
                    

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

– Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali 
 

Tytuł projektu: „Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej” 

Okres realizacji: 13.03.2017 r. -31.12.2018 r. 

Beneficjent: Gmina Korzenna 

Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie: 3 639 934,49 zł 

Kwota dofinansowania wg wniosku o dofinansowanie: 2 101 281,38 zł (współfinansowanie UE  

ze środków EFRR: 1 961 195,95 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 140 085,43 zł). 

Wkład własny Gminy Korzenna: 1 538 653,11 zł  

 

Cele ogólne projektu: 
1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu i turystów na temat historii regionu  

i dziedzictwa kulturowego folkloru Pogórzan Ziemi Sądeckiej oraz funkcji kulturotwórczej dworu 

jako miejsca przechowywania obyczajów i tradycji ziemiańskich z przełomu XIX i XX w. 

2. Zwiększenie aktywności kulturalnej lokalnej społeczności na obszarze gminy Korzenna. 

3. Edukowanie, w zakresie kultury, młodzieży szkolnej poprzez organizowanie żywych lekcji historii i 

prowadzenie warsztatów plastycznych z uwzględnieniem języka migowego oraz prowadzenie lekcji 

muzycznych. 

4. Podtrzymanie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego folkloru Pogórzan Ziemi Sądeckiej. 

5. Zwiększenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych, szczególnie muzycznych, organizowanych 

w Dworze w Lipnicy Wielkiej poprzez upowszechnienie projektu „Z tradycją w nowoczesność – 

Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej”. 

6. Promocja zasobów kultury materialnej i niematerialnej regionu Galicji z wykorzystaniem nowych 

technologii poprzez organizację wystaw i prezentacji.  

7. Przyrost miejsc pracy związany z utworzeniem ośrodka kultury pod nazwą „Muzyczny Dwór  

w Lipnicy Wielkiej”. 

 

Cel bezpośredni projektu: 
Ochrona i opieka nad zabytkami poprzez stworzenie dla mieszkańców regionu ośrodka kultury 

galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku pod nazwą „Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej” w drodze 

odrestaurowania zabytkowego parku i dworu w Lipnicy Wielkiej oraz prezentację dziedzictwa 

kulturowego regionu w ramach projektu „Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy 

Wielkiej” do 31-12-2018 r. W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie cel działania 6.1 tj. 

„Zwiększona atrakcyjność dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu” 
 

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu: 

• Kompleksowa restauracja budynku dworu poprzez m.in. wymianę okien i drzwi, remont ścian, 

elewacji, stropów, dachu, wymianę instalacji gazowej i CO, przebudowa ganków, odwodnienie 

budynku, a także roboty wewnątrz budynku: oświetlenie, remont ścian, posadzek itp.  

• Restauracja zabytkowego parku poprzez m.in. budowę parkingów, placu zabaw, sadzenie drzew  

i roślin kwietnikowych. 

• Wyposażenie budynku dworu – zakup: stylizowanych mebli do wszystkich pomieszczeń, wystroju 

wnętrz (imitacje broni z przełomu XIX i XX w.), manekinów do ubiorów ekspozycji zabytkowych 

strojów, sprzętu komputerowego, nagłośnienia, ubioru chłopskiego, pianina, wyposażenia do 

pracowni rękodzielniczych, wyposażenia pracowni muzycznej, monitorów do wystawy 

multimedialnej, monitoringu itp.  

• Stworzenie oferty programowej ośrodka kultury poprzez opracowanie materiałów opisujących 

historię dworu, tekstów kultury, przygotowanie programów żywych lekcji historii jako oferty 

zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży, opracowanie koncertów muzycznych itp. 


