
 

 

 

             TYTUŁ PROJEKTU: Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej 

 PARTNER WIODĄCY: Miasto Krásno nad Kysucou 

 PARTNERZY PROJEKTU: Gmina Rajcza, Gmina Milówka, Obec Oščadnica, Obec Dunajov 

 DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EFRR: 3 040 227 € 

 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: listopad 2016 r.– październik 2018 r. 

 

 

OPIS PROJEKTU: Zadania realizowane 

w projekcie koncentrowały się na budowie 

ścieżki rowerowej wraz z  towarzyszącym 

zapleczem infrastrukturalnym, przebiegającej w 

sposób umożliwiający jak najlepszą prezentację 

transgranicznego regionu oraz wspólnego 

dziedzictwa kulturowego i  przyrodniczego 

sąsiadujących gmin: Milówki i Rajczy, a po 

stronie słowackiej – Miasta Krásno nad Kysucou 

oraz Gmin Oszczadnica i Dunajov. Łączna 

długość wybudowanego w ramach projektu 

szlaku wynosi ponad 14 km. Projekt stanowi 

kontynuację działań realizowanych 

w  poprzedniej perspektywie finansowej, tj. 

budowy trasy wiodącej z Krasna nad Kysucou 

przez dolinę Bystricką do Milówki, która została 

zrealizowana w ramach projektu: Polepszenie 

dostępności komunikacyjnej na pograniczu 

polsko-słowackim.  

Partnerzy, nawiązując do wspomnianego projektu, wybudowali połączoną okrężną trasę rowerową przez 

gminy Dunajov, Oščadnica i Rajcza. Na trasie znajdą się elementy infrastruktury ruchu turystycznego: tablice 

informacyjne, wieże widokowe, szlaki, parkingi, itp. Realizacja projektu, w tym organizowane w jego ramach 

wydarzenia np. Dzień Kolarstwa przyczyniły się do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy między 

partnerami. Mieszkańcy i turyści, dzięki wspólnej trasie rowerowej mogą traktować region, jako jedną całość 

oraz w łatwy i przyjemny sposób przemieszczać się pomiędzy granicami poszczególnych gmin polsko-

słowackich, co przyczynia się do rozwiązania transgranicznych barier.                                                                                     

 
 Źródło: Gmina Rajcza, Gmina Milówka 

 
 



 

 

 

NÁZOV PROJEKTU: Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy 

VEDÚCI PARTNER: Mesto Krásno nad Kysucou   

 PARTNERI PROJEKTU: Gmina Rajcza, Gmina Milówka, Obec Oščadnica, Obec Dunajov 

 HODNOTA FINANCOVANIA Z EFRR: 3 040 227 € 

OBDOBIE REALIZÁCIE: november 2017 – október 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU: Úlohy realizované v projekte sa 

sústredili na výstavbu cyklochodníka spoločne so 

sprievodným zázemím infraštruktúry, 

prebiehajúceho tak, aby čo najlepšie umožnil 

prezentáciu cezhraničného regiónu a spoločného 

kultúrneho a prírodného dedičstva susedných 

obcí: Milówka a Rajcza, a na slovenskej strane 

mesta Krásno nad Kysucou a obcí Oščadnica 

a Dunajov. Celková dĺžka chodníka vybudovaného 

v rámci projektu predstavuje viac ako 14 km. 

Projekt predstavuje pokračovanie aktivít 

realizovaných v predchádzajúcej finančnej 

perspektíve, teda Výstavbu chodníka vedúceho z 

Krásna nad Kysucou cez Bystrické údolie do 

Milówky, ktorý bol realizovaný v rámci projektu 

Zlepšenie dopravnej dostupnosti v poľsko-

slovenskom pohraničí. Partneri, v nadväznosti na 

zmienený projekt, vystavali spojený okružný 

cyklochodník obcami Dunajov, Oščadnica 

a Rajcza. 

Záliv pre bicykle, miesto odpočinku. 

Časť cyklochodníka. 

Na trase sa ocitli prvky infraštruktúry turistického ruchu: informačné tabule, rozhľadne, chodníky, 

parkoviská a pod. Realizácia projektu, vrátane toho, že v jeho rámci boli organizované rôzne udalosti, napr. 

Deň cyklistiky, sa podieľali na posilnení a rozšírení spolupráce medzi partnermi. Miestni a turisti môžu, vďaka 

spoločnému cyklochodníku, pristupovať k regiónu ako k jednému celku a ľahko a príjemne sa premiestňovať 

medzi hranicami jednotlivých poľsko-slovenských obcí, čo sa podieľa na rozpustení cezhraničných bariér. 

 

 

 Zdroj: Gmina Rajcza, Gmina Milówka 

 

 

 


