
Opatrenie: Ekoturizmus

Astronomická vyhliadka na Furmanci (Obec Vlachovo)
Výška dotácie: 9 600,00  €

Hlavný cieľom projektu je vybudovať vyhliadku nad obcou Vlachovo s krásnym výhľadom na
dolinu rieky Slanej s možnosťou nočného pozorovania hviezdnej oblohy. Vyhliadka vo forme
altánku s terasou by slúžila občanom Vlachova na oddych, turistom zo širokého okolia ako
prestupová stanica pri výstupe na vrch Stromíš a na útulňu Gálová s pôžitkom mimoriadne
krásneho výhľadu na údolie rieky Slanej a na kopce Slovenského Rudohoria. Vyhliadka bude
tiež slúžiť ako astronomické stanovište na pozorovanie nočnej oblohy, keď na jej terase budú
nainštalované dve tabule s obrazom nočnej oblohy s popisom hviezd, QR kód s možnosťou
ľahkej inštalácie aplikácie na identifikáciu hviezd v prípade významnejšej astronomickej udalosti
bude k dispozícii hvezdársky ďalekohľad. Vyhliadka sa bude nachádzať v blízkosti
dobudovaného kúpaliska, ktorého návštevníci tiež budú informovaní o možnosti takejto
turistickej atrakcie.

Hrnčiarska dielňa na Košickom hrade
Výška dotácie: 11 000,00  €

Cieľom projektu je postaviť a zariadiť tradičnú hrnčiarsku dielňu v areáli Košického hradu.
Súčasťou dielne bude aj hlinená vypaľovacia pec, návštevníci hradu a Vyhliadkovej veže tak
budú môcť nahliadnuť na tvorbu keramiky v minulosti, budú si môcť vyskúšať točenie na kruhu
poháňanom nohami a ľudia s vážnejším záujmom sa budú môcť prihlásiť na individuálny kurz k
majstrovi hrnčiarovi. Pri hrnčiarskej dielni, ktorá bude umiestnená v novom domčeku podľa
stredovekej predlohy, bude postavená tradičná vypaľovacia pec. Vyrobenú keramiku si tak budú
môcť účastníci kurzov aj vypáliť a odniesť si domov okrem skúseností, zručností a zážitku aj
hotový funkčný výrobok.

Jazdecké opracovisko a úprava jeho okolia (Obec Rakovec nad Ondavou)
Výška dotácie: 19 000,00  €

Cieľom predkladaného projektu je vybudovať priestor pre trávenie času našich návštevníkov v
prírode v priamom kontakte so živými zvieratami, konkrétne koňmi a podporiť tak čoraz
vyhľadávanejší spôsob trávenia voľného času v súlade s trendom podpory ekoturizmu.
Zámerom projektu je vybudovať a dovybaviť opracovisko – vonkajšiu jazdiareň rozmeru
60mx30m a jeho okolie podľa typických jazdeckých štandardov pre tieto priestory vrátane
úpravy celého okolia vonkajšej jazdiarne.

Kadlubek - Harichovská sauna (obec Harichovce)
Výška dotácie: 9 000,00  €



Projekt výstavby drobnej stavby - lesnej sauny je prostriedkom dosiahnutia viacerých
zmysluplných cieľov. Komunitným spôsobom plánujú zapojiť pri výstavbe a prevádzkovaní
miestnych obyvateľov, vytvoriť v regióne atraktívne miesto rekreácie. Ide o vytvorenie
jednoduchej, udržateľnej architektúry z prírodných materiálov, v extraviláne, na rozhraní lesa a
lúky približne 2 km od obce Harichovce.

