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Opis projektu: Obec Demjata leží v juhozápadnom cípe Nízkych Beskýd v doline rieky Sekčov 18
km od Prešova na hlavnej ceste smerom na Bardejov. Prírodnou dominantou obce sú vápenné
Demjatské kopce, ktoré sú prírodnou rezerváciou a taktiež patria do Územia európskeho významu. V
oblasti sa vyskytujú jedinečné chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
Obidva regióny sa nachádzajú na území s najvyššou hustotou obyvateľstva Slovenska a Poľska.
Územie je charakteristické existenciou prírodných osobitostí a pamiatok s historickými väzbami na
okolité mestá a regióny čo v spojitosti s výhodnou polohou predstavuje veľký potenciál pre rozvoj
turizmu. V blízkom okolí sa nachádza množstvo atraktivít, prírodných krás, pamiatok a
pamätihodností lokálneho až národného významu. Kultúrne dedičstvo regiónov predstavuje vysoký
potenciál pre rozvoj služieb cestovného ruchu, ako aj rozvoj osídlenia, hospodárstva a verejných
služieb.
Veľmi dobre v tomto regióne pôsobia sociálne organizácie, ktoré sa zapájajú do rozvoja svojich
malých domovín a tým prispievajú k rozvoju Karpát. Karpaty sú dobrá značka, ktorú treba využiť na

rozvoj rôznych foriem cestovného ruchu. Problémy vyskytujúce sa na území dotknutom projektom:
nedostatočné exponovanie hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva, nedostatočné využívanie
predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu. Slabo rozvinutá infraštruktúra umožňujúca spoznávať
kultúrne a prírodné dedičstvo. Príliš malý záujem o existujúce turistické trasy z dôvodu malého počtu
prírodných a kultúrnych rekreačných miest. Miznú tiež niektoré druhy stromov a iných rastlín,
predovšetkým v historických parkoch, ktorých obnova je potrebná.
Na druhej strane je ekonomická štruktúra a nízka miera zamestnanosti v regióne slabou stránkou
programového územia. Spoločným problémom pohraničnej oblasti je však slabá ochrana kultúrneho a
prírodného dedičstva a neefektívne využívanie tohto potenciálu v regióne, čo je jednou z hlavných
výziev cezhraničného regiónu.
Vďaka projektu majú vzniknúť nové turistické produkty, ktoré pomôžu pri zvýšeniu objemu
cestovného ruchu. Projekt má zlepšiť povedomie spoločnosti o nových trendoch v cestovnom ruchu,
chrániť ohrozené druhy a propagovať. Za týmto účelom je potrebné vytvoriť spoločnú turistickú
ponuku na báze existujúceho prírodného a kultúrneho dedičstva. Takými produktmi bude úprava
historického zámockého parku formou vytvorenia questingu, chodníkov prírodného a kultúrneho
dedičstva.
Prílevom turistov do regiónov by sa mala znížiť vysoká miera nezamestnanosti a taktiež by sa mali
vytvoriť podmienky pre podnikanie malých a stredných podnikateľov súvisiace s poskytovaním
služieb v oblasti cestovného ruchu.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti existujúcej cezhraničnej
konsko-vozovej trasy a vínnej trasy, a to vznikom nových cezhraničných produktov,
propagácia, rozvoj a vyvážené využitie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva
regiónov so snahou o zvýšenie úrovne atraktívnosti pohraničia pre turistov aj obyvateľov.
Tento projekt je reakciou na reálne potreby a problémy zistené u oboch partnerov.
Projekt si kladie za cieľ vytvorenie nových produktov cestovného ruchu s cieľom zvýšiť
cestovný ruch a zvýšiť povedomie verejnosti o nových trendoch v oblasti cestovného ruchu a
podporiť ochranu ohrozených druhov. Za účelom vyriešenie týchto problémov, mali by sme
chceli vytvoriť spoločnú ponuku cestovného ruchu založenú na existujúcom prírodnom a
kultúrnom dedičstve. Takýmito produktmi budú zriadený historický zámocký park a
turisticko-oddychový park vytvorením cesty prírodného a kultúrneho dedičstva.
V širšom meradle bude mať projekt vplyv na celý prihraničný región, aktérov kultúrneho
cestovného ruchu, malých a stredných podnikateľov v prihraničnom regióne a jeho
obyvateľov, nakoľko sa predpokladá zvýšenie návštevnosti spropagovaného regiónu
prostredníctvom vytvorených bodov cestovného produktu a tiež prostredníctvom
propagačných aktivít.
Prílevom turistov do regiónov by sa mala znížiť vysoká miera nezamestnanosti a taktiež by sa
mali vytvoriť podmienky pre podnikanie malých a stredných podnikateľov súvisiace s
poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu.
Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia Gminy Zarszyn a obce Demjata, a
predovšetkým také organizácie ako obecné zastupiteľstvá a rady, dobrovoľné hasičské zbory,
krúžky domácich gazdiniek), ktoré sa budú priamo zúčastňovať na workshopoch, súťažiach a

podujatiach propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo. Vďaka projektu sa zapoja do
propagácie a ochrany dedičstva, získajú nové skúsenosti a rozšíria svoje povedomie.
Vzniknuté nové produkty a turistické atrakcie umožnia zvýšiť turistickú atraktivitu a tým aj
možnosť vytvoriť v budúcnosti nové pracovné miesta. Budú to miesta rekreácie a odpočinku
nielen pre obyvateľov. Ďalšou skupinou sú turisti a iný návštevníci využívajúci rekreačnokultúrnu ponuku. Kultúrne a prírodné dedičstvo a podujatia budú motiváciou pre návštevu a
oddych v harmónii s prírodou. Zlepšená infraštruktúra spojená s kultúrnym dedičstvom bude
tvoriť vzdelávací prvok pre deti a mládež na oboch stranách hranice.

