Konferencja inauguracyjna projektu „Śladami Olimpijczyków”
Obidowa, 11 maja 2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
Państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach
współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007 – 2013
Dawid Szeliga/Marek Szeliga

Plan
Spotkania
Plan Spotkania
• 10.00 – 10.20 Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie
konferencji
• 10.20 – 11.00 Prezentacja mikroprojektu pt. Śladami
Olimpijczyków
• 11.00 – 11.30 Wystąpienie prof. Szymona Krasickiego pt.
Walory i wymogi aktywności fizycznej
• 11.30 – 12.00 Wystąpienie gości
• 12.00 – 12.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
• 12.15 – 13.00 Uroczysty obiad

Założenia ogólne projektu
• Wnioskodawca: Gmina Nowy Targ
• Tytuł projektu: „Śladami Olimpijczyków”
• Tytuł projektu komplementarnego: „Návrat k tradícii
bežeckého lyžovania”
• Nazwa Partnera składającego projekt komplementarny: Obec
Závažná Poruba

Cel projektu
• Główny cel:
Popularyzacja sportu i rekreacji w Euroregionie Tatry
poprzez oznakowanie małej ścieżki narciarskiej
(Obidowa - Turbacz) oraz doposażenie w sprzęt
narciarski
• Bezpośrednie cele:
Wzmożona aktywność sportowa i rekreacyjna
społeczności polsko-słowackiej
Łatwy i szybki dostęp do informacji z zakresu „małej
infrastruktury sportowej”
Rozpowszechnienie i utrwalenie wśród młodzieży z
pogranicza polsko-słowackiego zdrowej rywalizacji

Cel projektu – c.d.
• Wykorzystanie atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie terenu
Euroregionu Tatry do uprawiania sportów
• Tereny te zostały sprawdzone treningowo przez Olimpijczyków
– Justynę Kowalczyk i Ivana Batorego
• Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportów
dla dzieci i młodzieży celem odciągnięcia ich od TV i
komputerów
• Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu
przez atrakcyjne zajęcia sportowe

Opis projektu
•

Wytyczenie i oznakowanie małych ścieżek narciarskich oraz
rozpowszechnienie o nich informacji po stronie polskiej i słowackiej

•

Zakup odpowiedniego, deficytowego sprzętu stworzy odpowiednie
warunki do rozbudzenia oraz hartowania ducha sportowego wśród dzieci
i młodzieży

•

Dla dzieci i początkującej młodzieży przewidziane zostały także miejsca na
regenerację sił

•

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury i działania promocyjne (polskosłowacko-angielska strona internetowa, mapka z trasami w Polsce i na
Słowacji, dwujęzyczne tablice informacyjne) będą magnesem
przyciągającym zarówno przyszłych olimpijczyków, jak i turystów oraz
mieszkańców Euroregionu Tatry

Opis projektu – c.d.
• W Polsce i na Słowacji zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród
dzieci i młodzieży, którzy będą przygotowywani przez trenerów w
duchu zdrowej, sportowej rywalizacji według zasad fair-play
• Zwieńczeniem treningów będą zawody zorganizowane po polskiej i
słowackiej stronie Tatr. Uczestnikom zawodów zostaną wręczone
nagrody z autografami Justyny Kowalczyk oraz Ivana Batorego. Jeśli
ich napięty grafik pozwoli, dzieci i młodzież otrzymają nagrody z rąk
olimpijczyków
• Realizacja niniejszego projektu, jak również projektu
komplemntarnego, popartych przez olimpijczyków (list intencyjny
Justyny Kowalczyk i Iwana Batorego – załącznik nr 6.8),
zapoczątkuje budowę sieci małych ścieżek narciarskich na
pograniczu polsko-słowackim

Realizacja projektu – założenia ogólne
• W ramach niniejszego projektu wspólnie z partnerem realizowane
będą zadania:
– Powołanie polsko-słowackiego zespołu roboczego oraz uczestnictwo
w jego spotkaniach.
– Konferencja inaugurująca i zamykająca projekt.
– Organizacja obozów sportowych (w Polsce i na Słowacji) oraz
przeprowadzenie zawodów sportowych.
– Współpraca przy wydruku mapek z przebiegiem polskiej i słowackiej
trasy narciarskiej

• Działania dotyczące wytyczenia ścieżek narciarskich oraz zakupu
sprzętu narciarskiego będą realizowane przez osobno przez
partnerów projektu.