Oživíme starý mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom (Obec Kostoľany nad Hornádom)
Výška dotácie: 45 000,00  €

Obec Kostoľany nad Hornádom sa rozhodla zachrániť objekt starého vodného mlyna
pochádzajúceho z 19. storočia, ktorý desaťročia chátral. Cieľom projektu je zachrániť torzo
technologickej časti mlyna a vytvoriť regionálne zážitkové kultúrno-spoločenské centrum s
expozíciou dorábania chleba v minulosti, galériou, letnou kaviarňou. V rámci projektu dôjde k
obnove pozostatkov francisovej turbíny, vnútorných priestorov mlyna, úprave okolia, založeniu
bylinkovej a ovocnej záhradky, osadeniu informačných panelov. Objekt vodného mlyna bude
postupne pretvorený na živé kultúrno-spoločenské centrum s možnosťou organizovania
workshopov, výstav, besied, spoločenských podujatí, zážitkových exkurzií škôl a pod.

Pekné hradné nádvorie - dobrý zážitok z návštevy Hradu nad Vinným
Výška dotácie: 15 000,00  €

Zámerom projektu je zmeniť doterajší stav hradného nádvoria, kde sa prekrývajú funkcie
skládky stavebného materiálu, priestoru pre návštevníkov a predvádzania remeselných dielní a
zlepšiť tak dojem z návštevy hradu. Pohľad na upravené nádvorie bez haluz a zvíreného
prachu, zvýši pozitívne vnímanie hodnoty národnej kultúrnej pamiatky Hradu nad Vinným.
Súčasťou nádvoria zostanú aj existujúce vysoké stromy, ktoré poskytujú tieň pre návštevníkov.
V blízkosti priestoru súčasného vstupu na hrad bude zriadená malá bylinková záhradka. Bude
slúžiť na edukačné účely. Zámerom projektu je vytvoriť dôstojnú plochu nádvoria pre kultúrne a
historické vyžitie.

Podpora ekoturizmu s využitím virtuálnej reality (Obec Klokočov)
Výška dotácie: 47 000,00  €

Cieľom projektu je inovatívnym spôsobom prispieť k zachovaniu a propagácii kultúrneho,
historického a prírodného dedičstva v Košickom kraji s významným dopadom na rozvoj
cestovného ruchu. Využitím unikátneho a moderného spôsobu zobrazenia budú vytvorené
podmienky pre zlepšenie a rozvoj atrakcií, aktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom
ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky, najmä v blízkosti Zemplínskej Šíravy. V rámci
projektu bude vytvorená nová moderná turistická infraštruktúra a to zóna virtuálnej reality s



oddychovým altánkom, kde si budú môcť návštevníci pozrieť rôzne druhy zvierat v ich
prirodzenom prostredí vo virtuálnej realite. Pôjde o "virtuálnu ZOO".

Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamriskami v obci Rejdová
Výška dotácie: 25 000,00  €

V rámci projektu ide o prepojenie mesta Dobšiná a obce Vyšná Slaná náučným chodníkom, na
ktorý sa vie návštevník dostať peši či bicyklom. Zlepší sa povedomie o environmentálnych a
kultúrnych hodnotách hlavne u mládeže a u rodín s deťmi. Návštevník zažije na chodníku
množstvo nezabudnuteľných zážitkov v lone prírody. Poloha obce v blízkosti Slovenského raja
dáva predpoklady trávenia voľného času pre peších, či cykloturistov s prepojením aj na atrakcie
nachádzajúce sa v tomto národnom parku, čo je pre návštevníka ďalšia možnosť aktívneho
trávenia voľnočasových aktivít. Projekt ponúka výborne prepojenie miestnej komunity a spojenie
agroturistiky, rodinnej turistiky, ekoturistiky

Splavujeme Bodrog (Obec Ladmovce)
Výška dotácie: 18 000,00  €

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na požičanie člnov, kanoe a kajakov. V rámci
prírodného bohatstva, sa vytvorí náučná cesta, ktorá bude prezentovať mikroregión
Medzibodrožie, Chránenú krajinnú oblasť Latorica, Národnú prírodnú rezerváciu Kašvar, liečivý
prameň, ktorý pomáha pri chorobe tráviaceho ústrojenstva. Náučná cesta bude slúžiť ako aj
oddychová zóna, v rámci ktorej si môžu návštevníci opekať na vyhradených miestach alebo si
vypožičať kanoe či kajaky a plaviť sa po rieke Bodrog. Cieľom projektu je tiež rozvoj vodnej
turistiky na rieke Bodrog spojenej so zhodnocovaním prírodného bohatstva južného Zemplína
spojeným so športom a relaxom.

