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Tlačová správa č.1 

 

 

 

Názov Tlačovej správy: Realizácia projektu TERRA CARPATHIA začatá 

Názov žiadateľa:  Obec Kamienka 

Názov projektu:  TERRA CARPATHIA 

Registračné číslo:  PL-SK/PO/IPP/III/160 

III. výzva k Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) 1. jún 

– 31. júl 2012 

 

 

Projekt TERRA CARPATHIA  je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-
2013. 
 

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie: Obec Kamienka začala s realizáciou projektu pod názvom TERRA CARPATHIA, 

ktorý bol schválený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 

2013. Keďže ide o cezhraničnú spoluprácu, partnerom na poľskej strane je družobná obec Kamionka 

Wielka, s ktorou má Kamienka dlhoročnú družbu. Hodnota celého projektu je 50 600 € a je rozdelený 

na investičnú a neinvestičnú časť. V rámci investičnej časti chce obec Kamienka zrekonštruovať 

hľadisko amfiteátra a vybudovať nové oplotenie celého areálu. Hodnota investície by mala 

predstavovať sumu 30 650€, ostatná časť finančných prostriedkov je určená na kultúrno-športové 

a spoločenské aktivity realizované partnerskými obcami. Zmluva medzi obcou Kamienka 

a Prešovským samosprávnym krajom bola slávnostne podpísaná v Prešove 13. marca 2013.  

Financovanie v rámci tohto programu je zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF 

(85 %), zo štátneho rozpočtu (10 %) a od žiadateľa (5 %). Program je určený pre všetkých, ktorí chcú 
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rozvíjať slovensko-poľské pohraničie a v rámci tejto výzvy boli podporené projekty v oblasti rozvoja 

cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne 

podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti 

vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia.  

Investičná časť projektu začne výberovým konaním pre výstavbu hľadiska amfiteátra, ktorého 

kapacita po rekonštrukcii by mala byť 500 miest na sedenie. Taktiež výberové konanie prebehne k 

výstavbe oplotenia areálu amfiteátra, čo ma za cieľ zvýšiť jeho ochranu a bezpečnosť najmä pred 

vandalmi. Neinvestičnú časť projektu otvorí úvodné stretnutie partnerov a neskôr medzinároný 

festival v Kamienke a podujatie Ľato v doline Kamionki u partnera v Poľsku. 

  

Kontakt: Obec Kamienka, 065 32  Kamienka 123, www.obeckamienka.sk, obeckamienka@slnet.sk, 

052/432 38 08 

 


