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Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

 

Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- 

pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, 
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Projekt   partneri: 

 Miasto i Gmina  Piwniczna-Zdrój  Vedúci partner  

 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna  P2 

 Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa P3 

 Gmina Rytro P1 

 

 

P3 - Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj oblasti poľsko-slovenského pohraničia 

prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehĺbenie 

vzájomnej spolupráce a využitie kultúrno-prírodného dedičstva na vytvorenie 

integrovaného produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej  cyklotrase 

Eurovelo 11.  

 

 Špecifické ciele projektu 

 Rozvíjanie spolupráce poľských a slovenských JÚS na účel účinnej propagácie 

produktov cestovného ruchu Doliny  Popradu 

  Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia 

  Rozsiahlejšie sprístupnenie Doliny Popradu pre cyklistickú premávku 
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Opis projektu: 

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa 

na trase vymedzenej medzinárodnými  dohodami budujú tieto úseky: 

-Stará Ľubovňa – Chmeľnica, . 1,9 km; 

-Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu,  3,28 km a ďalej prepojené s etapou I EV11); 

-Piwniczna (od konca etapy I EV11 v Mníšku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým 

Sączom ( 13,5 km). 

V rámci projektu sa plánuje realizácia úseku EV11 . 18,68 km vrátane prostredníctvom 

vybudovania 7,93 km nových  cyklotrás a označenie 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch 

ciest s malou premávkou. To všetko bude vybudované v súlade so štandardmi stanovenými 

pre sieť EuroVelo. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v 

Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím 

fotovoltaických  panelov. 

Okrem toho sa plánuje, že partneri spoločne vypracujú tieto prvky uľahčujúce komplexnú 

propagáciu nového produktu cestovného ruchu: 

-vypracovanie a príprava krajinno-prírodno-historického  questingu po atrakciách 

novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických  

pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu; 

-príprava a tlač spoločného informačného materiálu (minibrožúra s mapou); 

-príprava cca 10-minútového propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinno.-

prírodno-historických atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých 

záberov vyhotovených pomocou dronu; 

-príprava dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu (t. j. 

cyklo okruhu, ktorý spája liečebné obce doliny Popradu) pre novovybudovaný úsek EV11.      

V rámci projektu vznikne 18,68 km ďalšieho fragmentu trasy EV11 na trase Nordkap (Nórsko) 

- Atény (Grécko)  cca 6 tis. km, ktorý bude zároveň tvoriť nový, samostatný CEZHRAN. 

PRODUKT CEST. RUCHU. 

Súčasťou projektu sú aj aktivity nevyhnutné pre implementáciu projektu: Stavebný dozor , 

verejné obstarávanie , riadenie a účtovníctvo projektu a propagačne aktivity 

Termín realizácie: 01.09.2019 do 31.08.2021 
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Prístrešok nabíjacia stanica pre elektro bicykle Chmeľnica  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 