Stará cesta cez Dargovský priesmyk, náučný zážitkový chodník (Obec Dargov)
Výška dotácie: 20 000,00  €

Cieľom projektu je vybudovanie náučného a zážitkového chodníka, ktorý povedie historickou
lesnou cestou z obce Dargov k župnému hraničnému kameňu, ktorý sa nachádza na bývalej
hranici Zemplínskej a Abovskej župy. Na chodníku budú umiestnené informačné tabule, ktoré
budú informovať turistov o historickej ceste, o faune a flóre dargovských lesov, o mineralógii
pohoria, o bojoch v dargovskom priesmyku počas 2. svetovej vojny a o správaní sa v lese.
Trasa bude končiť pri župnom hraničnom kameni, ktorý sa nachádza vedľa súčasnej cesty v
Dargovskom priesmyku. Na konci trasy bude umiestnená informačná tabuľa opisujúca unikátny
historický objekt a lavičky pre turistov.



Autocamp Čingov Slovenský raj (Čingov)
Výška dotácie: 40 000,00 €

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného
ruchu, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych
štandardov v jedinom kempe v destinácii Čingov Slovenský raj. Konkrétnym výstupom
predkladaného projektu je vytvorenie zázemia pre autokemping v destinácii Čingov. V
autokempingu bude vytvorených 26 odstavných plôch, WC a sprchy.

Cesta bojovníka v čarovnom lese (obec Hrabušice)
Výška dotácie: 40 000,00 €

V rámci projektu sa plánuje vytvorenie dvoch tematických produktov, ktoré spolu rozšíria
existujúcu infraštruktúru o jedinečný zážitok spájajúci fyzickú aktivitu, zaslúžený odpočinok,
históriu a tajomno lokality. Prvým produktom je CESTA BOJOVNÍKA. Ide o osadenie prvkov
určených na podporu fyzickej aktivity návštevníka. Osadené prvky budú prístupné počas celého
roka bezodplatne. Produkt tiež môže byť využitý na menšie podujatia, prípadne na viacdňové
branné cvičenie žiakov základných a stredných škôl. Druhým produktom je ČAROVNÝ LES. Ide
o vytvorenie viacúčelového areálu primárne určeného na oddych a vnímanie atmosféry okolitej
prírody. Súčasťou areálu budú výtvarné prvky, turistický prístrešok s multimediálnym zariadením
a zabezpečenými skladovými priestormi. V neposlednom rade budú rozmiestnené
informačno-edukačné tabule, ktoré pútavým spôsobom priblížia okolitú krajinu a jej špecifiká z
prírodného, historického a kultúrneho hľadiska. Projekt prelína nepoznanú lokálnu archeológiu a
históriu, environmentálnu osvetu, rôzne telesné/športové aktivity, ale aj oddych a odpočinok.
Zámerom projektu je vytvorenie zážitkových produktov, ktoré budú postavené na autentických
hodnotách územia. Plánuje sa vybudovať prístupovú, oddychovú, ale aj interpretačnú
infraštruktúru.

Vodný svet Ráčik (jazero Turzov)
Výška dotácie: 44 020,00 €

Projektom sa vybuduje atraktívny vodný svet pre deti "Ráčik". Využitím vody z potoka, jeho
postupného rozvetvenia a umiestnenia exteriérových prvkov, ktoré k svojej funkčnosti využívajú
zákonitosti tečúcej vody, ako sú mlyny, kolesá, stavidlá a drevené žľaby navzájom poprepájané,
navzájom regulovateľné a len z prírodných materiálov, vytvoria nezabudnuteľný zážitok.

