Realizácia projektu: „PREDSTAVUJEME LUTIŠE TURISTOM Z HORNÍCH TOŠANOVIC“
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a
spolupráce
Oblasť podpory:1.6 Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené výdavky: 32 071,33 Eur
Príspevok z ERDF:27 260,63 EUR
Príspevok zo ŠR: 3 207,13 EUR
Vlastné zdroje: 1 603,57 EUR
Obdobie realizácie: 02.04.2012 – 31.10.2012
Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť cezhraničnú turistickú aktivitu u oboch partnerských obcí.
Špecifický cieľ 1: Vybudovať infraštruktúru pre turistov v obci Lutiše
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť informovanosť občanov i verejnosti o možnostiach turizmu v oboch obciach
Aktivity projektu:
1.Riadenie a publicita projektu
2. Vybudovanie oddychovej bunky a infotabúľ v Lutišiach
3. Organizácia spoločných turisticko-spoločenských podujatí

Predmetom projektu bolo vybudovanie oddychovej bunky s mobiliárom v centre obce Lutiše a
osadenie 9 informačných tabúľ s informáciami o zaújmavostiach v obci Lutiše a turistických
možnostiach v okolí, ako aj s informáciami o obci Horní Tošanovice a jej atraktivitách.
Za účelom prehlbovania vzájomnej cezhraničnej spolupráce sa uskutočnili 2 podujatia, 19.10.2012
v Horních Tošanoviciach a 26.10.2012 v Lutišiach. Prínosom cezhranič bolo získanie nových
praktických skúsenosti a organizačných zručnosti a tiež nových kontaktov, ktoré priniesli možnosť
konzultovať rôzne situácie pri riadení rozvoja obce a získať nové pohľady a riešenia. Taktiež sa zvýšil
záujem o susednú krajinu a o využitie turistických, športových, či kultúrnych možností pre ďalšie

subjekty ako sú ZŠ, turistické kluby a kultúrne aktívnych občanov. Projekt pozitívne vplýva aj na
budovanie zdravého životné štýlu a zmysluplné využívanie voľného času. Pre poskytovateľov služieb
turistom je prínosom zvýšenie využívania ich služieb, čo bude mať pozitívny vplyv na rast ich kvality.
Vybudovaná infraštruktúra bude využiteľná najmä pre obec Lutiše, čím sa zvýšila aj jej atraktivita pre
turistov, ale zároveň ju môžu využívať aj návštevníci známej oblasti Vratnej doliny, ktorí pochádzajú aj
z partnerskej obce. Pre hlavného partnera je to možnosť využívať novú infraštruktúru ako cieľový
resp. oddychový bod v rámci ďalších organizovaných športových, turistických a spoločenských aktivít,
a to aj na cezhraničnej úrovni.
Vytvorené informačné brožúry, ako aj informačné tabule zároveň prezentujú oboch partnerov ako
aktívne subjekty aj na cezhraničnej úrovni, čo zvyšuje ich atraktivitu aj na lokálnej, či regionálnej
úrovni. Účasť na turisticko-spoločenských podujatiach tiež podporila riadiace kompetencie
pracovníkov obce a jej občanom umožnila získať množstvo zaujímavých poznatkov a zážitkov a
možností pre ďalší rozvoj cezhraničných kontaktov.
Realizácia aktivít projektu tiež podporila elimináciu socio-ekonomických bariér, nakoľko sa zvýšila
informovanosť o území, jej atraktivita, podporila sa turistická návštevnosť a kvalita poskytovaných
služieb pre turistov a zároveň občania oboch partnerov mali možnosť fyzicky porovnať 2 obce v
prihraničnom území SR-ČR.

