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w ramach Małopo|skiego

R6gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2OO7-2013.
Tym razem wsparcie uzyska inwesĘcji pn Markowy produkt turystyki gorskiej lie|one schroniska" w paśmie
Beskidow' Gorcow i Pienin całkowita wartoścPŻedsię\^zięciato 6,3 m|n zl, a dofinansowania z Unii Europejskiej
wyniesie 3,8 mln zł
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zag|ądamy na budouĘ
Galerii Trzy Korony.
Otwarcie za rok

Jak się okazuie Małopo|skaiest jednym z |ideroww wykozystaniu środkowuniinych w ramach regionalnycft
programow operacyynych Na lata 2007-2013 dla Malopolski przypada 1 mld 290 mln euro, ale kwota ta zapewne

sĄDEczANlN

będzie większa gdyż wojewodztwo pęekroczy|o prog 20 proc certyfikagi wydatkow. co oznacza, że Ędzie brane
pod uwagę pr4 rozdzia|e środkowz tzw kralo\^/ejrezerwy wykonania w przyszłym roku
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Pieniądze rozdzie|i Ministerstwo Rozwoju Regiona|nego Na wsparcie wybranych dotąd projektÓw do
dofinansowania w ramach MRPo pŻeznaczono w naszym regionie prawie 4 m|d zl
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W najb|iższy w poniedziałek (18 paździemika) w Krakowie zostanie uroczyście podpisana
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Vwe praca na budowie |iczącej 80 tys' mkw ga|erii
handlowej na rogu ulic Lwowskiej i Kra cor,rrcj
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przełomie 2o12l2o13
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Program

"zielone sch/on,s,(a'' iest rea|izowany pzez społkę PTTK Karpaty w Nowym Sączu
- ProJekt obajme riędzy innymt uatnkcinienie
ofefty sanBgo sc|,'onisła, szlakÓw gÓlskich oraz rozbudoĘ
infrastruKury o elefianty sprziająe
@hronie środowiska - mÓwi Jerzy Ka|arus, prezes społki Karpaty - Powstaną
m'in miejs@ dpoczynku
suszamie suszamb

w rejonie budynkÓw, wprowadzone zostanq ogÓlncd,osĘpne kuchnie turystyczne
odzież. a gośc,b będq rTieć dostęp do multimadiÓw z infomaąąturystyczną

stu/orzone zostaną stałe ekspozycje dotyczące patronow schronisk, ważnych wydaŻeil i odwiedzających.|e osob
Poza tym wytyczone zostaną no!'ve trasy, propagowane będzie naroarstwo biegowe w Do|inie Chochołot6kiej oraz
trasy skiturowe
- w celu och,ony śrcdowiska w schronisku w hlinie Chochołowskiej zostaną zainslalowane kotektory doneczne'
bęt'ą podqzewaĘ wodę Natoftiast we wszystkich obiektach śftieci będą sagl'egowane - dodaje prezes Jerzy
Kalarus

RÓB

Polvyższe zmiany ma'ią zostać wpro9/adzone do korica roku 2011 Przedsięwzięcie oĘmuie 7 obiek|ow w Tatrach
(np schronisko nad Morskim okiem, na Ha|i Gąsienicowej, Hah Kondratolflej, Ha|i Roztoki), a takze jedenaśoe
położonych w paśmie BeskidÓw, Gorcow iw Pieninach
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Piwniczna ZdrÓj: dziura v
budżecie zamia3t stacji
narciarskiej?

(PG) źrÓd|o: biuro prasowe UM\^/lł, http:/trave|.fan.p|/new3/beda-nowoczesne-3chroniska-w{orach/
Na zdjęou: schronisko na Po|nie chochołowskiej
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