Opatrenie: Veľké rozvojové projekty

GREEN POINT - ROZHĽADŇA KLUKNAVA (Obec Kluknava)
Výška dotácie: 199 000,00  €



Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie 35m vysokej rozhľadne nového typu s prístreškom,
vytvorenie nového produktu cestovného ruchu, využitie „zelenej“ energie na prevádzku
rozhľadne a bezplatné nabíjanie elektrobicyklov a mobilných zariadení. V rámci
novovytvoreného produktu - atrakcie CR návštevníci môžu celoročne vystúpiť na vrchol
rozhľadne do výšky 30 m, aj počas večerných a nočných hodín, pozorovať migráciu lesnej zveri
(vysokej, diviačej, vtáctva a i.), obdivovať široké okolie až po Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu,
oboznámiť sa a pozorovať zariadenia na výrobu „zelenej“ elektrickej energie, spoznať a
vyskúšať si v praxi využitie „zelenej“ el. energie - návštevníci si budú môcť bezplatne nabiť
mobilné zariadenia a elektro bicykle, získať informácie prostredníctvom LED tabúľ o výrobe
„zelenej“ energie, okolitej prírode (faune a flóre) a historických objektoch z územia, oddýchnuť si
v prístrešku pri rozhľadni a sledovať prostredníctvom internetu prenos z web kamier
umiestnených na rozhľadni. Rozhľadňa je výnimočná nielen architektonickým riešením, ale aj
svojou sebestačnosťou pri potrebe elektrickej energie, ktorá je vyrobená priamo na veži z
obnoviteľných zdrojov (veternej a slnečnej energie) technológiou, ktorá na Slovensku ešte
nebola inštalovaná.

História na kolesách (Mesto Michalovce)
Výška dotácie: 195 000,00  €

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť silnú turistickú atrakciu v meste Michalovce. História
automobilov a motocyklov je čoraz viac obľúbená, preto hlavnou aktivitou projektu je
vybudovanie múzea, kde tieto nádherné historické skvosty budú mať návštevníci možnosť
obdivovať celoročne. Ďalšou aktivitou projektu je vytvorenie novej turistickej atrakcie -
Vyhliadkový cestný turistický vláčik. Neexistuje lepší spôsob ako spoznať Michalovce a jeho
okolie, Zemplínsku Šíravu, Vinianske jazero, či Senianske rybníky ako jedinečný zážitok z
vyhliadkovej jazdy cestným turistickým vláčikom, kedy sa dajú objaviť a priblížiť návštevníkom
všetky prírodné či turistické atrakcie v pohodlí, bez stresu a so svojou rodinou a kamarátmi.
Návštevníci si môžu vychutnať architektúru a atmosféru mesta aj s menšími deťmi, ktoré ďaleko
nezájdu.

PANENSKÁ EKO TURISTIKA NA RUŽÍNSKEJ PRIEHRADE (Vodné dielo Ružín)
Výška dotácie: 180 000,00  €

Zámerom projektu je prepojenie existujúcich služieb s novovytvorenými službami na Ružínskej
priehrade, čím sa vytvorí nový produkt v cestovnom ruchu zameraný na vodnú, dobrodružnú
turistiku, cykloturizmus a ekoturizmus, podporený novou virtuálnou službou: aplikáciou RUPA
(RUžínska Priehrada Aplikácia), ktorá pridá ďalšiu hodnotu: edukáciu a nevyhnutné povedomie
o ochrane prírody. Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom týchto aktivít: nákup kanoe,
lodiek, vodných lyží, wakeboard, člna, kontajnerov a mól.



Soľná Brána Veľaty (Obec Veľaty)
Výška dotácie: 61 000,00  €

Cieľom projektu je dobudovanie existujúceho areálu rodinnej rekreácie AQUA MARIA do
komplexnej podoby silného zázemia pre jednodňové výjazdy do troch dostatočne príťažlivých,
ale aktuálne zle dostupných, návštevníckych oblastí/území. Areál tak návštevníkovi umožní
vytvoriť si východiskovú bázu pre viacdňovú aktívnu dovolenku na dolnom Zemplíne. Nosná
idea zamýšľaného nástupného rekreačného komplexu “Soľná brána Veľaty” bude preto i
naďalej reflektovať miestnu históriu slaného prameňa a fenomén slanej vody, ktorá bude
prierezovo súčasťou návštevníckej ponuky v celom komplexe (wellness, vonkajší bazénový
areál, pešia „kúpeľná promenáda“ spájajúca areál penziónu Aqua Mária s historickou lokalitou
Slanej studne v obci Veľaty.

