
 

 
 

 

MIKROPROJEKT WŁASNY pt.” Powietrze nie zna granic”   

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020 

 

I oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza 

Typ mikroprojektu - wspólny  

 

PARTNER WIODĄCY - WNIOSKODAWCA  - STOWARZYSZENIE "REGION BESKIDY" 

Telefon kontaktowy +48334888920 

Adres e-mail biuro@euroregion-beskidy.pl 

Strona www www.euroregion-beskidy.pl 
 

 

PARTNER MIKROPROJEKTU 1  - ZDRUŽENIE REGIÓN BESKYDY 

Telefon kontaktowy 00421 0902 817 771  

Adres e-mail sekretariat@regionbeskydy.sk  

Strona www www.regionbeskydy.sk  

 

OKRES REALIZACJI MIKROPROJEKTU  

Lipiec 2017 -  czerwiec 2018 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA MIKROPROJEKTU 

33 078,39 EUR 

 

OPIS MIKROPROJEKTU  

Obszar pogranicza polsko-słowackiego posiada liczne walory kulturowe i przyrodnicze. Unikatowe 
atrakcje przyrodnicze i kulturowe (zabytki, muzea skanseny itp.) zapewniają atrakcyjny pobyt 
turystom, a mieszkańcom dają możliwość pełnego czerpania z bogactwa regionu. Jednak w okresie 
jesienno-zimowym ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza, mieszkańcy i turyści w obawie 
przed szkodliwym wpływem smogu na zdrowie ograniczają wyjścia na „świeże” powietrze, co 
powoduje coraz słabsze korzystanie z zasobów kulturowych i atrakcji przyrodniczych regionu. Ponadto 
zanieczyszczenia powietrza wywołują przyspieszoną erozję materiałową, która przyspiesza niszczenie 
m.in. zabytków architektury, stanowiących ważną część dziedzictwa kulturowego pogranicza. 
Powietrze nie zna granic i wymaga wspólnej ochrony bez względu na podziały administracyjne. Dlatego 
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partnerzy mikroprojektu postanowili podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości 
ekologicznej, zarówno wśród decydentów jak i młodego pokolenia, które pozwolą na zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz zwiększenie poziomu 
wykorzystania zasobów pogranicza. Działania, które partnerzy podejmą w celu rozwiązania opisanych 
problemów dotyczyć będą nie tylko uświadomienia skutków do jakich prowadzi degradacja środowiska 
naturalnego, ale także zmierzać do wypracowania mechanizmu edukacyjnego, którego efektem będzie 
trwała tendencja zachowawcza wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. W ramach 
mikroprojektu Wnioskodawca wraz z Partnerem projektu zaplanowali: 
- Organizację cyklu spotkań warsztatowych, których efektem będzie wspólna publikacja – pakiet 
zaleceń proekologicznych zawierający praktyczne porady dotyczące ochrony powietrza oraz treści 
uświadamiające jak negatywny wpływ na dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma 
zanieczyszczenie powietrza. 
- Działania edukacyjna –promocyjne, polegające m. in. na opracowaniu profesjonalnego materiału 
dydaktycznego w formie prezentacji, filmu i konspektu, który zostanie przekazany nauczycielom w celu 
przeprowadzenia lekcji wychowawczej w Polsce i na Słowacji. 
- Działania promocyjne, w których zaplanowano powstanie muralu o tematyce związanej z ochroną 
powietrza oraz współorganizację imprez promujących ekologię i zrównoważony rozwój.  
 
Wdrożenie wypracowanych zaleceń oraz programu edukacyjnego jako wspólnych efektów 
mikroprojektu pozwoli na poprawę jakości powietrza, a tym samym przełoży się na poprawę jakości 
życia mieszkańców pogranicza i zwiększenie wykorzystania jego potencjału turystycznego 
przyrodniczego. 
 
 

CEL OGÓLNY MIKROPROJEKTU  

Celem ogólnym mikroprojektu jest podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw 
ekologicznych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności 
 i konkurencyjności regionu oraz podniesienie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów 
przyrodniczych i kulturowych po obu stronach granicy. Wnioskodawca oraz Partner projektu 
zamierzają osiągnąć ten cel poprzez realizację działań oświatowych z zakresu zrównoważonego 
rozwoju (w szczególności w obszarze ochrony klimatu i dziedzictwa przyrodniczego regionu) m. in. 
poprzez wzajemną współpracę i wymianę dobrych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami przyrodniczymi, uświadamianie młodym pokoleniom Polaków i Słowaków jak istotna jest 
troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy oraz jak ważna jest jakość powietrza, którym 
oddychamy na co dzień dla naszego zdrowia. Dzięki konsekwentnemu procesowi edukacji ekologicznej, 
która w dalszej perspektywie przyczyni się do osiągnięcia trwałych efektów społecznych związanych  
z rozwijaniem postaw ekologicznych wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego możliwym 
będzie zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych 
przez mieszkańców oraz turystów po obu stronach granicy. Rozwój turystyki determinowany jest przez 
wiele czynników, jednak naturalne walory stanowią zasadniczy element podaży turystycznej. 
 
 
ZADANIA MIKROPROJEKTU:  

Cykl spotkań warsztatowych  

1. Działania edukacyjne dla młodego pokolenia mieszkańców pogranicza polsko –słowackiego  

2. Promocja mikroprojektu o szerokim zasięgu społecznym 

3. Warsztaty i spotkania na Słowacji  



 

 
 

4. Zarządzanie i promocja mikroprojektu - Stowarzyszenie "Region Beskidy" 

5. Zarządzanie i promocja mikroprojektu - Združenie Región Beskydy 

 

Mikroprojekt własny pt.” Powietrze nie zna granic”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG 

V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. 


