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Základné informácie o projekte

Prečo návrh projektu: 

• vysoký význam lesov a lesníctva pre prihraničný SK/UA región (PO: 49,2 %,  
KE: 36,6%, Zakarpatský región: 56,6%)

• Vysoký potenciál pre rozvoj lesoturistiky: rozvoj územia

• Dopyt po prímestskej turistike/zapojenie  mladej generácie

• Možnosť vybudovania zariadení pre občanov so zdravotným postihnutím

• Komplexný projekt 



Základné informácie o projekte

Názov programovej oblasti: Cezhraničná spolupráca 

Cieľ projektu:
Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej 
spolupráce

Dátum otvorenia výzvy: 30.09.2013

Názov projektu:
Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér 
(FOR SOC)

Dátum vydania rozhodnutia
o schválení projektu:

8.7.2015

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ „Slovakia - Ukraine: Cooperation across the Border“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ - „Cooperation with common values“



Základné informácie o projekte

Silní partneri: 

Forza (UA): cezhraničná spolupráca, udržatelné LH, 
turizmus

Národný park (UA) environmentálna  organizácia, rozvoj nových 
služieb v turizme

Lesnícky poradenský inštitút  (NO): práca s verejnosťou, prenos poznatkov

Mestské lesy Košice (SK): 18 894 ha lesa, budovanie turistickej 
infraštruktúry, 

ProPopulo (SK): 12 900 ha, práca s verejnosťou

Národné lesnícke centrum (SK) lesná pedagogika, práca s verejnosťou, 
medzinárodná spolupráca, 



Základné informácie o projekte

Silní partneri: 

Zakarpatská štátna správa
LH a poľovníctva (UA): propagácia a udržateľnosť projektu  

Spojená škola lesnícka (SK): vzdelávacia inštitúcia, zapojenie 
zamestnancov a študentov do projektových 
aktivít

Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím v SR: spolupráca pri budovaní objektov pre osoby 

so zdravotným postihnutím 

Inrerregionálna inovačná spoločnosť: odstúpenie od projektu 



Základné informácie o projekte
Projektoví partneri Krajina Grant

Národné lesnícke centrum (koordinátor) SK X

Mestské lesy Košice a.s.
SK X

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
SK X

FORZA - Ahenstvo spryiannia stalomu rozvytku Karpatskoho rehionu UA X

Natsionalnyi pryrodnyi park “Zacharovanyi krai” UA X

Skogbrukets Kursinstitutt - Lesnícky poradenský inštitút NO X

Spojená škola - SOŠ lesnícka SK -

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR SK -

Zakarpatske oblasne upravlinnia lisovohosta a myslyvskoho

hospodarstva
UA -



Základné informácie o projekte

Celkové oprávnené výdavky: max. 703 389 €

Projektový grant : 597 881 €

Miera projektového grantu: max. 85 %

Spolufinancovanie projektu: 105 508 € (15%)

Realizácia projektu: 09. 12.2015- 30.04.2017 



Základné informácie o projekte

www.forsoc.org



Základné informácie o projekte
Úvodná konferencia (12/2015)

Prieskum a analýza vzdelávacích potrieb
Prípadové štúdie zo zahraničia 

Tvorba 
vzdelávacieho 

programu

Pilotný tréning 
trénerov

Študijné 
cesty

Záverečná konferencia
(04/2017)

Programy 

pre 
mládež

Objekty 
pre 

turizmus 

Anglický 
lesný 
tábor

Lesnícke 
dni 

Slovensko - ukrajinský klaster



Výstupy projektu

Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Indikátor výstupu projektu
Cieľová 

hodnota

Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej 

spolupráce
15

Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, 

vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií 
5

Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných 

partnermi
2580



Výstupy projektu

Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Indikátor výsledku projektu
Cieľová 

hodnota
Počet  akreditovaných vzdelávacích programov na základe analýzy a prieskumu 1

Počet osôb so zvýšenými schopnosťami absolvujúci pilotný tréning trénerov a študijné cesty
120

Prenesenie osvedčených postupov zo zahraničia v oblasti lesoturizmu a lesnej pedagogiky 5

Počet novovybudovaných bezbariérových vzdelávacích objektov pre zdravotne postihnuté  

osoby v lese 8

Počet novovybudovaných zážitkových a oddychových demonštračných objektov pre bežných 

návštevníkov 15

Dĺžka vybudovaných a obnovených turistických trás (km) 16,6

Počet úspešných spoločných cezhraničných akcií a podujatí partnerov 11

Počet osôb so zlepšeným environmentálnym povedomím zistený na základe vedomostného 

dotazníka 

2300

Počet zlepšených politík v oblasti podpory využívania lesov pre spoločnosť 1



Výstupy projektu

Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Bilaterálny indikátor
Cieľová 

hodnota

Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi 

občianskej spoločnosti v SR a prispievateľskými krajinami 1

Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi 

súkromného sektora SR a prispievateľskými krajinami 1

Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi 

verejného sektora SR a prispievateľskými krajinami
2



Zhrnutie
• Implementácia projektu prispeje k rozvoju cezhraničnej spolupráci



„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ „Slovakia - Ukraine: Cooperation across the Border“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ - „Cooperation with common values“

ďakujem za pozornosť

sarvas@nlcsk.org


