Ciele projektu
Celý projekt je koncipovaný tak, aby bola zrejmá jednoznačnosť úzkej previazanosti medzi
jednotlivými skupinami participujúcimi na výsledkoch projektu. Jeho jedinečnosť spočíva
v priamom zapojení cieľových entít do jednotlivých aktivít projektu tak, aby bolo možné
prioritne dosiahnuť znásobenie pozitívneho efektu zlepšenia stavu dotknutých biotopov
európskeho a národného významu a zvýšenie biodiverzity v záujmovom území, čiže
dlhodobé skvalitnenie ochrany prírody v národnom parku. Štátna ochrana prírody bude týmto
skvalitnením ochrany uvedených biotopov profitovať nielen po odbornej stránke
a ekonomicky, ale aj z pohľadu environmentálnej výchovy vo vzťahu k širokým vrstvám
obyvateľstva. Tento efekt ochrany biotopov má vďaka presunu koní cezhraničný charakter, a
na strane maďarského partnera je situácia obdobná.
K ďalšej skupine osôb majúcich pozitívny efekt z realizácie projektu patria samostatne
hospodáriaci roľníci. Z veľkej väčšiny sú to obyvatelia obcí ležiacich priamo na území
Národného parku Muránska planina pričom ich predkovia týmto spôsobom hospodárili už
v minulosti práve v dotknutom území. Postupným spoločenským vývojom došlo k strate
záujmu nielen o tradičné spôsoby hospodárenia, ale aj o hospodárenie ako také. Ukážkami
takéhoto spôsobu hospodárenia v chránenom území im chceme dať možnosť vykonávať tzv.
ekologické poľnohospodárstvo , čo bude mať nepochybne nielen pozitívny ekonomický
efekt, ale aj prínos k zlepšeniu celkového zdravotného stavu obyvateľstva.
Ďalšou cieľovou skupinou sú miestne samosprávy ktoré budú profitovať zo záujmu
verejnosti o tradičné spôsoby obhospodarovania pôdy bez poľnohospodárskych mechanizmov
tým, že sa môžu oprieť o tieto projektové aktivity partnerov a rozšíriť okruh tradičnej ponuky o
miestne produkty, tradičné remeslá a kultúru jednotlivých obcí ako aj celého mikroregiónu
ako takého. V neposlednej rade môžu ďalej poskytovať rôzne sprievodné podnikateľské
aktivity, ako je napr. ubytovanie a iné.
Keďže jednou z aktivít projektu je vytvorenie cezhraničného, úzko prepojeného
metodického centra s dvoma pracoviskami ( SR a Maďarsko ), kde by boli realizované
praktické ukážky či výučba tradičného hospodárenia lacnou a najmä ekologickou konskou
silou. Výučbu budú vykonávať odborníci z oboch krajín, no najmä z Maďarska, kde je tento
spôsob hospodárenia rozšírenejší.
Tu je potrebné spomenúť aj následnú podporu remesiel a ľudí, ktorý tieto zručnosti ešte
ovládajú a ktoré s týmto spôsobom hospodárenia úzko súvisia a sú na ústupe, ako aj tradičné
kováčstvo, sedlárstvo, kolárstvo a iné.
Ďalej je to široká verejnosť, ktorá sa vďaka seminárom a stretnutiam, či návšteve
regiónu dozvie o týchto aktivitách, čim sa bude mať možnosť oboznámiť nielen s realizáciou
projektu, ale aj s hodnotami ochrany prírody, s mikroregiónmi a jeho kultúrou, či inými
aktivitami miestnych samospráv. Budú organizované aj ukážky zamerané na školskú mládež
tak, aby sa vzbudil záujme o tento spôsob hospodárenia a naplnili výchovné ciele
environmentálneho charakteru.
V neposlednej rade sú cieľovou skupinou chovatelia koní tohto plemene, či ľudia,
ktorý majú záujme chovať kone. Našim zámerom nie je len ukázať aký je Hucul nenáročný
a jedinečný, či podporiť chov koní všeobecne, ale aj ukázať čo všetko a akým spôsobom sa dá
s koňom robiť, ako pomôcť prispieť k trvalej udržateľnosti tohto chovu ekologickým a
tradičným spôsobom.

