
6.

Mílnik

31.8.2016

6.1.1. 0 17 12 19

6.1.2. 0 6 2 6

6.1.3. 0 2650 1 000 4300

7.

7.1.1. 0 1 1

8.

0 1 1

0 120 141

0 9 9

0 8 8

0 15 27

0 16,6 37,8

0 13 16

0 2300 2300

0 2 1
Počet zlepšených politík v 
oblasti podpory využívania 
lesov pre spoločnost

8.1.1.

počet vytvorených 
akreditovaných vzdelávacích 
programov na základe 
analýzy a prieskumu
počet osôb so zvýšenými 
schopnosťami absolvujúci 
pilotný tréning trénerov a 
študijné cesty 

8.1.

počet novovybudovaných 
bezbariérových vzdelávacích 
objektov pre handikepované 
osoby v lese

Podpisové hárky zúčastnených na 
jednotlivých aktivitách, fotodokumentácia

8.1.3.

prenesenie osvedčených 
postupov zo zahraničia v 
oblasti lesoturistizmu a lesnej 
pedagogiky

Prípadová štúdia, tábory (2), modelové 
zážitkové programy (5), dotazníky

Cieľová 
hodnota

Indikátory výsledkov projektu

Skvalitnenie vzájomnej spolupráce pri 
zvyšovaní environmentálneho povedomia 
miestneho obyvateľstva a interpretácií 
prírodných hodnôt regiónu

Počet úspešných spoločných 
cezhraničných akcií a 
podujatí partnerov

7.1.

Počet vytvorených 
udržateľných 
spolupracujúcich štruktúr

8.1.2.

VÝSLEDKY A INDIKÁTORY VÝSLEDKOV PROJEKTU

akreditácia

Výsledky projektu

Zlepšenie infraštruktúry pre ekoturistiku a 
zážitkovú lesoturistiku v prihraničnom 
regióne aj pre handikepované osoby

Počiatočná 
hodnota

Aktuálna 
hodnota

Zdroje overenia

Zdroje overenia

zakladacia listina, organizačný a 
prevádzkový poriadok, zápisnice a 

fotodokumentácia zo zasadnutí klastra, 
www.forsoc.org

počet novovybudovaných 
zážitkových a oddychových 
demonštračných objektov pre 
bežných návštevníkov

dĺžka vybudovaných a 
obnovených turistických trás 
(km)

Zlepšenie kvality ľudských zdrojov v 
oblasti ekoturizmu a zážitkovej turistiky v 
lesnom prostredí v prihraničnom regióne

Indikátory cieľov projektu

Počet osôb so zlepšeným 
environmentálnym povedomín 
zistený na základe 
vedomostného dotazníka 

Ciele projektu
Počiatočná 

hodnota
Cieľová 
hodnota

Aktuálna 
hodnota

CIELE A INDIKÁTORY CIEĽOV PROJEKTU
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Názov indikátora výstupu projektu
Aktuálna 
hodnota

Počet iniciatív zameraných na lepšiu 
spoluprácu služieb zamestnanosti, 
vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a 
ďalších relevantných inštitúcií 

Počet ľudí zúčastnených na 
akciách/udalostiach alebo aktivitách 
organizovaných prijímateľmi

Poznámky

viď. zoznam členov klastra www.forsoc.org

vytvorenie akreditovaného programu, 
koncepcia lesnej pedagogiky na Uklrajine, 

vytvorenie klastra, študijné cesty (3)

6.1.
Počiatočná 

hodnota
Cieľová hodnota

Výstup 
projektu

na aktivitách na Ukrajine sa zúčastnilo 1970 
ľudí, dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 
1700 ľudí, vzdelávacie aktivity (štud. cesty, 

modelové programy lesnej pedagogiky, 
tábory, vzdelávací program) absolvovalo 330 

účastníkov, Lesnícke dni v Košiciach 
navštívilo odhadom 300 ľudí

POKROK V PROJEKTE A INDIKÁTORY VÝSTUPOV PROJEKTU

Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do 
partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce

Fotodokumentácia a fyzické overenie

Fotodokumentácia a fyzické overenie

Dotazníky a osoby zúčastnené na aktivitách 
projektu

Fotodokumentácia a fyzické overenie

Podpisové hárky zúčastnených na 
jednotlivých aktivitách, fotodokumentácia
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10.

