
 

 

 

             TYTUŁ PROJEKTU: Szlak Kultury Wołoskiej 

 PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“ 

 PARTNERZY PROJEKTU: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina, Województwo 

 Podkarpackie, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Województwo Małopolskie, Związek Podhalan  

w Polsce, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obec Oravská Polhora 

Obec Malatiná, Obec Zázrivá 

 DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EFRR: 1 575 700 € 

 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: styczeń 2017 r. – październik 2018 r. 

             OPIS PROJEKTU: 

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami 

wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, 

podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. 

Założony cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za 

sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej, został osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, 

prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, 

jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór. Równorzędnie do tworzenia szlaku, 

prowadzone były działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej 

znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem ww. działań były spotkania na Wołoskim Szlaku – 

imprezy pełniące rolę edukacyjno-promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. 

Zrealizowano wiele warsztatów, pokazów, wystaw, spotkań, itp. Dzięki realizacji projektu wzbogacona 

i urozmaicona została oferta usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często 

mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy.  

 

Więcej o Szlaku Kultury Wołoskiej i jego atrakcjach: www.szlakwoloski.eu 
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 NÁZOV PROJEKTU: Trasa Valašskej Kultúry 

VEDÚCI PARTNER: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“   

 PARTNERI PROJEKTU: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina, Województwo 

 Podkarpackie, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Województwo Małopolskie, Związek Podhalan  

w Polsce, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obec Oravská Polhora 

Obec Malatiná, Obec Zázrivá 

 HODNOTA FINANCOVANIA Z EFRR: 1 575 700 € 

OBDOBIE REALIZÁCIE: marec 2017 – október 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU: Chodník valašskej kultúry je chodník prírodno-kultúrneho dedičstva spojeného 

s valašskými tradíciami v Karpatoch. Chodník má medzinárodný charakter a vedie pozdĺž celého oblúku 

Karpát, pričom sleduje stopy valašského putovania a osadníctva a spája miesta so živými pastierskymi 

tradíciami. Predpokladané ciele projektu: zvýšenie úrovne využívania potenciálu poľsko-slovenského 

pohraničia vďaka dedičstvu valašskej kultúry, bolo dosiahnuté tým, že bol vytýčený chodník kultúrnej 

turistiky prezentujúci, v rovnováhe s prírodnými hodnotami, kultúrne dedičstvo valašských osadníkov, 

jedných z „Otcov Európy“, vkladateľov a vyslancov kultúry hôr. Paralelne s tvorbou chodníka prebiehali tiež 

aktivity v rámci Karpatskej univerzity – popularizujúce valašskú kultúru a jej význam pre lokálne komunity. 

Doplnením vyššie uvedenej aktivity boli stretnutia na Valašskom chodníku – akcie plniace vzdelávaciu 

a propagačnú úlohu, zvyšujúce úroveň využitia lokálneho dedičstva. Realizovalo sa mnoho workshopov, 

vystúpení, výstav, stretnutí atď. Vďaka realizácii projektu sa obohatila a spestrila ponuka turistických služieb 

v karpatských obciach, na základe ich vlastného, často málo využívaného, ľudského a krajinného kapitálu.  

Viac o Chodníku valašskej kultúry a jeho atrakcjach: www.szlakwoloski.eu 
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