Realizacja projektu komplementarnego przez
partnera zagranicznego
• Czas realizacji projektu komplementarnego: kwiecień 2013 –
marzec 2014
• Główne działania projektu komplementarnego:
- wytyczenie ścieżki narciarskiej
- organizacja obozu sportowego na Słowacji,
- organizacja zawodów w biegach narciarskich na Słowacji
- zorganizowanie konferencji zamykającej projekt

Piątkowa

Limanowa

Rytro

Kamienica

Znikające ośrodki narciarstwa
biegowego
Podczerwone

Zalesie

Piwniczna

Grupy docelowe
• Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców z
pogranicza polsko-słowackiego, jaką są: dzieci i młodzież,
studenci, turyści oraz pozostali mieszkańcy pogranicza
• Przeprowadzenie inwestycji po polskiej i słowackiej stronie
oraz jej rozpowszechnienie zapoczątkuje budowę kolejnych
małych ścieżek narciarskich
• Przyczyni się również do zawiązania nowych znajomości i
przyjaźni polsko-słowackich, które zacieśnią więzi
społeczności Euroregionu Tatry.

Grupy docelowe – c.d.
• Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na
marginalizowane grupy społecznie
• Dzieci z biednych rodzin z Polski i Słowacji, dzięki
udostępnieniu zakupionego sprzętu oraz
nieodpłatnych treningów, będą miały równą szansę
realizować swoją pasję poprzez aktywne
uczestnictwo w życiu sportowym wraz z grupą
rówieśników

Grupy docelowe – c.d.
• Konferencje, polsko-słowacko-angielska strona internetowa i
tablice informacyjne oraz mapa przebiegu trasy polskiej
i słowackiej, rozpowszechnią wśród grup docelowych informację o
możliwości spędzania wolnego czasu w ruchu, na świeżym
powietrzu
• Uświadomią też, jak ważne są sport i rekreacja w życiu człowieka.
Pozwolą również na zmierzenie się z własną kondycją oraz
rozłożenie sił na kolejne etapy pokonywanej trasy
• Realizacja projektu zaktywizuje dzieci i młodzież z terenów zarówno
wiejskich jak i miejskich pogranicza polsko-słowackiego, co wpłynie
na integrację tych środowisk

Ramy czasowe
Planowany termin
rozpoczęcia realizacji
projektu

Rok

2013

Miesiąc

Kwiecień

Planowany termin
zakończenia projektu

Rok

2014

Miesiąc

Marzec

Długość trwania projektu
w miesiącach

12

Opis działań - podsumowanie
•

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania
przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu
- Powołanie wspólnego polsko-słowackiego zespołu roboczego
- Spotkanie wspólnego zespołu w celu ustalenia szczegółów realizacji
zaplanowanych działań
- Zorganizowanie transgranicznej konferencji inaugurującej projekt
- Wytyczenie szlaku za pomocą GPS, jego oznakowanie oraz
wyposażenie w małą architekturę
- Zakup sprzętu narciarskiego
- Zajęcia treningowe
- Opracowanie polsko-słowacko-angielskiej strony internetowej wraz z
interaktywną mapą obrazującą ukształtowanie terenu na wytyczonej
trasie

Opis działań - podsumowanie
•

Wydrukowanie mapek z przebiegiem polskiej i słowackiej trasy narciarskiej

•

Udział w obozie sportowym oraz zawodach narciarskich u partnera zagranicznego

•

Organizacja obozu sportowego oraz zawodów: Polsko-słowackie biegi narciarskie
– puchar Euroregionu Tatry

•

Uczestnictwo w konferencji zamykającej projekt

•

Przez cały okres realizacji mikroprojektu sukcesywnie będzie przekazywana
informacja do regionalnych mediów oraz portali internetowych o kolejno
podejmowanych działaniach, osiągniętych rezultatach oraz o promocji projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika
Słowacka 2007-2013

Harmonogram działań
Rok 2013/2014

Miesiące 2-3

Miesiąc 3

Miesiąc 4-10

Działanie
Powołanie wspólnego
zespołu roboczego
polsko-słowackiego
Spotkanie wspólnego
zespołu w celu ustalenia
szczegółów realizacji
zaplanowanych działań
Zorganizowanie
transgranicznej
konferencji
inauguracyjnej projekt
Wytyczenie szlaku przy
pomocy urządzenia GPS
Zakup sprzętu
narciarskiego
Wyznaczenie punktów
montażu małej
architektury i przebiegu
szlaku
Rekrutacja dzieci i
młodzieży do zajęć
sportowych
Zajęcia treningowe

Miejscowość
Nowy Targ,

Jednostka realizująca
Gmina Nowy Targ, Obec
Závažná Poruba

Závažná Poruba

Obec Závažná Poruba, Gmina
Nowy Targ

Nowy Targ

Gmina Nowy Targ, Obec
Závažná Poruba

Obidowa - Turbacz

Gmina Nowy Targ

Nowy Targ

Gmina Nowy Targ

Obidowa - Turbacz

Gmina Nowy Targ

Miejscowości na terenie Gminy Gmina Nowy Targ,
Nowy Targ oraz miejscowości
zlokalizowane w pobliżu ścieżki
narciarskiej
Obidowa, Klikuszowa, Zavazna Gmina Nowy Targ,
Poruba