Altánok Horný Bankov

Stoly s lavicami H. Bankov 62017, 72017 157017

5 483,11 €

Informačná tabuľa Horný Bankov - Lúčky 72017 521,43 €

Altánok so stolom a lavicami Horný 
Bankov - Lúčky

72017

4 537,94 €

Drevená demo vzdelávacia vitrína

Zelené učebne v prírode

6

2016300002 5

Informačná tabuľa Horný Bankov - 
kaplnka

62017 157009, 157017

157009, 157017

442,81 €

157009, 157017

10

Náučné interaktívne objekty

4

Lavice pozdĺž náučného chodníka

1

Informačné tabule

Bezbariérový altánok so stolom

ČASŤ 10 - ZOZNAM VYŇATÉHO ZARIADENIA - VSP - ZSP

Inventarizačné číslo

2016300002

Číslo faktúryNázov Poznámky

2

2016300002

Obstarávacia cena

319

319

319

319

2626,235 za jeden kus

SPOLU - 13212,43

104,683 za jeden kus

SPOLU - 3 244,40

2016300003, 2016300002

Fitnes zariadenia v prírode - funkčná 
plocha -  Furča

Bezbariérové mobilné sociálne zariadenia 
Furča

Informačné tabule Horný Bankov

Altánky so stolom a lavicami Horný 
Bankov

Tabule náučného chodníka Horný Bankov

Fitnes zariadenie v prírode - Horný 
Bankov

Bezbariérové mobilné sociálne zariadenia 
H.Bankov - kaplnka

Tabule náučného chodníka H. Bankov

Lavice pozdĺž náučného chodníka H. 
Bankov

Informačná tabuľa Furča

Tabule náučných chodníkov Furča

Altánok so stolom a lavicami Furča

Lavice pozdĺž náučných chodníkov Furča

62017 157017 6 783,09 €

62017 157009, 157017 7 948,84 €

92017
156048, 156069, 157005, 

157009
4 486,02 €

92017 156048, 156069, 157005 5 355,99 €

92017
156048, 156069, 157005, 

157009
6 169,40 €

92017
156048, 156069, 157005, 

157009
8 870,45 €

92017 157005, 157009 7 192,39 €

92017
156069, 157005, 157009, 

157017
6 894,15 €

62017 157009, 157017 6 776,31 €

62017, 72017 157009, 157017 3 378,78 €

72017 157009, 157017 7 610,69 €
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VSPXYZ

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.20.

VSPXYZ

12.2.

12.2.1. 0 1 1

12.2.2. 0 1 1

12.2.3. 1 2 2

PRIEREZOVÉ OTÁZKY, HORIZONTÁLNE PRIORITY, BILATERÁLNE INDIKÁTORY A PUBLICITA - VSP + ZSP

Všetky projektové aktivity boli zamerané na vzájomné zblíženie kultúr Slovákov a Ukrajincov.

Podpora tolerancie 1

Podpora multikultúrneho porozumenia 2

Gemerské regionálne združenie vlastníkov 
neštátnych lesov

PRO POPULO, s..r.o.

Počiatočná 
hodnota

1 Dobrovoľníci pomáhali pri preznačovaní turistických ciest a zbere dotazníkov.

Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi 
občianskej spoločnosti v SR a prispievateľskými krajinami

Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi 
súkromného sektora SR a prispievateľskými krajinami

Aktuálna 
hodnota

Poznámky

Národné lesnícke centrum; Mestské lesy, a.s.
Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi 

verejného sektora SR a prispievateľskými krajinami

Cieľová 
hodnota

Bilaterálny indikátor

Prierezové otázky a horizontálne priority

Zapojenie dobrovoľníkov do projektu

Relevantnosť
(0 - neutrálne, 1 - 
dôležitá otázka v 

projekte, 2 - nosná idea 
projektu)

Téma Poznámky (uviesť v prípade, ak je pridelená hodnota 1 alebo 2)

Lesná pedagogika všeobecne podporuje koncept tolerancia iných názorov.

