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Muzeum Druciarstwa w Veľké Rovné. 

 
 

Jeden z punktów odpoczynkowych. 

 
Stanowisko wędkarskie przy stawie Młyńszczok  

w Zebrzydowicach. 

 
 
Zdjęcia ze stron internetowych partnerów projektu: 

www.velkerovne.sk, www.zebrzydowice.pl. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013 
 

 

   PROJEKT: 
 

     

    AKTYWNIE W STRONĘ TURYSTYKI POGRANICZA 

 

Partner Wiodący: Gmina Zebrzydowice 

 

Partner projektu: Obec Vel’ke Rovné 

 

Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie 

turystyki  

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 690 052,86 € 

 

Opis projektu:  

Gminy Zebrzydowice i Veľké Rovné zrealizowały wspólnie 

projekt, którego efektem są m.in. powstałe po obu stronach 

granicy obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. 

U partnera słowackiego, powstało muzeum z ekspozycją 

poświęconą unikatowemu rzemiosłu, jakim jest druciarstwo. 

Turyści mogą również podziwiać okolicę z drewnianej wieży 

widokowej usytuowanej na jednym z okolicznych wzgórz. 

Oznakowano także ścieżki turystyczne, powstały punkty 

odpoczynkowe, a przy ścieżkach rowerowych postawiono tablice 

informujące o współpracujących miejscowościach. Natomiast w 

Gminie Zebrzydowice powstały m.in. boisko do siatkówki 

plażowej, zjeżdżalnia wodna dla dzieci czy prowadząca przez las 

ścieżka rowerowo-spacerowa. Na brzegu odwiedzanego przez 

mieszkańców i turystów stawu Młyńszczok powstało stanowisko 

wędkarskie dla osób niepełnosprawnych. Działaniom 

inwestycyjnym towarzyszyły imprezy, które były okazją 

do zacieśnienia współpracy i zaprezentowania tradycji i kultury. 

Mieszkańcy Veľké Rovné mogli np. obejrzeć występ zespołu 

Nadolzianie z Kaczyc. Całość projektu dopełniały działania 

informacyjno-promocyjne, powstał m.in. film dokumentujący 

współpracę i promujący obie miejscowości, a także mapa 

turystyczna. 



 

     

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muzeum drotárie 

 
Jedno z odpočívadiel. 

 
Rybárske stanovisko 

 
Fotografie z webových stránok partnerov projektu: 

www.velkerovne.sk, www.zebrzydowice.pl. 

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

  

 PROJEKT: 

 

AKTÍVNA TURISTIKA V POHRANIČÍ 
     

 

Vedúci partner: Gmina Zebrzydowice 

 

Projektový partner: Obec Vel’ke Rovné 

 

Oblast` podpory 2.1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

turizmu 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 690 052,86 € 

 

Popis projektu:  

Obce Zebrzydowice  a Veľké Rovné spoločne realizovali 

projekt, ktorého výsledkom je napr. vznik objektov  turisticko-

rekreačnej infraštruktúry na obidvoch stranách hranice. 

U slovenského partnera vzniklo múzeum s expozíciou 

venovanou unikátnemu remeslu, akým je drotárie.  Turisti 

si taktiež môžu prehliadnuť okolie z drevenej rozhľadne 

umiestnenej na jednej z okolitých vyvýšenín. Vyznačené boli 

tiež turistické trasy, vznikli odpočívadlá a pri cyklotrasách boli 

postavené tabule informujúce o spolupracujúcich obciach.  

V obci Zebrzydowice vzniklo napr. ihrisko na plážový 

volejbal, vodná kĺzačka pre deti alebo cez les vedúca 

cyklistická a prechádzková trasa. Na brehu rybníka Młyńszczok 

navštevovaného miestnymi i turistami vzniklo rybárske 

stanovisko pre hendikepované osoby.  Investičné aktivity 

sprevádzali akcie, ktoré sa stali príležitosťou pre utuženie 

spolupráce a prezentovanie tradície a kultúry. Obyvatelia  

Veľkého Rovného napr. mohli sledovať vystúpenie súboru 

Nadolzianie z Kaczyc. Celý projekt dopĺňali informačno-

propagačné aktivity, vznikol napr. film dokumentujúci 

spoluprácu a propagujúci obe obce a tiež turistická mapa.  

 

 