Svet plný oddychu a zábavy 3D bludisko Alpinka (Alpinka, Mesto Košice - Čermeľ,
lesopark mesta Košice)
Výška podpory: 100 000,00  €

Cieľom projektu je zdravý a aktívny pohyb všetkých návštevníkov z okolitých regiónov
Slovenska, zahraničia ako aj detí a rodičov mesta Košice. Projekt je situovaný v areáli Alpinka
na konečnej zastávke Detskej historickej železnice. Týmto projektom by sa mala posilniť aj
doprava Detskej historickej železnice a tak aj celková atraktivita lokality Čermeľ kde sa bude
celý projekt nachádzať. Projekt Svet plný oddychu a zábavy, je projekt zameraný na aktívny
relax pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. V troch výškových úrovniach nad zemou
bude vybudované 3D bludisko s 8 prekážkami, 11 domčekov s točitým toboganom, ktorý
návštevníkov ľahko a hlavne bezpečne vráti naspäť na zem.

Tokajské domčeky v korunách stromov s wellness (Obec Malá Bara)
Výška dotácie: 195 000,00  €

Cieľom projektu „Tokajské domčeky v korunách stromov s wellness“ je zatraktívniť túto čarovnú
vinohradnícku oblasť v Košickom kraji formou jedinečného zážitkového celoročného ubytovania
v korunách stromov a priniesť tak návštevníkom nezabudnuteľný pobyt spätý s prírodou.
Zámerom je vybudovanie „dedinky“ v podobe piatich domčekov a wellnessu v korunách
stromov, ktorá bude súčasťou lesoparku Campingu Malá Bara. Každý z týchto domčekov bude
mať svoj názov podľa odrôd viniča špecifického pre túto oblasť. Domčeky budú medzi sebou
poprepájané lanovými premosteniami. Návšteva takéhoto zážitkového ubytovania prinesie do
regiónu jedinečný celoročný druh ekoturizmu. Zákazník bude mať aj možnosť rezervácie
ochutnávok tokajských vín u lokálnych vinárov v jednom z ponúkaných balíkov služieb.
Wellness bude dostupný aj ako samostatný produkt, čím vznikne nová zážitková služba.



Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj (Obce
Arnutovce, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Dedinky,
Stratená, Mlynky, Mesto Spišská Nová Ves.)
Výška podpory: 170 000,00  €

Hlavným cieľom projektu je ponúknuť nový produkt cestovného ruchu založený na téme relaxu
a oddychu v prostredí krásnej prírody Slovenského raja. Realizáciou projektu sa vytvoria
odpočívadlá a samostatne stojace elektronabíjacie stanice v blízkosti cyklochodníkov, čím sa
rozšíri ponuka poskytovaných služieb. Návštevníci budú mať k dispozícii odpočívadla, ktoré im
ponúknu odpočinkovú zónu so stolíkom, rohovou lavicou, stojanmi na bicykle a odpadkovým
košom. V strešnej konštrukcii budú integrované fotovoltaické obojstranne panely. Pod lavičkou
bude nainštalovaná kompletná technológia ostrovného systému s Li-On batériovým úložiskom 5
kW. Súčasťou odpočívadla bude aj nabíjacia stanica pre elektrobicykle. Pozitívne hodnotené je
spojenie 10 miest a obcí z mikroregiónu Slovenský raj - Spiš s cieľom zrealizovať jeden
spoločný veľký projekt, v rámci ktorej sa jednotlivé investície dopĺňajú a spolu vytvoria celok,
ktorý je prospešný pre celý mikroregión.