Harmonogram działań – c.d.
Miesiąc 4-5

Miesiąc 6-7

Miesiąc 8
Miesiąc 8-10

Miesiąc 9-12

Miesiąc 9-12

Miesiąc 12

Przeprowadzenie
procedur przetargowych
w celu wyłonienia
wykonawcy małej
architektury
Oznakowanie trasy,
montaż małej
architektury
Spotkanie organizacyjne

Nowy Targ

Gmina Nowy Targ

Obidowa - Turbacz

Gmina Nowy Targ

Nowy Targ

1. Opracowanie strony
internetowej wraz z
interaktywną mapą,
2.Wydanie mapki ścieżek
Udział w zawodach
sportowych u partnera
projektu oraz w obozie
sportowym na Słowacji
Obóz sportowy w Polsce,
organizacja zawodów:
Polsko-słowackie biegi
narciarskie – puchar
Euroregionu Tatry
Uczestnictwo w
konferencji zamykającej
projekt

Nowy Targ

Obec Závažná Poruba, Gmina
Nowy Targ
Gmina
Nowy
Targ,
Obec
Závažná Poruba

Zawzna Poruba

Gmina
Nowy
Závažná Poruba

Targ,

Obec

Obidowa-Turbacz

Gmina
Nowy
Závažná Poruba

Targ,

Obec

Závažná Poruba

Gmina
Nowy
Závažná Poruba

Targ,

Obec

Finansowanie

Finansowanie projektu
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
1.6 Priorytet

Wsparcie inicjatyw lokalnych
(mikroprojekty)

Numer 3

1.7 Wartość kosztów kwalifikowanych projektu (w EUR)
EFRR (EUR)

Współfinansowa
nie krajowe z
budżetu
państwa (EUR)

Wkład własny
(EUR)

Suma (EUR)

44.659,00

5.254,00

2.627,00

52.540,00

Procent dofinansowania (%)

85,00

Procent
Procent wkładu
własnego
współfinansowa
(%)
nia krajowego z
budżetu
państwa (%)

10,00

5,00

Suma (%)

100,00

Miejsca realizacji
1.8 Miejsce realizacji działań projektu*

Państwo

województwo

podregion

powiat

Gmina

nowosądecki

nowotarski

Nowy Targ

Polska
małopolskie
Państwo

kraj

obec
(mesto)

okres

·
Słowacja
Žilinský

Liptovský
Mikuláš

Závažná
Poruba

Partnerstwo projektu
2.1 Wnioskodawca
Nazwa wnioskodawcy

Gmina Nowy Targ

Forma prawna

Jednostka samorządu terytorialnego

Ulica, numer domu

ul. Bulwarowa 9

Kod pocztowy, Miejscowość

34-400 Nowy Targ

E-mail

wojt@ugnowytarg.pl

2.1.1 Dane personalne osoby/osób prawnie upoważnionej/ych do podpisania umowy
o dofinansowanie projektu (zgodnie ze statutem lub regulaminem organizacyjnym)
Imię i nazwisko
Jan Smarduch
Funkcja w instytucji aplikującej

Wójt Gminy

Imię i nazwisko

Józefa Bryniarska

Funkcja w instytucji aplikującej

Skarbnik Gminy

2.1.2 Koordynator projektu
Imię i nazwisko

Dawid Szeliga

Funkcja w instytucji aplikującej

Koordynator projektu

Telefon kontaktowy

513 343 320

E-mail

dawidszeliga@o2.pl

Partner projektu
2.3 Partner zagraniczny**
Nazwa partnera

Obec Zavazna Poruba

Forma prawna

Obec

Ulica, numer domu

Hlavna 135

Kod pocztowy, Obec

030 02 Zavazna Poruba

Okres

Liptovsky Mikulas

Kraj

Zilinsky

Osoba odpowiedzialna za
realizację projektu
Telefon

Danica Ziakova
044 5202 118

Fax
E-mail

ziakova@lhr.sk

Doświadczenie partnerów w realizacji
projektów finansowanych ze środków UE
Czy Wnioskodawca wcześniej korzystał ze środków programów pomocowych UE (PHARE, ISPA,
SAPARD) lub ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności?

