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Názov Tlačovej správy: Realizácia projektu TERRA CARPATHIA sa naplno rozbehla 

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: Projekt obce Kamienka pod názvom TERRA CARPATHIA v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 sa pomerne úspešne rozbehol.  

V rámci investičnej časti prebehlo verejné obstarávanie a úspešná firma NOVSTAV, s.r.o. Stará 

Ľubovňa,  zrealizovala prvú etapu výstavby – rekonštrukciu hľadiska amfiteátra. V rámci nej boli 

remontované stará lavičky, plocha hľadiska bola upravovaná a tiež vyložená dlažbou. Vybudované 

boli nové – umelohmotné lavičky a kapacita zrekonštruovaného hľadiska je 500 miest na sedenie. 

Druhá etapa investičnej časti projektu bude pozostávať z výstavby oplotenia celého areálu, čo zvýši 

jeho ochranu a bezpečnosť najmä pred vandalmi. Druhú etapu - výstavby oplotenia bude realizovať 

firma RONDO, s.r.o. Kežmarok. 
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V rámci neinvestičnej časti projektu boli vytvorené informačné banery, ktoré majú zvýšiť propagáciu 

celého projektu. Prebehlo aj úvodné pracovné stretnutie zástupcov oboch partnerov – Obce 

Kamienka a Gminy Kamionka Wielka na Obecnom úrade v Kamienke, kde bol projekt podrobne 

predstavený všetkým zúčastneným a riešila sa realizácia konkrétnych aktivít ako sú výmenné 

stretnutia, kultúrne, športové i spoločenské podujatia. 

Jedným zo spomínaných podujatí bol aj Medzinárodný folklórny festival, ktorý sa konal v sobotu a 

nedeľu 1. a 2. júna v obci Kamienka. Obec ožila folklórom a na scénach v Kamienke sa vystriedalo viac 

ako 300 účinkujúcich. Okrem domácich folklórnych súborov sa v Kamienke predstavili kolektívy z 

Prešovského a Košického kraja ako napríklad FS Zemplín z Michaloviec, FS Karpaťanin z Prešova, FSk 

Poráčan z Poráča, FSk Jalinka z Olšavice a mnohí ďalší. Zo zahraničných súborov v Kamienke privítali 

súbor z partnerskej obce Kamionka Wielka a tiež kolektív zo Zakarpatia z Ukrajiny. Dobré dojmy z 

krásneho festivalu obohatilo aj novozrekonštruované hľadisko amfiteátra a tak ostáva len veriť, že 

projekt TERRA CARPATHIA bude aj naďalej tak úspešný ako je doteraz. 

 

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

052/432 38 08 

 


