Informácia o realizácii
mikroprojektu
Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/VIII/A/0273
Názov mikroprojektu: „Nasledujme duchovné hodnoty našich predkov“
Realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020,
Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
Kód intervencie: 094. Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedičstva
Typ mikroprojektu: individuálny

Vedúci partner:
Obec Krušetnica
(Slovensko)
Krušetnica 69
029 54 Krušetnica
p. Terézia Pacoňová
webová stránka:
www.krusetnica.sk

Partner projektu:
Gmina Jelesnia
(Poľsko)
ul. Plebańska 1
34-340 Jelesnia
p. Anna Wasilewska
webová stránka:
www.jelesnia.pl

Hlavný cieľ mikroprojektu:
Hlavný cieľ predkladaného mikroprojektu je definovaný predovšetkým
ako podpora rozvoja a ochrany prírodného, kultúrneho a duchovného
dedičstva pohraničného územia vrátane jeho trvalo udržateľného
využitia v oblasti cestovného ruchu.
Uvedený cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie úloh:
•
vybudovanie krížovej cesty – kalvárie a jej napojenie na náučný
chodník,
•
organizáciou spoločnej púte na kalváriu
•
zapojením žiakov do príbehu krížovej cesty
Obec Krušetnica a obec Jelešňa v súčasnosti dynamicky rozvíjajú spoluprácu týkajúcu sa
realizácie miesta oddychu v obci Krušetnica, ktorá pritiahne na toto územie mnohých obyvateľov a
návštevníkov.

Špecifické ciele mikroprojektu:
1. Podpora vzájomnej spolupráce obcí
na slovenskej a poľskej strane v oblasti
cestovného ruchu

2. Vytvorenie nových prvkov
infraštruktúry cestovného
ruchu v obci Krušetnica

3. Propagácia prírodného,
kultúrneho a duchovného
dedičstva v pohraničnom
území

Úloha č. 1:
Názov úlohy / Nazwa
zadania
Vybudovanie krížovej cesty
– kalvárie
Úloha spočíva vo vybudovaní krížovej
cesty, pozostávajúcej zo 14
zastavení. Každé zo zastavení bude
predstavovať drobnú sakrálnu
stavbu, ktorá svojim vzhľadom úplne
zapadne do prírodného
prostredia. Budú použité prírodné
materiály, aby sa vylúčil akýkoľvek
rušivý vplyv na prírodnú scenériu svahu
nad kostolom, na ktorom bude
kalvária vybudovaná. Zastavenia budú
predstavovať udalosti krížovej
cesty, ktoré budú prezentované plastikou
uprostred. Každé zastavenie
bude obohatené o lavičku.

Predmetom mikroprojektu budú v
rámci tejto úlohy okrem výstavby
krížovej cesty aj výdavky na:
- nákup a osadenie lavičiek 14 ks
- koše na odpadky 4 ks
- nákup zelene
- smerové tabule

Úloha č. 2:
Názov úlohy / Nazwa zadania
Spoločná púť na kalváriu
Stretnutie bude realizované na mieste výstavby
kalvárie, spoločne absolvujeme celú trasu až k
vrcholu, kde bude umiestnený majestátny kríž.
Počas celej trasy budú zamestnanci obce
poskytovať návštevníkom pitný režim. Program s
pripomenutím udalostí Veľkého piatku, Bielej
soboty a Veľkonočnej nedele bude prebiehať cca 3
hodiny. Záverečná fáza stretnutia bude prebiehať v
centre našej obce, kde bude prichystané
občerstvenie (obložené misy) pre
návštevníkov/pútnikov, ktorí sa zúčastnia podujatia.

Predmetom mikroprojektu budú v rámci tejto úlohy
aj nasledovné položky:
- zabezpečenie občerstvenia
- doprava návštevníkov z Poľska
- propagačné letáky

Úloha č. 3:
Názov úlohy / Nazwa zadania
Nakreslime si s deťmi príbeh
krížovej cesty
Účelom tejto úlohy bude zaujať žiakov
základných a materských škôl z obce a z iných
okolitých obcí prostredníctvom tvorivých aktivít,
aby tak deti spoznali pohraničie a hlavne naše
spoločné duchovné a kultúrne hodnoty. V rámci
tejto úlohy teda pôjde o organizáciu tvorivých
aktivít v škole, počas ktorej deti dostanú
zaujímavé zadania, napríklad vytvorenie pexesa
s tematikou krížovej cesty, vyhlásenie súťaže o
najkrajšiu maľbu alebo kresbu krížovej cesty,
vystrihovanie a vymaľovávanie a podobné
zaujímavé aktivity spojené aj s naučením sa
niektorých základných slov v poľštine hravou
formou.

Predmetom mikroprojektu budú v rámci tejto úlohy aj
nasledovné položky:
- nákup pasteliek, papierov, nožníc, lepidiel
- notebook
- nákup keksov

Úloha č. 4:
Názov úlohy / Nazwa zadania Riadenie a propagácia mikroprojektu obec Krušetnica
Na webovom sídle vedúceho partnera bude počas celej realizácie mikroprojektu umiestená informácia
o tejto realizácii.

Predmetom mikroprojektu boli v rámci tejto úlohy položky:
- pamätná tabuľa o projekte
- propagačné letáky o krížovej ceste
- propagačné predmety s logom programu Interreg PL – SK
- termosky, darčekové tašky, ružence
- propagačné materiály/webové oznamy o mikroprojekte

Aktivity partnera projektu 1 - Gmina Jelesnia
- participácia na príprave aktivít
- aktívna účasť na jednotlivých aktivitách
- prezentácia a propagácia projektu v Poľsku
- účasť na pracovných stretnutiach.

Oprávnené výdavky mikroprojektu:
49 294,50 € - príspevok z EFRR
5 799,35 € - príspevok zo štátneho rozpočtu
2 899,69 € - vlastné zdroje obce Krušetnica
57 993,54 € - celkový rozpočet mikroprojektu

Obdobie realizácie mikroprojektu: od 10/2021 – do 06/2022

