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NASZA SZWAJCARIA – JESZCZE NIE DLA NAS

Kiedy zapytamy, z czym kojarzy się Szwajcaria, 
większość odpowie: precyzja, kapitał, znakomita organizacja, 

czystość i piękno krajobrazu. Takim celom ma odpowiadać 
nasz projekt. Ze Szwajcarią łączy nas krajobraz i możliwości 

turystyczne. Chcemy, aby – dzięki programowi – do nas 
odnosiły się powyższe szwajcarskie cechy.

Motto naszego programu

Z inicjatywy „Almanachu Muszyny” wspólnym polsko-słowackim staraniem, siłami 
samorządu i organizacji pozarządowych, podjęliśmy w okresie sierpień – grudzień 2008 
roku próbę uzyskania znaczącego grantu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Nasz program objął gminy: Muszyna, Krynica oraz Lipany i Stara Lubowla 
na Słowacji, które łączą więzi historyczne, kulturalne i gospodarcze. Naszym bogactwem 
jest przyroda, w tym wody mineralne i geotermalne, zabytki budownictwa świeckiego 
i sakralnego, bogata kultura i tradycje. Turystyka powinna wykorzystać te bogactwa, 
dlatego wokół nich skoncentrowaliśmy nasz projekt. Opracowaliśmy realny plan: prze-
szkolenia personelu, skoordynowania aktywności ludzi i instytucji, zbudowania opartej 
o IT nowoczesnej oferty, a także podjęcia koniecznych inwestycji, aby do bogactw 
naturalnych dodać projekty, dzięki którym region przedłoży bogatszą ofertę, wydłuży 
sezon i w efekcie zwiększy ilość turystów. 
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Na nasz program złożyło się pięć zamierzeń: Turystyczne Centrum Szkoleniowe, 
Turystyczne IT Data & Call Center, Centrum Nasza Szwajcaria, Transgraniczny Pociąg 
Retro (Krynica – Stara Lubowla) oraz Aqua Park w Lipanach. Stworzyliśmy koalicję do 
realizacji projektu: „Almanach Muszyny”, AMOS Stará Ľubovňa – občianske združe-
nie, miasta Lipany i Muszyna, Muzeum hrad Stará Ľubovňa, Priatelia hradu Ľubovňa 
– občianske združenie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Združenie obci 
hornej Torysy. Profesjonalne wsparcie zagwarantowaliśmy sobie ze strony Międzyna-
rodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie i Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym 
Sączu. 

Po kilku miesiącach intensywnej pracy złożyliśmy 23 grudnia 2008 roku dobrze mery-
torycznie przygotowany wniosek. 25 marca 2009 roku otrzymaliśmy stanowisko Władzy 
Wdrażającej Programy Europejskie (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Cytujemy: 
Złożony przez Państwa Zarys projektu uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceniającej, ale 
ze względu na ograniczoną alokację środków w ramach niniejszego obszaru tematycznego, 
wynoszącą 50 mln CHF, znalazł się na liście rezerwowej.  

Nie poddajemy się, nadal wierzymy, że nasz projekt ma ogromną wartość dla regionu. 
Wszystkim, którzy pomogli nam w jego przygotowaniu, serdecznie dziękujemy!

Konferencja w gościnnych 
progach Ośrodka Doskonalenia 
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