
VIZUALIZÁCIA / WIZUALIZACJA

Mikroprojekt pod názvom: „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“
je spolu�nancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Mikroprojekt pt. „Wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w mieście Biała Spiska“
współ�nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

www.spisskabela.sk

Realizované v rámci mikroprojektu 
Realizowane w ramach mikroprojektu



Názov mikroprojektu:                                                                                            
Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá  
Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121 

Partneri mikroprojektu:
Mesto Spišská Belá  a Mesto Szczawnica
Obdobie realizácie: 04/2018 – 11/2018

Cieľ  mikroprojektu:                    
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie cezhraničnej 
infraštruktúry v oblasti cykloturistiky budovaním doplnkovej infraštruktúry k 
existujúcim cyklotrasám ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko – 
poľskom pohraničí.

Špeci�cké ciele mikroprojektu:
Zvýšiť atraktivitu a kultúru prírodného prostredia podtatranského regiónu 
slovensko-poľského pohraničia.
Zvýšiť funkčnosť, atraktivitu, návštevnosť, využívanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva podtatranského regiónu slovensko-poľského pohraničia.
Dobudovať doplnkovú vybavenosť, cyklistickú infraštruktúru k existujúcim 
cyklotrasám podtatranského regiónu slovensko-poľského pohraničia.

Úlohy mikroprojektu: 
Úvodný seminár - Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí
v regióne Vysokých Tatier
Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom v Spišskej Belej
Športové podujatie „Deň na kolesách“
Riadenie a propagácia mikroprojektu

Rozpočet projektu:
Celkové výdavky mikroprojektu:  58 600,01  EUR
Do�nancovanie mikroprojektu z EFRR (85%): 49 810,00 EUR
Do�nancovanie mikroprojektu zo štátneho rozpočtu (10%): 5 860,00 EUR
Do�nancovanie mikroprojektu z rozpočtu mesta (5%): 2 930,01 EUR

Tytuł mikroprojektu:
Wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w mieście Biała Spiska                            
Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121

Partnerzy mikroprojektu:
Miasto Biała Spiska i Miasto Szczawnica
Okres realizacji: 04/2018 – 11/2018

Cel mikroprojektu: 
Głównym celem mikroprojektu jest zwiększanie kwali�kacji zawodowych 
pracowników miasta Biała Spiska, jego organizacji i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w mieście.

Specy�czne cele mikroprojektu:
Zwiększyć atrakcyjność i kulturę naturalnego środowiska regionu podtatrzańskie-
go pogranicza polsko-słowackiego.
Zwiększyć funkcjonalność, atrakcyjność, liczbę odwiedzin, korzystanie z kultural-
nego i naturalnego dziedzictwa regionu podtatrzańskiego pogranicza 
polsko-słowackiego
Dobudować wyposażenie uzupełniające, infrastrukturę rowerową do istniejących 
tras rowerowych podtatrzańskiego regionu pogranicza polsko-słowackiego.

Zadania mikroprojektu: 
Seminarium wstępne – Stan rozwoju szlaków rowerowych na pograniczu 
polsko-słowackim w rejonie Tatr Wysokich
Bike park z torem pumptrackowym i wyposażeniem w Białej Spiskiej
Impreza sportowa „Dzień na kółkach”
Promocja i zarządzanie mikroprojektu

Budżet projektu:
Całkowite koszty kwali�kowalne:   58 600,01  EUR
Do�nansowanie mikroprojektu z EFRR (85%): 49 810,00 EUR
Do�nansowanie mikroprojektu z budżetu państwa (10%): 5 860,00 EUR
Do�nansowanie mikroprojektu z  budżetu miasta (5%): 2 930,01 EUR

www.spisskabela.sk www.szczawnica.pl


