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PROJEKT: 

 

ROZEJRZYJMY  SIĘ – 

BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ, 

ROZWÓJ RUCHU TURYSTYCZNEGO 

I PROMOCJA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

W REGIONIE KYSUCE I RAJCZA 
 

Realizacja projektu: 

 

 

 

Zdjęcia: Gmina Rajcza 

 

Zdjęcie wieży widokowej ze strony 

www.starabystrica.sk 

Partner Wiodący: Obec Stará Bystrica 

 

Partner Projektu: Gmina Rajcza 

 

Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie 

turystyki 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 283 829,27€ 
 

Opis projektu: Sąsiedzi: gminy Rajcza i Stará Bystrica zrealizowali 

wspólnie projekt, którego celem była rozbudowa infrastruktury 

turystycznej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu 

Kysuce i Rajcza. W ramach projektu, po stronie słowackiej w gminie 

Stará Bystrica, zbudowano wieżę obserwacyjną oraz wyznaczono 

nowe szlaki turystyczne i rowerowe, na trasach zaś powstały miejsca 

odpoczynkowe dla turystów. Po stronie polskiej została 

zrekonstruowana już istniejąca trasa turystyczna Przegibek - Wielka 

Racza, na której turyści zastaną m.in. odnowione oznakowanie 

szlaku, nowe strzałki informacyjne oraz tablice informacyjno- 

promocyjne. W ramach projektu powstała również wspólna strategia 

turystyczna, która wskaże nowe możliwości rozwoju turystycznego 

w obu regionach. Dobudowa i połączenie szlaków turystycznych 

daje możliwość płynnego przejścia ze strony polskiej na stronę 

słowacką w Dolinę Bystricką. Wspólna realizacja projektu utrwaliła 

istniejące partnerstwo obu gmin. 

 

Więcej na stronach: www.rajcza.pl oraz www.starabystrica.sk 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013 

http://www.starabystrica.sk/
http://www.rajcza.pl/
http://www.starabystrica.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizácia projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografie: Gmina Rajcza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia rozhľadne zo stránky: 

www.starabystrica.sk 

Vedúci partner: Obec Stará Bystrica 

 

Projektový partner: Obec Rajcza 

 

Oblast` podpory 2.1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

turizmu 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 283 829,27 € 
 

Popis projektu: Susedia: obce Rajcza a Stará Bystrica spoločne 

realizovali projekt, ktorého cieľom bolo rozostavenie 

infraštruktúry pre turizmus a zvýšenie atraktivity  regiónu 

Kysuce a Rajcza. V rámci projektu, po slovenskej strane v obci 

Stará Bystrica bola postavená rozhľadňa aj vytyčené nové 

turistické a cyklistické trasy, na cestách vznikli miesta oddýchu 

pre turistov. Na poľskej strane bol rekonštruovaný už existujúci 

turistický chodník Przegibek - Wielka Racza, pri ktorom 

návštevnici nájdu obnovené značkovanie chodníka, nove 

informačné šípky a informačné a propagačné tabuľky. V rámci 

projektu vznikla aj spoločná turistická stratégia, ktorá ktorá 

vytýči nové možnosti turistického vývoja v obidvoch regiónov. 

Pristavanie a spojenie turistických ciest dáva  možnosť 

plynulého  prechodu   z   poľskej   strany   na   slovenskú stranu 

v Bystrickú dolinu.  Kvôli  tomu  zväčší  sa  počet návštevníkov 

v obidvoch   partnerských   obciach,   a   aj   v   celom   regióne, 

v dôsledku  čoho  bude  sa  zvyšovať  počet  ubytovacích  miest 

a vývine sa infraštruktúra spojená s turizmom, čo ovplyvní aj 

rozvoj malých a stredných podnikov v obidvoch regiónoch. 

Spoločná realizácia projektu posilnila existujúce partnerstvo 

obidvoch obcí. Fotografia rozhľadne zo stránky www. 

 

viac na stránkach: www.rajcza.pl; www.starabystrica.sk 

 

 

 

 

 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou 

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 
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PROJEKT: 
 

ROZHĽAĎME SA - VÝSTAVBA ROZHĽADNE, 

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

A PROPAGÁCIA PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA 

V REGIÓNE KYSUCE A RAJCZA 
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