Bilaterálne indikátory - VSP + ZSP

Opíšte spoluprácu s partnermi z donorských štátov. 

Zástupcovia partnerskej organizácie z Nórska sa zúčastnili na každom pracovnom stretnutí a aktívnou účasťou prispeli k napĺňaniu
jednotlivých výstupov projektu.
Veľkou výzvou bola organizácia letného, a po rozšírení projektu, aj zimného lesného tábora. Kde boli zapojení nie len zamestnanci z 
partnerskej organizácie, ale aj deti z donorského štátu a v rámci týchto pár dní sa medzi účastníkmi táborov vytvorili kamarátske vzťahy, 
ktoré pretrvajú asi aj dlhodobo.
Veľkým prínosom bola študijná cesta slovenských a ukrajinských partnerov priamo k partnerovi z Nórska. Program bol naplnený 
odbornými prednáškami a  exkurziami, z ktorých si účastníci doniesli veľa nových podnetov a inšpirácii do ďalšej práce.
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VSPXYZ

12.3.

12.3.1. 0 60 60

12.3.2. 50% 50% 41%

12.3.3. 30% 30% 32%

12.3.4. 30% 30% 29%

12.3.5. 0 1 1

12.3.6. 0 3 12

12.3.7. 0 300 4300

12.3.8. 0 500 1482

12.3.9. 0 300 782

12.3.10. 0 2 19

ZSPSTART

Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové 

stanice, printové médiá)

Počet webových stránok alebo podstránok venovaných 

Projektu

Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky venovanej 

Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.

Cieľová 
hodnota

Počet zrealizovaných konferencií, školení, seminárov, 

workshopov a iných podujatí pre verejnosť

Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre verejnosť. 

Cieľová hodnota nie je záväzná.

Aktuálna 
hodnota

Poznámky

Publicita - VSP + ZSP

Indikátory publicity
Počiatočná 

hodnota

Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej Projektu za 

rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.

Počet spracovaných dotazníkov informovanosti

Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o Grantoch EHP 

a Nórska aj pred vyplnením dotazníka. Cieľová hodnota nie je 

záväzná.
Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku, ktoré 

krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota nie je 

záväzná.
Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na 

najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.

Vymenujte realizované opatrenia pre publicitu a opíšte ralizované opatrenia. 

1. Webová stránka a sociálne siete ‐ intenzívna podpora v rámci publicity projektu je zabezpečená prostredníctvom webovej stránky 
projektu a sociálnej siete Facebook so samostatnou projektovou stránkou. Počas realizácie projektu bola verejnosť aktuálne 
informovaná o projektovom dianí prostredníctvom príspevkov, fotodokumentácie, dokumentov a číselných vyjadreniach o raste 
projektových výstupov. 
2. Tlačové správy ‐ celkovo bolo vypracovaných sedem tlačových správ a zverejnených na webovej stránke projektu.
3. Mediálna komunikácia ‐ nosné aktivity projektu boli medializované prostredníctvom celoštátnej televízie RTVS v rozsahu štyroch 
príspevkov, prostredníctvom lokálnych televízii v rozsahu dvoch príspevkov v SR a deviatich príspevkov na UA, príspevky v troch 
printových médiách z celoslovenskou pôsobnosťou.
4. Tlačené informačné materiály ‐ pre účely publicity bol vypracovaný trojjazyčný plnofarebný skladaný A4 leták
5. Tvorba a propagácia pozvánok na všetky projektové podujatia v printovej aj elektronickej podobe. Dokumenty sú publikované 
prostredníctvom projektovej webovej stránky.
6. Propagačné predmety ‐ nosné projektové aktivity boli propagačne podporené propagačnými predmetmi. Obstarané predmety sú 
podložené fotodokumentáciou. 
7. Roll‐up systém s náležitosťami projektu  sa využíval v rámci propagácie projektu na podujatiach a v hlavom vestibule Národného 
lesníckeho centra. 
8. Všetky výstupy projektu boli viditeľne označené prvkami v súlade s kritériami pre publicitu.
9. Logo projektu ‐ prijímateľ pomoci vytvoril samostatné logo pre lepšiu identifikáciu projektu
10. Vytvorenie roll‐up systému ‐ prezentovanie projektu je zabezpečené prostredníctvom dvoch roll‐up systémov s náležitým opisom 
projektu a nevyhnutnými prvkami publicity. 
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13.

