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,,Kultura bliska i... daleka? - polsko – słowackie plenery etnograficzne” 
 
 
Projekt pt. ,,Kultura bliska i... daleka? - polsko – słowackie plenery etnograficzne” 
realizowany jest w okresie kwiecień – grudzień 2013 r. przez partnerstwo zawarte pomiędzy 
Centrum Kultury w Korzennej, a Gminą (Obec) Raslavice (Słowacja). Współfinansowany  
jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt ten ma 
służyć zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego oraz nawiązywaniu kontaktów i 
wzmacnianiu stałych struktur współpracy kulturalnej, turystycznej i gospodarczej głównie w 
zakresie promocji produktu turystyki kulturowej pomiędzy Sądecczyzną a Preszowskim 
Krajem na terenie przygranicznym. W ramach projektu zaplanowane zostały 3 wizyty o 
charakterze promocyjno-edukacyjno-artystycznym strony słowackiej w Polsce oraz 2 wizyty 
o podobnym charakterze strony polskiej na Słowacji. Ich celem będzie zorganizowanie 3 
plenerów etnograficznych po stronie polskiej oraz 2  plenerów po stronie słowackiej,  na 
których zaprezentowane zostaną produkty turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym 
Polski i Słowacji, wspólne warsztaty etnograficzne grup z Polski i Słowacji, organizacja 
etnograficznej izby polsko-słowackiej obrazującej bogactwo produktów turystycznych 
związanych z folklorem i rzemiosłem ludowym pogranicza, nagranie dwupłytowego albumu 
przez zespoły folklorystyczne ze strony polskiej i słowackiej,  wydanie folderu 
informacyjnego dot. produktów turystyki kulturowej na obszarach gmin partnerskich. 
Spotkania polsko-słowackie będą również uwzględniały takie aspekty kultury ludowej, dzięki 
którym możliwe jest pozyskanie źródeł dochodu, zatrudnienia np. zakładanie firm na bazie 
tworzenia przedmiotów rękodzielniczych, tworzenie odpłatnych miejsc prezentacji dóbr 
kultury ludowej itp. Dzięki prezentacji  i wymianie doświadczeń w czasie poszczególnych 
działań wypracowana zostanie wspólna platforma doświadczalna związana z zachowaniem, 
promocją i upowszechnianiem elementów tradycji kulturowych szerokiemu gronu 
potencjalnych turystów Polskich i Słowackich. Wspólne doświadczenie w temacie  
wykorzystania folkloru i tradycyjnego rzemiosła w celach turystycznych może przynieść 
korzyści wszystkim uczestnikom warsztatów plenerowych tj. członkom zespołów ludowych 
polskich i słowackich, artystom - rękodzielnikom oraz lokalnej społeczności, będącej również 
odbiorcami poszczególnych działań projektowych.  
Cel główny projektu to: integracja lokalnych społeczności oraz sprzyjanie rozwojowi 
społecznemu i turystycznemu regionu przygranicznego poprzez wykorzystanie jego zasobów 
kulturowych i turystycznych. Podstawowym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i 
zacieśnianie współpracy, co przyczyni się pośrednio do znoszenia barier mentalnych, 
językowych, nieznajomości kultury i zwyczajów naszych sąsiadów. 
Wartość projektu:  
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 477,05 
EUR 
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi  4 997,30 EUR 
- wkład własny Wnioskodawcy wynosi  2 498,65 EUR.  
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Zapraszamy do udziału w projekcie, szczegółowe informacja dotyczące warunków 
uczestnictwa w załączonym regulaminie.  
 
 
 
 
Linki do zamieszczenia na naszej stronie:  
 
logo PL-SK – strona http://pl.plsk.eu/index/  
logo Euroregionu – strona http://www.euroregion-tatry.pl/  
logo Unii Europejskiej – strona http://europa.eu/  
 
Wszystkie logotypy dostępne na stronie: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/logotypy,20,p.html  


