umožní tvorbu
pracovných miest, turistom priblíži historické a kultúrne dedičstvo regiónu, objaví dosiaľ
neznáme prírodné hodnoty slovensko-poľského pohraničia, spopularizuje voľnočasové
aktivity a vytvorí podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu, atď.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 2007-2013.“

