
 
 
 
 
 
 

 
 „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z 

okazji stulecia państwowości Litwy”  
 
Miasto Sejny realizuje projekt Nr LT-PL-2S-192 projekt pn. „Miasta Pogranicza – 
Marijampol i Sejny: podróż przez historie do dziś” („Towns of Borderland – Marijampole and 
Sejny: Journey Through history until today”) w ramach Programu Interreg „Litwa-Polska” 
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w parterstwie z Samorzadem Miasta Mariampol (Litwa), będącego Lider 
projektu. Dofinansowanie ze środków Programu Interreg Litwa – Polska, zgodnie z umową nr 
1S-149 z dnia 18.01.2018 r. 
 
Całkowity koszt projektu – 49.309,35 euro. 

Koszt realizacji działań po stronie Miasta Sejny – 15.648,05 euro 
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego dla turystyki w regionie przygranicznym poprzez upamiętnienie historycznego 
sąsiedztwa dwóch krajów z okazji stulecia państwowości Litwy. Cel ten został osiągnięty 
poprzez utworzenie i promowanie wspólnej trasy turystycznej, zwiększając liczbę wspólnych 
działań na terenie pogranicza oraz wzmocnienie potencjału turystycznego i widoczności 
regionu w mediach i sieciach społecznościowych.  
 
W ramach projektu po stronie polskiej wykonaliśmy: 
- utworzyliśmy wspólną Polsko - Litewską trasę turystyczną przebiegającej wzdłuż trzech 
regionów z pogranicza Sejny, Mariampol, Kalwaria,  
- utworzoną trasę połączyliśmy z wirtualną mapą, która będzie widoczna na stronach 
internetowych wzystkich miast partnerskich w styczniu 2019 roku, 
- zorganizowaliśmy wspólne wydarzenia promujące utworzone trasy i możliwości turystyki w 
regionie - w Sejnach był to Festiwal kultur pogranicza w lipcu br., w trakcie którego zespoły z 
Polski i Litwy zaprezentowały zgromadzonej publiczności swoją kulturę. Udział w niej 
wzieły reprezentanci miast partnerskich a także turyści. Reprezantanci Sejn wzieli także 
udział w festiwalach, które odbyły się w Mariampolu i Kalwarii, 
- opublikujemy przewodnik turystyczny wraz ze wspólną trasą przebiegającą wzdłuż trzech 
regionów. Przewdonik dostępny będzie w styczniu 2019 roku.  
- utworzyliśmy mobilną aplikację, która w styczniu 2019 roku dostępna będzie na stronie 
Urzędu Miasta Sejny, 
- zorganizujemy prezentację trasy turystycznej po obiektach dziedzictwa kulturowego Sejn. 
Po stronie litewskiej prezentacja odbędzie się 11.12.2018 r. Natomiast w Sejnach – 
14.12.2018 r.  

 
 

 