13.1. Súčasný stav

13.1.1. 1

13.1.2. 19

13.1.3. 4300

13.1.4. 3

13.1.5. 3

13.1.6. áno

13.1.7. áno

13.1.8. áno

13.1.9. áno

13.1.10. áno

13.1.11. áno

13.1.12. áno

13.1.13. áno

13.1.14. áno

13.1.15. áno

13.1.16. áno

13.1.17. áno

13.1.18. áno

13.1.19. áno

13.1.20. áno

13.1.21. áno

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať inovatívne prvky a 
 prístupy. 

Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu bude zapojených najmenej päť 
rôznych inštitúcií bez predchádzajúcej slovensko-ukrajinskej 

 cezhraničnej skúsenosti. 

Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu budú zapojené najvyššie orgány 
(ministerstvá a iné ústredné orgány), aby napomohli regionálnemu 

 rozvoju.

Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu budú zapojené na miestne 
 a/alebo regionálne orgány.

Prijímateľ zabezpečí, že v rámci Projektu budú využité najmenej tri 
rôzne typy potenciálu hraničného regiónu. Medzi tieto typy patrí 
pracovná sila, využitie prírodného, kultúrneho a historického 
dedičstva, spoločenský, hospodársky a priemyselný potenciál, 

Hodnota bola dosiahnutá prostredníctvom realizovaných projektových 
aktivít.

Pre zabezpečenie projektových aktivít - modelových vzdelávacích 
programov lesnej pedagogiky, študijných ciest a vzdelávacej aktivity Lesný 
sprievodca sa využil prírodný, historický a kultúrny potenciál daného 
regiónu.

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aspoň jeden zo 
základných prvkov Programu. Základné prvky sú definované ako 
kultúrna spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou, prvok 
životného prostredia, prvok rozvoja turizmu, prvok podpory 

Prijímateľ zabezpečí, že spoločné aktivity  budú realizované na 
 slovenskej aj ukrajinskej strane hranice.

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aktivity typu ľudia 
ľuďom. Aktivity typu ľudia ľuďom sú ad hoc definované ako 
iniciatívy zamerané na zjednodušenie priamych kontaktov medzi 

 občanmi Slovenska a Ukrajiny.

Prijímateľ zabezpečí, že na podujatiach organizovaných v rámci 
 Projektu sa zúčastní najmenej 300 osôb.

Prijímateľ zabezpečí, aby platné a účinné Partnerské dohody so 
všetkými Partnermi Projektu špecifikovanými v bode 1.4 Ponuky na 
poskytnutie grantu boli predložené Správcovi programu najneskôr 
do 3 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt pozitívne prispeje k riešeniu aspoň 
jednej z prierezových otázok, ktorými sú  dobré spravovanie, 
starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, 

 spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.

Na všetky aktivity boli pozvaní zástupcovia Úradu vlády. Na záverečnú boli 
pozvaní aj predstavitelia ministerstiev SR a Ukrajiny.

Aktivity lesnej pedagogiky sú založené na budovaní vzťahov v rovine ľudia - 
ľuďom, ľudia - príroda.

UKONČENIE PROJEKTU - ZSP

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aktivity zamerané 
na vytváranie nových partnerstiev/sietí a/alebo podporu existujúcich 
partnerstiev/sietí potrebných a efektívnych pre socio-ekonomický 
rozvoj pohraničného regiónu: Prešovský samosprávny kraj, Košický 
Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aktivity z Prílohy 2 
výzvy CBC01 - Indikatívny zoznam oprávnených aktivít, časť 1 
Výsledok programu 1 alebo podobné aktivity smerujúce k zlepšeniu 

 cezhraničnej spolupráce.

