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 Tytuł	projektu: 

 Szlak Maryjny ("Światło ze Wschodu") 

Partnerzy	projektu: 
(PW / VP) Prešovský samosprávny kraj 
(P 1) Województwo Podkarpackie 
(P 2) Inovačné partnerské centrum 
(P 3) Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawł a II w Krakowie 
(P 4) Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 
(P 5) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová 
(P 6) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľu^na 
(P 7) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča 
(P 8) Rímskokatolícka cirkev Farnosť Gaboltov 
(P 9) Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi 
(P 10) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie 
(P 11) Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(Franciszkanów) 
(P 12) Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny 

Opis	projektu:	
Słowacja i Polska to kraje posiadające ogromny potencjał umożliwiający rozwój turystyki oraz 
cechujące się wysoką religijnością, co jest charakterystyczne dla całej Europy Południowej i 
Wschodniej. Region polsko-słowackiego pogranicza jest w małym stopniu zmieniony przez 
działalność gospodarczą człowieka, znajduje się tu największa liczba schronisk górskich oraz 
ponad 1150 obiektów zabytkowych. Najważniejszym rejonem turystycznym są Karpaty. 
Tradycje duchowe i chrześcijańskie to podwaliny turystyki przeżyciowej, zajmującej wiodące 
miejsce w rankingu oferowanych produktów turystycznych. Wizją projektu jest kompleksowe 
połączenie, zintegrowanie i systemowe rozwijanie duchowej i kulturowej podstawy narodu 
słowackiego i polskiego, wspieranie rozwoju pogranicza uwzględniającego pilne potrzeby i 
aktualne możliwości. To właśnie potencjał pogranicza jest historycznie i geograficznie 
predysponowany do budowania i rozwijania jednej z form turystyki - turystyki 
pielgrzymkowej. Brakuje jednak kompleksowego produktu, łączącego wszystkie sfery - rozwój 
tradycji, odbudowę dziedzictwa kulturowego i historycznego, wartości duchowych i 
społecznych. Idea projektu to połączenie miejsc pielgrzymkowych na pograniczu i 
zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. Ze strategii, będącej punktem wyjścia dla projektu, 
wynika, że polski (ponad 800 miejsc pielgrzymkowych) i słowacki (najwięcej maryjnych miejsc 
pielgrzymkowych na terenie Prešovskiego kraju) region pogranicza mają duży potencjał 
umożliwiający rozwój turystyki pielgrzymkowej i powiązanych z nią form turystyki. Projekt to 
odpowiedź na następujące problemy: brak kompleksowej koncepcji rozwoju turystyki 
pielgrzymkowej, niewystarczająca dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne pogranicza i 



słaba promocja, utrzymujące się różnice pomiędzy regionami, wysokie bezrobocie, 
niewystarczająca infrastruktura łącząca znaczące destynacje, niewystarczający marke^ng i 
promocja pogranicza, brak trwałości produktów projektów realizowanych przy wsparciu UE. 

Cel	projektu		
Cel długoterminowy - ukończenie infrastruktury turystycznej i zaoferowanie nowego 
zintegrowanego produktu turystycznego, który się wzoruje na najbardziej znanym szlaku 
pielgrzymkowym do San^ago de Compostela i uwidacznia wszystkie kulturowe, przyrodnicze, 
historyczne, społeczne i duchowe wartości słowiańskiego narodu związane z 
przesłaniem i tradycją Maryjną. 
Głównym celem projektu Szlak Maryjny ("Światło ze wschodu") jest uzupełnienie 
infrastruktury turystycznej i stworzenie kompleksowego nowego produktu turystycznego, 
zainspirowanego najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym San^ago de Compostela. 
Projekt podkreśla również wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i 
duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych. Spełnienie 
głównego celu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów Programu: Zwiększenie poziomu 
zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez 
odwiedzających i mieszkańców.  

Okres	realizacji	projektu:	
1.01.2017r. – 31.12.2018r. 

Wartość	projektu:	
Wartość ogółem projektu  -                                      4 263 949,47 €      
Dofinansowanie z EFRR 85% -                                   3 624 356,79 €     
Krajowe środki publiczne 8,40% -                                  358 373,05 € 
Budżet państwa 5,48% -                                               233 849,25 €  
Budżet jednostek samorządu terytorialnego 6,92% -  124 523,80 € 	

Środki własne  6,60% -																																																		281 219,63 €  

Projekt jest również dofinansowany ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w  wysokości 9,34 % do wkładu własnego  Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej. 

Informację przygotował 
 Koordynator Projektu  
     Józef Skiba


