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Projekt „Žijeme s lesom“ 

PL-SK/ZA/IPP/III/042 

 
Prijímateľ:  obec Lutiše 

Cezhraničný partner: Urząd Gminy Jaworze 

Doba realizácie projektu: apríl 2013 – marec 2014 

Dĺžka trvania mikroprojektu: 12 mesiacov 

 

Ciele projektu: 

Hlavný cieľ: Posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Lutiše a Jaworze zameranej na podporu povedomia 

svojich obyvateľov o význame lesa a o spôsobe ako jeho dary ovplyvňujú ich každodenný život.   

Čiastkové ciele: 

 Vytvoriť informačno - vzdelávaciu platformu o lese, lesnom bohatstve, zásadách jeho ochrany a trvalo 
– udržateľného využívania jeho darov, 

 Zabezpečiť pútavé vzdelávanie mládeže o lese, jeho bohatstve, využívaní tohto bohatstva a zásadách 
ochrany lesa a prírodného prostredia, 

 Zabezpečiť cezhraničnú výmenu poznatkov o tradičných formách využívania darov lesa a zachovanie 
týchto informácií pre budúcnosť.   

 

Aktivity projektu: 

1. Vytvorenie prezentačno – vzdelávacej miestnosti 

2. Seminár „Spoznajme prírodu okolo nás“   

3. Tvorba cezhraničného (dvojjazyčného) hubárskeho Pexesa 

4. Tvorba cezhraničnej hubárskej kuchárky 

5. Podujatie pre verejnosť „Cezhraničné dni lesa 

  Hubačka s mykológom  
  Cezhraničný turnaj v hubárskom Pexese 
  Hubárska výstava  
  Slávnostná prezentácia cezhraničnej hubárskej kuchárky  

    Prezentácia jedál z húb a lesných plodov 
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Dopady realizácie projektu: 

Cezhraničný dopad: 

 Spoločné produkty - cezhraničné (dvojjazyčné) hubárske Pexeso, cezhraničná hubárska kuchárka 
 Pri príprave a následne realizácií aktivít projektu - dôjde k vzájomnému spoznávaniu sa obyvateľov 

v prihraničnom regióne.  A tiež k odstráneniu bariér nielen medzi obyvateľstvom na obidvoch stranách 
hranice ale aj medzi generáciami 

 Spoločnou prípravou cezhraničných produktov a spoločným plánovaním podujatí a spoluprácou pri ich 
realizácii u oboch partnerov sa vytvoria trvalé štruktúry spolupráce, ktoré presahujú časový rámec 
tohto projektu.   

 Vzhľadom na to, že obec Lutiše a Jaworze doteraz nespolupracovali, vznikne nové cezhraničné 
partnerstvo, ktoré vytvorí základ pre budúcu spoluprácu. 

 
 
Výstupy projektu: 
Počet typov vytvorených propagačných materiálov – 2  
Počet podujatí pre verejnosť - 2 
 
Výsledky projektu: 
Počet vytvorených propagačných materiálov:  - cezhraničná hubárska kuchárka – 500 

- cezhraničné (dvojjazyčné) hubárske Pexeso - 500 
 
Počet účastníkov podujatí pre verejnosť: - „Cezhraničné dni lesa“ - 80 
         - Seminár „Spoznajme prírodu okolo nás“  - 40 