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať organizáciu 
 aktivít/podujatí pre širokú alebo odbornú verejnosť.

Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu budú zapojené najviac 
zraniteľné skupiny (napr. nezamestnaní, menšiny) a ľudia mladší ako 

 25 rokov.

Inovatívnym prvkom bolo vytvorenie nového akreditovaného vzdelávacie 
programu Lesný sprievodca a zavedenie zážitkových aktivít lesnej 
pedagogiky do sprievodcovskej činnosti.

viď. členovia klastra

 V projekte sa uplatnil prvok rozvoja turizmu, vzdelávania aj kultúrnej 
spolupráce.

Počet členov klastra "Les" prekročil plánovanú hodnotu, zoznam členov je 
uvedený na stránke www.forsoc.org.

Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude podporovať horizontálne 
záujmy, najmä toleranciu, podporu multikultúrnej spoločnosti a boj 

 proti nenávistným prejavom.

Pozvánky na všetky organizované podujatia boli zasielané v predstihu 
Správcovi programu.

viď. vznik klastra

Prijímateľ je povinný ku každej Priebežnej správe o projekte 
predkladať pracovné výkazy všetkých osôb, ktoré pracujú aj na 
iných projektoch financovaných z verejných prostriedkov tak, aby sa 

 umožnila vzájomná kontrola týchto výkazov.

Realizovaných podujatí sa zúčastňovala jednak odborná lesnícka verejnosť, 
ale i široká laická verejnosť.

Prijímateľ je povinný elektronicky zasielať Správcovi programu 
v časovom predstihu informácie o plánovaných školeniach a iných 
podujatiach, vrátane miesta a času výkonu školení a iných podujatí. 
Prijímateľ berie na vedomie, že Správca programu alebo ním 

Prijímateľ zabezpečí, že najmenej 30% projektových aktivít bude 
 implementovaných v hraničnom regióne.

Podmienky vyplatenia záverečnej platby a špecifické 
podmienky a indikátory z ponuky na poskytnutie grantu

Indikátory uvedené v tejto časti predstavujú najnižšie hodnoty 
indikátorov v ich presnom kvalitatívnom alebo kvantitatívnom 
vyjadrení tak, ako boli posudzované výberovou komisiou. V prípade, 
ak sú v časti 3 Ponuky na poskytnutie grantu uvedené vyššie 

Prijímateľ zabezpečí, že do vytvoreného/podporeného 
partnerstva/siete v rámci Projektu bude aktívne zapojených 

 najmenej trinásť rôznych inštitúcií. 

Poznámky

V rámci projektu vznikla 1 udržateľná spolupracujúca štruktúra - klaster 
"Les".

V projektových aktivitách spojených s lesnou pedagogikou sa zapojili rôzni 
mladí ľudia, čo sa týka vekovej a národnostnej štruktúry.

Cez lesnú pedagogiku bolo zabezpečené budovanie environmentálneho 
povedomia mládeže.
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13.1.22. áno

13.1.23. áno

13.1.24. áno

13.1.25. áno

13.1.26. áno

13.1.27. áno

ZSPXYZ

14.

14.1. Súčasný stav

Plánovaná 
hodnota 
(podľa 
GOL)

14.1.1. 19 15

14.1.2. 92 1

14.1.3. 10 5

14.1.4. 4300 530

ZSPXYZ

ZSPXYZ

15.

15.1.

Prijímateľ si je vedomý a súhlasí že Oprávnenými výdavkami nie sú 
ani kurzové straty, s výnimkou strát krytých finančným 
zabezpečením výslovne schváleným Ministerstvom zahraničných 
vecí Nórskeho kráľovstva, návratná DPH ani nadmerné alebo 

Viď zoznam členov klastra na www.forsoc.org.

Počas doby udržateľnosti sa budú využívať postavené 
objekty: 16 interaktívnych objektov, 67 informačných tabúľ a 
9 altánkov.

