
 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza 

PARTNER WIODĄCY: Gmina Nová Bystrica 

PARTNER PROJEKTU: Gmina Rajcza 

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 688 548 € 

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

 

   

 

       

Stanowisko tematyczne związane z regionem i kulturą wołoską 
 

 
 

Wydarzenie regionalne w Rajczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Gmina Rajcza 

OPIS PROJEKTU: Na obszarze sąsiadujących gmin Rajczy  

i Nowej Bystricy znajdują się parki krajobrazowe o bogatym 

potencjale kulturowym i naturalnym. Cechą wspólną tych 

obszarów jest ich rozwój w okresie kolonizacji wołoskiej.  

Realizacja projektu przyczyniła się do odkrycia, poznania  

i promocji tych terenów. Między miejscowościami istnieje 

transgraniczny pieszy szlak turystyczny, który partnerzy 

postanowili uatrakcyjnić poprzez wyposażenie go w elementy 

infrastruktury ruchu turystycznego, co ułatwia turystom  

i mieszkańcom pogranicza korzystanie ze szlaku.  Zachętą dla 

odwiedzających jest umieszczenie na przeciwległych końcach 

trasy obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa 

kulturowego. W gminie Rajcza jest to trasa rowerowa łącząca 

ciekawe przyrodnicze tereny Soli i Rycerki Górnej oraz 

stanowisko tematyczne – wioska wołoska, natomiast w Nowej 

Bystrzycy amfiteatr, specjalna kładka przez rzekę prowadząca 

do transgranicznej trasy rowerowej wybudowanej w ramach 

projektu: Polepszenie dostępności komunikacyjnej na 

pograniczu polsko-słowackim. Działania projektowe 

obejmowały również organizację imprez kulturalnych, które 

pozwoliły na lepsze poznanie i integrację mieszkańców  

i turystów odwiedzających pogranicze.  



 

 

 

NÁZOV PROJEKTU: Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza 

VEDÚCI PARTNER: Obec Nová Bystrica  

 PARTNER PROJEKTU: Obec Rajcza 

 HODNOTA FINANCOVANIA Z EFRR: 688 548 € 

OBDOBIE REALIZÁCIE:  november 2016 – október 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU: Na území susedných obcí Rajcza a Nová 

Bystrica sa nachádzajú chránené krajinné oblasti  

s bohatým kultúrnym a prírodným potenciálom. 

Spoločnou vlastnosťou týchto oblastí je ich rozvoj  

v období valašskej kolonizácie. Realizácia projektu sa 

podieľala na odhalení, poznaní a propagácii týchto území. 

Medzi obcami existuje cezhraničný turistický chodník pre 

peších, ktorý sa partneri rozhodli zatraktívniť tým, že ho 

vybavia prvkami infraštruktúry turistického ruchu, čo 

turistom a obyvateľom pohraničia uľahčuje používanie 

chodníka. Pobádaním pre návštevníkov je to, že na 

protiľahlých koncoch trasy boli umiestnené objekty 

zviazané so zachovaním kultúrneho dedičstva. V obci s 

rozšírenou pôsobnosťou Rajcza ide o cyklochodník 

spájajúci zaujímavé prírodné oblasti Soly a Rycerky Górnej 

a tematické stanovište – valašská dedinka, v Novej Bystrici 

o amfiteáter, špeciálnu lávku cez rieku vedúcu  

k cezhraničnému cyklochodníku postavenému v rámci 

projektu: Zlepšenie dopravnej dostupnosti v poľsko-

slovenskom pohraničí. Projektové aktivity zahŕňali tiež 

organizovanie kultúrnych akcií, ktoré umožnili lepšie 

poznanie a integráciu miestnych a turistov navštevujúcich 

pohraničie. Regionálna udalosť v Rajcze.  
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Tematické stanovište spojené s valašským regiónom a kultúrou. 

 

 
Regionálna udalosť v Rajcze. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Obec Rajcza 
 

 

 

 


