
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Szlak Doliny Karpia” 

 

„Kapor Valley chodník“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020 narealizację mikroprojektu „Szlak Doliny Karpia” 

 
Projekt je spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na 
realizaciu mikroprojektu „Kapor Valley Chodník. 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

Informacje dotyczące mikroprojektu „Szlak Doliny Karpia” 

 

Stowarzyszenie będzie miało do rozdysponowania  56 084,25 EUR. 

W ramach Mikroprojektu zakłada realizację m.in. następujących zadań: 

 Wyznaczenie i oznakowanie rowerowego Szlaku Doliny Karpia, którego przebieg 

planowany jest przez obszar Doliny Karpia tj. gmin Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, 

Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator 

 Powstanie infrastruktury wypoczynkowej dla rowerzystów na rowerowym Szlaku Doliny 

Karpia 

 Zorganizowanie cyklu rajdów rowerowych „Szlakiem Doliny Karpia“ z udziałem 

uczestników z Polski i Słowacji połączonego z wizytą studyjną po obiektach dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

 Zorganizowanie rajdu rowerowego na terenie Słowacji po obiektach dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

 Kampania informacyjno-promocyjna mikroprojektu, w tym wydawanie materiałów 

promocyjnych. 

Po zakończeniu realizacji mikroprojektu jego produkty będą dalej funkcjonowały. 

Zapoczątkowane wydarzenia będą kontynuowane i rozwijane w treści. Zainaugurowane rajdy 

rowerowe będą cyklicznie powtarzane, tak aby jak najwięcej osób mogło zapoznać się z 

walorami kulturowoprzyrodniczymi Parterów mikroprojektu. Stowarzyszenie Dolina Karpia 

systematycznie zajmuje się organizacją rajdów rowerowych oraz wizyt studyjnych po obiektach 

dziedzictwa kulturowoprzyrodniczego, co gwarantuje jakość i trwałość tych zadań 

mikroprojektu. Powstałe obiekty infrastruktury dla rowerzystów służyć będą w przyszłości 

użytkownikom z obu stron pogranicza polsko-słowackiego. Wyposażenie tych punktów 

wzbogaci wskaźniki mikroprojektu. Wydane materiały promocyjno-informacyjne będą po obu 

stronach granicy zaciekawiały i przybliżały ofertę turystyczną obszaru przygranicznego Polski i 

Słowacji oraz walory przyrodniczo-kulturowe. Powstałe punkty wypoczynkowe na trasie służyły 

będą uczestnikom wycieczek rowerowych. Będą utrzymywane, cyklicznie sprawdzane i w razie 

potrzeby naprawiane. Prognoza na przyszłość dobrze rokuje dla mikroprojektu, ponieważ 

wzrasta zainteresowanie produktami turystycznymi tego typu oraz aktywną formą spędzania 

czasu wolnego z możliwością poznawania walorów kulturowo-przyrodniczych obszaru 

pogranicza. 

 

Dane kontaktowe: 

Stowarzyszenie Dolina Karpia: 

ul Rynek 2 

32-640 Zator 

tel/fax: 33/ 841 05 84 

e-mail: biuro@dolinakarpia.org 

Biuro czynne w godz. 08:00 – 16:00 

mailto:biuro@dolinakarpia.org


 

 

 
 

Partner:  

 
Obec Zabokreky 

 
 Telefón: 043/43 88173  

 

 Email: starosta@zabokreky.sk 
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