max. 500
znaków

Nazwa Programu, tytuł projektu, czas trwania projektu, wartość projektu(ów)
1.Program Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 mikroprojekty – Rozwój
Gminy Nowy Targ i regionu Liptova, wartość proj.: 30 tys. zł, okres real. 2006 r. – 2007r.
2.PROW – Przebudowa piętra remizy OSP w Ludźmierzu , wartość proj.: 995 tys. zł, okres
real. 2010r.
3.Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 20072013 Mikroporojekty - Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy
Nowy Targ, wart. proj.: 49 950 EUR., okres real. 03.2010 – 02.2011

Czy partner(zy) korzystali wcześniej ze środków programów pomocowych UE (PHARE, ISPA, SAPARD)
lub ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności?
Nazwa Programu, tytuł projektu, czas trwania projektu, wartość projektu(ów)
1.Interreg IIIA zrealizowano projekt na kwotę 173 428 EUR, pt.: Liptov Vas pozywa.
Okres real. 2006/2007.
max. 500 2.Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2007znaków
2013 Mikroporojekty – Trasa pamatihodnosti a vyznamnych miest Mikroregionu pod
Poludnicou, wart. proj.: 32 600 EUR., okres real. 03.2010 – 02.2011.
3.Z ERDF uzyskano pomoc na proj. pt.: Rozwój miasta Liptovsky Hradok, okres real.
2005/2008, wart. proj. 65 790 EUR.

Współpraca pomiędzy Gminami
• Współpraca pomiędzy Gminą Nowy Targ a Zavazna Poruba
trwa od 10 lat
• Ostatnio przez partnerów został zrealizowany projekt pt.:
„Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących
gminy Nowy Targ” – (luty 2011 r.)
• W latach 2006-2007 realizowany był również wspólny projekt
pt.: Rozwój Gminy Nowy Targ i regionu Liptova. Robocze
spotkania odbywają się regularnie przez okres 10 lat,
minimum 3 razy w roku.

Wskaźniki produktu
Nazwa poszczególnych wskaźników
Produkt(y)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezultat(y)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trasa do biegów narciarskich
zaopatrzona w małą architekturę
Komplety narciarskie
mapka ze ścieżkami w Polsce i na
Słowacji
Polsko-słowacko-angielska strona
internetowa z interaktywną mapą
Konferencja informacyjna
Zajęcia treningowe (w tym 48 godzin
na Słowacji)
Długość ścieżki narciarskiej
Ilość rozdystrybuowanych map
Ilość osób korzystających z
interaktywnej mapy internetowej
Osoby uczestniczące na konferencji
Ilość osób uczestnicząca na
treningach
List intencyjny partnerów dot.
budowy sieci małych ścieżek
narciarskich

Jednostka

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Szt
Szt.
Nakład
Szt.
Szt.
Godziny

a)
b)
c)
d)
e)
f)

km
szt.
osoba/miesiąc
osoby
osoby
szt.

Wartość
końcowa
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1
50
4000
1
1
288

11
1500
500
30
50
1

Wskaźniki uniwersalne
Jednostka

Nazwa poszczególnych
wskaźników
Produkt(y)

1. Liczba wspólnych imprez/spotkań
organizowanych po raz pierwszy
(zawody narciarskie, obóz
sportowy)

Rezultat(y)

1.

1.

Liczba uczestników kursów, którzy
podnieśli swoje kwalifikacje
(w tym)
- kobiety
- mężczyźni
(uczestnicy obozu sportowego i
zawodów narciarskich, w tym 50-60
Słowaków)
Liczba instytucji współpracujących
po zakończeniu projektu

Wartość
końcowa

a)

Liczba

a)

2

a)

Liczba

a) 100

-50
-50
a)

Liczba

b) 2

Trwałość projektu
•

•

•

•

Projekt i jego produkty będą funkcjonowały po jego zakończeniu, czego
gwarantem będzie zawarte porozumienie o dalszej współpracy z
partnerem zagranicznym.
Gmina Nowy Targ posiada prawo użytkowania nieruchomości oraz
stosowne zezwolenia, niezbędne do przeprowadzenia budowy ścieżki
narciarskiej. Sprzęt narciarski zostanie przekazany Klubowi sportowemu
"Obidowiec Obidowa". Szkoleniem w klubie zajmuje się wykwalifikowany
trener, wieloletni zawodnik, mistrz i wicemistrz Polski juniorów w biegach
rozstawnych, jak i indywidualnych.
Po zakończeniu projektu treningi dzieci i młodzieży będą się odbywać
nadal, z wykorzystaniem zakupionego sprzętu oraz wytyczonej ścieżki
narciarskiej.
Działająca strona internetowa będzie nadal promować i rozpowszechniać
informacje dotyczące ścieżki narciarskiej, przez co zapewni trwały ruch
turystyczno – sportowy.

Dziękuje bardzo

Wystąpienie prof. Szymona
Krasickiego pt. Walory i wymogi
aktywności fizycznej

