Špecifické ciele mikroprojektu:
1. Skvalitňovanie a rozvoj parterskej spolupráce medzi poľskými a slovenskými
organizáciami v oblasti cestovného ruchu a jazdeckého športu,
2. Rozvoj a podpora cestovného ruchu v Slovensko-Poľskom prihraničí formou
organizovaní spoločných kultúrno-športových podujatí so zapojením verejnosti
s dôrazom na zapojenie verejnosti a tiež prijímateľa a partnerov projektu
3. Propagácia partnerskej spolupráce medzi poľskými a slovenskými organizáciami
v oblasti cestovného ruchu a jazdeckého športu.
Informácia o začatí realizácie mikroprojektu
Názov prijímateľa mikroprojektu – vedúci partner:
Parkúr team Slavoj Prešov o.z., Mukačevská 10, 080 01 Prešov
Partner mikroprojektu: Jezdiecky klub sportowy POGÓRZE,
Glinik Zaborowski 181, STRZYŹÓW 38-100
Názov mikroprojektu: Koňare
Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia
Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného
dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Kód intervencie: 093. Rozvoj a podpora verejných služieb cestovného ruchu
Typ mikroprojektu: individuálny
Miesto realizácie:Parkúr team Slavoj Prešov o. z., Mukačevská 10, 080 01 Prešov,
Prešovský samosprávny kraj, Slovenská republika
Časový rámec realizácie projektu: jún 2017 – február 2018
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 49 865,33 EUR – 85%
Národné spolufinancovanie/štátna pomoc:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 2 933,25 EUR – 5%
Vlastný vklad: 5 866,52 EUR – 10%
Hlavný cieľ mikroprojektu: Zachovanie, obnova a rozvoj cestovného ruchu ako nového
produktu CR v oblasti jazdeckého športu.
Realizáciou mikroprojektu chceme dosiahnuť rozvoj a zachovanie prírodného
a kultúrneho dedičstva – kôň – súčasť prírodného prostredia cezhraničnej oblasti.
Realizácia mirkoprojektu má za cieľ spájať aktérov pohraničia pri rozvoji konnej turistiky
a jazdeckého športu.

Aktivity projektu:
- organizovanie troch dvojdňových verejných tréningov – za účasti poľského
partnera a iných pozvaných, ktoré budú voľne prístupné pre verejnosť,
- dvojdňové verejné preteky a
- halové preteky.
- predpokladom na uskutočnenie týchto aktivít sú drobné rekonštrukčné práce, ako
renovácia klubovej spoločenskej miestnosti (výmena okien, drobné interiérové
úpravy – drevený obklad, skrinky, lavičky) a rekonštrukcia jazdeckého povrchu
v hale.
Cezhraničný dopad:
Do projektu sú zapojené organizácie na oboch stranách hranice, ktoré sú stabilné
a zohrávajú významnú úlohu pri rozvoji jazdeckého športu, rozvoji voľnočasových aktivít
a možností vzájomnej cezhraničnej spolupráce. Mikroprojekt prispeje k propagácii
regiónov ako turisticky vyhľadávaného cieľa s možnosťou aktívneho oddychu a relaxu.

Kontaktné údaje prijímateľa:
Parkur team Slavoj o. z., Mukačevská 10, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Drahomíra Olexyová
e-mail: presovskekone@gmail.com
Tel: 0905741780
Mikroprojekt je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