Členovia klastra sa budú stretávať minimálne raz do roka, 
pričom sa nevylučuje prijatie nového člena. Partneri projektu 
a klastra budú počas doby udržateľnosti projektu 
organizovať spoločné podujatia (napr. Lesnícke dni)

zasadnutie klastra, Lesnícke dni a iné spoločné aktivity

Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete 
cezhraničnej spolupráce

Poznámky

Prevádzkovanie nehnuteľností, ktoré boli predmetom Projektu v 
súlade s účelom Projektu, resp. niečo iné, čo súvisí s hlavnou 
náplňou projektu

Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že Oprávnenými výdavkami nie sú 
poplatky za finančné transakcie a iné čisto finančné náklady, s 
výnimkou nákladov súvisiacich s účtami vyžadovanými 
Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Národným 

Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách 
organizovaných prijímateľmi po ukončení realizácie Projektu

Zorganizovanie spoločných podujatí súvisiacich s realizovaným 
Projektom s ukrajinským partnerom počas Doby udržateľnosti 
projektu

 UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU - ZSP

Revelantné indikátory

ZHRNUTIE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU

Prijímateľ je povinný spolu so Záverečnou správou o projekte 
predložiť Správcovi programu plán spolupráce vytvorených 
udržateľných štruktúr na obdobie udržateľnosti projektu. Prijímateľ 
je povinný počas Doby udržateľnosti projektu každoročne 

Priložený plán spolupráce klastra

Vyplatenie druhej zálohovej platby je podmienené predložením 
 právoplatného stavebného povolenia pre všetky stavby v projekte.

Prijímateľ zabezpečí, aby riziko kurzových strát bolo v čo najväčšej 
miere eliminované nastavením finančných tokov medzi Prijímateľom 
a ukrajinským Partnerom. Prijímateľ v spolupráci so Správcom 
programu vyvinú maximálne úsilie, aby aj prípadné ďalšie problémy 

Za Neoprávnený výdavok môže Správca programu považovať aj 
daň, resp. iné poplatky, ktoré by ukrajinský Partner odvádzal 
v súlade s ukrajinskou legislatívou pri príjme prostriedkov 

 z Projektového grantu.

Vlastnými slovami opíšte celkový výsledok projektu, Vašu spokojnosť s jeho realizáciou.

Za hlavného partnera projektu môžeme  deklarovať, že všetky plánované aktivity projektu boli zrealizované, projekt oslovil viac ľudí, ako 
pôvodne predpokladal. Projekt nám poskytol príležitosť spolupracovať bez ohľadu na hranice a vďaka tomu sme prišli na skvelé nápady,
zdieľali sme skúsenosti a získali nové poznatky. V našej každodennej práci učíme verejnosť o význame lesov pre spoločnosť.
Preto je veľkou inšpiráciou mať možnosť stretnúť sa s kolegami z iných krajín a zistiť, ako sa tieto veci robia v iných kultúrach. Niekedy 
zisťujeme, že nie sme až tak odlišní. To je tiež dôležitá skúsenosť. To všetko nás spája a dáva nám príležitosť mať k sebe bližšie.
Ďalej účastníci projektu vyjadrili vysokú mieru spokojnosti – napríklad frekventanti kurzu „Lesný sprievodca“ odišli z neho pozitívne 
motivovaní, plní inšpirácií a nových vedomostí i praktických príkladov aktivít lesnej pedagogiky. Lesníci sa učili počas študijných ciest na 
Slovensku, v Nórsku i na Ukrajine. I deti, ktoré sa zúčastnili oboch lesných táborov (letný sa konal na Slovensku a zimný v Nórsku) sa 
pýtali, kedy bude tretí tábor na Ukrajine. Turistom pribudli na lesných chodníkoch informačné tabule a ľuďom s hendikepom 
bezbariérové prvky, ktoré im uľahčia aj spríjemnia pobyt v lese.
Projekt naplnil ciele, ktoré si vytýčil. Je nesmierne podnetné pre všetky zúčastnené strany, že existuje grantová schéma, ktorá umožnila 
realizovať tento projekt a to naprieč hraniciam a bez akýchkoľvek bariér, lesy sú pre všetkých.
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