Obec Štefanov nad Oravou získala finančné prostriedky na realizáciu
projektu
Prírodné a kultúrne hodnoty pohraničia/ Waloryprzyrodniczokulturowepogranicza
Č. INT/ET/TAT/1/II/B/0144

Partneri projektu
Vedúci partner projektu:

Gmina Lipnica Wielkahttp://www.lipnicawielka.pl/

Partneri projektu:

Obec Štefanov nad Oravouhttp://www.stefanovobec.sk/

Hodnota projektu
Celkové oprávnené náklady projektu

78 323,64 EUR

Z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja 85%

66 575,08 EUR

Štátny rozpočet

6 127,79 EUR

Vlastné zdroje

5 620,77 EUR

Hodnota projektu za partnera Obec Štefanov nad Oravou
Celkové oprávnené náklady projektu

44 232,34 EUR

Z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja 85%

37 597,48 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%

4 423,23 EUR

Vlastné zdroje

2 211,63 EUR

Opis projektu
Cieľom projektu je propagácia regiónu Oravy a vzbudenie záujmu turistov o túto oblasť.
Orava ako región je stále málo známa pre turistov a realizáciou projektu sa to zmení. Isté
tradície regiónu pomaly zanikajú a mladí obyvatelia Oravy ich nepoznajú. Vďaka projektu
niektoré prvky ľudovej kultúry budú zachované, Orava je krásny región zároveň po prírodnej
ako aj kultúrnej stránke, preto ho treba spoznať a propagovať jeho hodnotu.Cieľ projektu
bude naplnenýprostredníctvom vydania publikácie mapujúcej historické pozadie včelárstva
obyvateľov Oravy od najstarších písomne doložených materiálov až do dnešných dní
a vydania druhej 128 stranovej obrazovej publikácie o obci Štefanov nad Oravou.
Publikácia bude mapovať tak niekoľko storočnú slovenskú históriu, ako aj históriu včelárenia
obyvateľov 12 oravských dedín, ktoré sú od 20. storočia, s krátkou výnimkou počas 2.
svetovej vojny, pričlenené k Poľsku v rozsahu cca 250 strán, formát A5, bude vydaná ako
dvojjazyčná. Popri publikácii budú realizované worshopy na verejných akciách a školách na
Slovensku , ako aj s poľským včelárom v Poľsku – bude tak plnený hlavný cieľ mikroprojektu
– propagácia včelárstva ako nenahraditeľnej ľudskej činnosti v ľudskej histórii, šírenie
včelárskej osvety najmä medzi mládežou a snaha o získanie nových záujmecov o tento, pre
ľudstvo nenahraditeľný druh činnosti
Vydanie druhej, 128 stranovej obrazovej publikácie o obci Štefanov nad Oravou, formát A4.
Vydaním publikácie chceme propagovať región Oravy a chceme vzbudiť záujem turistov
o tento kút Slovenska. Publikácia bude predstavovať historický prierez kultúrnym životom,
dokumentovať zvyky a tradície, architektúru, ľudí a prírodu, ako aj okolie obce v širších
súvislostiach v rámci Oravy.
Opis projektu u partnera Obec Štefanov nad Oravou
Obec Štefanov nad Oravou v rámci projektu vydá 2 publikácie:
 Včelárstvo na slovensko-poľskej Orave v počte 1500 ks - publikácia mapujúca
historické pozadie tejto činnosti obyvateľov Oravy (mapuje tak slovenskú históriu,
ako aj históriu včelárenia obyvateľov oravských dedín dnes v Poľsku).
 Štefanov nad Oravou v premenách času v počte 1000 ks – publikácia zobrazujúca
historický prierez života obyvateľov obce Štefanov nad Oravou - kultúrny život,
zvyky a tradície, architektúru, ľudí a prírodu, ako aj okolie obce v širších súvislostiach
v rámci Oravy.
Ďalšou aktivitou obce je realizácia worshopov autora publikácie o včelárstve spolu
s certifikovaným učiteľom na kultúrno-spoločenských podujatiach, ale aj v základných
a stredných školách. Prenášajúci vystavia názorné pomôcky – 4 rôzne úle, pomôcky na prácu
s medom a peľom a ostatné pomôcky. Workshopy budú zamerané na históriu včelárstva na
Orave, prácu so včelami počas roka, o ich ošetrovaní, chorobách a liečení, o významných
osobnostiach oravského včelárstva, o produktoch produkovaných včelami a ich spracovaní –
med, peľ, propolis, vosk a ich použitie a pod. Súčasťou workshopov je aj prezentácia obce
Štefanov nad Oravou a širšieho okolia.

Obdobie realizácie:

02/2018 – 11/2018

Ciele projektu
Hlavným cieľom mikroprojektu je propagácia včelárstva medzi obyvateľmi a popularizácia
a zvýšenie záujmu o oblasť Oravy.
Hlavným cieľom projektu je podporený špecifickými cieľmi, a to:
 Organizovanie na obidvoch stranách hranice nadregionálnych podujatí, ktoré nielen
poukazujú, ale aj udržujú kultúrne bohatstvo regiónu.
 Vydanie publikácií popularizujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu.
 Propagácia včelárstva medzi obyvateľmi a popularizácia a zvýšenie záujmu o oblasť
Oravy.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

