Wpływ transgraniczny
Projekt ma silny charakter transgraniczny, ponieważ jego realizacja odbywać się
będzie zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie Tatr i uczestniczyć w nim będzie
2 partnerów. W związku z tym współpraca w zakresie realizacji tego projektu będzie
miała charakter ciągły, o czym świadczą plany obu partnerów dotyczące współpracy
w zakresie relacji wydarzeń odbywających się po obu stronach granicy.
Efekty imprezy staną się odczuwalne po obu stronach granicy. Wspólne
przedsięwzięcie zacieśni kontakty mieszkańców miasta Limanowa i Dolny Kubin,
będzie bodźcem do organizowania kolejnych wspólnych projektów, zachęci do
podejmowanie dalszych wysiłków zmierzających do wzajemnego poznania się
mieszkańców również poprzez obustronne wizyty o charakterze turystycznym.
Limanowa i Dolny Kubin będą starały się intensyfikować swoją współpracę co
przyczyni się do poprawy jakości wzajemnych kontaktów i wprowadzi je w nowy
wymiar. Projekt przyczyni się do promocji obu miast i pogłębiania obustronnej
przyjaźni pomiędzy mieszkańcami. Wideorelację poprawią wiedzę mieszkańców
o prowadzonej współpracy kulturalnej, turystycznej i sportowej, a tym samym
zachęcą mieszkańców do czynnego angażowania się w nowe przedsięwzięcia.
Turyści przebywający w obydwóch miastach będą mieli okazję poznać bliżej nie tylko
Limanową, ale także Dolny Kubin, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania
turystycznego tymi miejscowościami.
Projekt przyczyni się również do nawiązania wielu nowych kontaktów kulturalnych,
turystycznych i gospodarczych, co będzie miało odzwierciedlenie w przyszłości.

Cezhraničný dopad:
Projekt ma silné transhraničné črty pretože jeho realizacia búde sa konať aj po
poľskej aj po slovenskej stránie Tatier a búde sa zučastničiť dvoch partnerov.
V súvislosti s otm spolupráca v oblasti realizacie toho projektu búde mať trvalý
charakter, o čom potvrdzuju plany obu partnerov týkajuce sa spolupráce v oblasti
relacie podujati z obu strán hranice. Účinok sa prejaví v reálnom vyjadrení po obu
stránach hranice. Spoločné projekty stretnutia občanov mesta Limanova a Dolný
Kubín, búdu podnetom pre organizaciu nasledných spoločných projektov, búde
podporovať k daľšiemu úsiliu do poznania sa občanov cez turistiku. Limanova
a Dolný Kubín sa búdu starať intenzívne o spoluprácu čo prispeje k zlepšeňu
spoločných stretnutí a vvedie je v novú dimenziu. Projekt sa pričini k promocie obu
mest a spoločného priateľstva medzi občanmi. Videorelacie polepši tiež vedomosti
o vedenej spolupráce kulturnej, turistickej a športovej, a tom ístym podpori občanov
k činnemu angažovaia v nové, spoločne projekty. Turisti, ktorý búdu v obu mestach,
majú priležitosť získať viac informacie o Limanovej a tiež o Dolnom Kubine,
čo prispeje k novým kontaktom kulturným, turistickým a hospodarským, čo sa prejavi
v búducnosti.

