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Tytuł mikroprojektu: „Beskidzki Raj Kulturalny - cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe 
pogranicza polsko-słowackiego“ 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 
 
Wartość mikroprojektu: 89 175,00 euro 
 
Poziom dofinansowania mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 75 798,74 euro 
(85%) 
 
 
Projekt realizowany przez Centrum Kultury w Korzennej, 33-322 Korzenna 342, tel. 18 441 99 13, 
http://www.korzenna.pl/kultura/centrum-kultury-w-korzennej  

Partner mikroprojektu: Obec Raslavice, ul. Hlavna 154, Raslavice 086 41, tel. 421 544792222, www.raslavice.sk  

Okres realizacji: marzec – listopad 2017.  

 

Opis mikroprojektu:  
 
W okresie marzec – listopad 2017 r. Centrum Kultury w Korzennej i Obec Raslavice realizują wspólny projekt 
pn. „Beskidzki Raj Kulturalny - cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-
słowackiego“. Głównym celem mikroprojektu jest zwiększenie i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania 
dziedzictwa kultury ludowej Beskidów polskich i słowackich celem podniesienia poziomu atrakcyjności 
pogranicza PL-SK poprzez organizację cyklu transgranicznych wydarzeń kulturalnych i opracowanie 
transgranicznych produktów medialnych w okresie 9 miesięcy realizacji projektu w 2017 r. 

Grupy docelowe i użytkownicy rezultatów projektu to przede wszystkim mieszkańcy pogranicza (w tym Gminy 
Korzenna i Obec Raslavice)  oraz turyści odwiedzający polsko-słowacki obszar Beskidu Niskiego i Sądeckiego.  
Projekt podzielony został na kilka zasadniczych zadań: 

1. "Wesele na Pograniczu" – zadanie opiera się na wspólnym odtworzeniu i prezentacji przez zespoły 
folklorystyczne weselnych obrzędów pogranicza polsko-słowackiego w trakcie stworzonego 
widowiska. Widowisko zostanie wystawione przez 4 zespoły folklorystyczne (dwa z Gminy Korzenna, 
dwa z Obec Raslavice) w trakcie imprez plenerowych w Korzennej i w Raslavicach. Ponadto na bazie 
widowiska wydany zostanie dwupłytowy album z zarejestrowanym programem folklorystycznym. 

2. Organizacja dwóch plenerów rzeźbiarskich i malarskich „Twórcze Beskidy” – dwa tygodniowe plenery 
rzeźbiarskie odbędą się: jeden w Korzennej (Park przy Dworze),  jeden w Raslavicach (w amfiteatrze). 
W każdym plenerze wezmą udział  artyści tworzący sztukę ludową: malarze i rzeźbiarze polscy i 
słowaccy. Po plenerach planowana jest wystawa prac.  

3. Organizacja wydarzeń promujących kuchnię regionalną Beskidów "Smaki Pogranicza" - 
zorganizowane zostaną dwa jednodniowe spotkania o tematyce kulinarnej (odbędą się one w tych w 
tych samych terminach, kiedy prezentowane będzie „Wesele na Pograniczu”). Na każdym spotkaniu 
przygotowane zostaną stoiska kulinarne, na których zaprezentowana zostanie tradycyjna kuchnia 
regionalna pogranicza. Utworzona zostanie ponadto internetowa baza specjałów „Smaki Pogranicza”, 



                                                         

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 
 

 

będąca  rodzajem szlaku kulinarnego. Wydany zostanie też materiał promujący pogranicze w postaci 
książki „Smaki Pogranicza”. Będzie to przewodnik kulinarny po specjałach pogranicza PL-SK z 
naciskiem na gminy partnerskie (przepisy, zdjęcia, porady dot. tradycyjnej kuchni itp.). 

4. Czasowa wymiana wystaw twórców ludowych  z Raslavic i Korzennej - „Artyści bez granic” 
(rękodzieło, fotografia, malarstwo itp.) wraz z wernisażami i spotkaniami  z artystami - zorganizowane 
zostaną dwie wymiany wystaw czasowych. Wystawa prac 5 artystów słowackich i wernisaż wystawy 
odbędzie się w budynku Dworu w Korzennej. Zaprezentowane zostaną prace związane z fotografią 
artystyczną, malarstwem, rękodziełem itp.). Wystawa i wernisaż 5 artystów  polskich odbędzie się w 
„Galerii ľudového umenia Šariša” v Raslaviciach (prace o podobnej tematyce jak wyżej). 

Rezultaty mikroprojektu to w szczególności: 

- liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
pogranicza - 8 wydarzeń (w tym: 2 prezentacje inscenizacji „Wesele na Pograniczu”, 2 plenery rzeźbiarskie 
i malarskie, 2 spotkania promujące kuchnię regionalną pogranicza, 2 czasowe wymiany wystaw prac 
artystów pomiędzy gminami partnerskimi); 

- liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych mikroprojektach na rzecz dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego – 2 organizacje.    

  