Nová manufaktúra - Smolnícka Huta (obec Smolnícka Huta)
Výška dotácie: 200 000,00 €

Zámerom projektu je oživenie cestovného ruchu v regióne, a to obnovením ručnej tabakovej
výroby v novovzniknutom polyfunkčnom objekte Nová manufaktúra. Fungujúca prevádzka bude
zároveň expozíciou prezentujúcou tradičnú výrobu cigár s možnosťou vyskúšať si toto remeslo.
Jej súčasťou bude aj výstava artefaktov z pôvodnej tabakovej továrne. Priamo na mieste si
bude môcť návštevník kúpiť tabakové výrobky a tiež suveníry. Cieľmi predkladaného projektu je
vytvorenie novej atrakcie v Košickom kraji, pričom žiadateľ kladie dôraz na zachovanie
dedičstva predkov (kultúrneho dedičstva)a zvýšenie návštevnosti a atraktivity regiónu, ktorý je
spojený s množstvom kultúrnych, prírodných pamiatok a možností turistiky a relaxu.

Opatrenie: Cykloturizmus

Bicyklom k Ružínu a do Hnileckej doliny (Obec Margecany)
Výška podpory: 15 000,00  €

Cieľom projektu je osadenie moderného smart cykloprístrešku s fotovoltaickou strechou a
nabíjačkou na eletkrobicykle, ako aj so servisným náradím pre bežné bicykle. Prístrešok bude
osadený na kraji obce odkiaľ sa dá zrealizovať viacero cyklistických okruhov do okolia.
Súčasťou projektu je zároveň navrhnutie a osadenie značenia k turistickým atrakciám v obci
(napr. tech. pamiatka Margeciansky tunel, VN Ružín, nový cykloaltánok, Lávka cez VN Ružín
atď.). Využije sa typizovaný systém značiek (smerovníkov), ktoré budú osadené na



frekventovaných miestach z pohľadu turistov (žel. stanica Margecany, hlavný cestný ťah v
mieste odbočenia k atrakciám). Projekt v sebe zahŕňa jedinečnú kombináciu budovania drobnej
infraštruktúry s poskytnutím komplexných služieb a realizáciu značenia, čo vytvára výbornú
kombináciu pre projekt v tomto opatrení.

Rozvoj cykloturistických tratí v obci Žehra (Obec Žehra)
Výška dotácie: 15 000,00  €

Cieľom projektu je vytvorenie trailparku – siete vzájomne prepojených prírodných tratí pre
cyklistov východne od obce Žehra – singletrackov (Singletrack je jednostopá cyklistická
komunikácia s nespevneným povrchom, podľa klesania, trasovania a reliéfu terénu je určená aj
náročnosť trate) v svahovitom teréne južne od toku potoka Žehrica. Územie má veľký rekreačný
potenciál pre rozvoj cyklistiky – vedie ním niekoľko značených cyklotrás. Podporou miestnej
samosprávy vzniká potenciál aj pre ďalšie rozširovanie cykloturistických tratí a služieb v tejto
bohatej historickej a prírodnej oblasti.

Solárna nabíjacia stanica a stojan bicyklov a požičovňa bicyklov GRANARIUM (Obec
Jablonov nad Turňou)
Výška dotácie: 20 000,00  €

Cieľom projektu je rozšíriť služby v oblasti cykloturistiky, vytvoriť v areáli penziónu GRANARIUM
"SMART" ekologickú nabíjaciu stanicu elektrobicyklov a iných elektronických spotrebičov so
stojanom na bicykle, požičovňu a úschovňu bicyklov. Po spustení tejto služby sa žiadateľ
zaregistruje do systému "Vítajte cyklisti" a touto službou zvýši konkurencieschopnosť a
návštevnosť Slovenského Krasu.

Osadenie elektronabíjačky na Kojšovej holi (Kojšova hoľa)
Výška dotácie: 7 380,00 €

Cieľom projektu je osadiť na Kojšovskej holi profesionálnu nabíjačku pre rôzne typy ebajkov -
Bafang, Yamaha, Shimano a Specialized. Projektom sa vytvorí nová doplnková infraštruktúra
prostredníctvom ktorej sa vytvorí nový zážitok a zvýši návštevnosť Volovských vrchov.
Elektronabíjanie bude bezplatné s možnosťou nabíjania počas celého roka.


