TYTUŁ PROJEKTU: Budatín - Strumień: współpraca na pograniczu-etap 2
PARTNER WIODĄCY: Żyliński Kraj Samorządowy
PARTNER PROJEKTU: Gmina Strumień
DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1 151 633,79 euro
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.03.2017r. – 30.10.2018r
OPIS PROJEKTU: Projekt nawiązuje do współpracy Partnerów z poprzedniego okresu programowania, kiedy
w ramach wspólnego projektu w Strumieniu piwnice ratuszowe zaadoptowane zostały na galerię sztuki
„Pod Ratuszem”, a po stronie słowackiej zagospodarowano park zamkowy i przestrzeń wokół Zamku
w Budatínie. Celem projektu Budatín - Strumień: współpraca na pograniczu-etap 2 jest intensyfikacja
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców
regionu pogranicza. Grupami docelowymi są mieszkańcy i osoby odwiedzające region pogranicza polskosłowackiego. W ramach realizacji projektu zmodernizowane zostaną zabytki kultury: Ratusz w Strumieniu –
najstarszy Ratusz na Śląsku i budynek gospodarczy przy zamku w Budatínie.
Przed realizacją projektu:

Budynek przy zamku Budatínie obecnie jest
zamknięty ze względu na zły stan techniczny,
przeprowadzona w ramach projektu
modernizacja pozwoli go udostępnić.
W wyremontowanych pomieszczeniach
powstanie ekspozycja rzemiosła druciarskiego
w jego tradycyjnej i artystycznej formie.
Natomiast w Strumieniu zostanie odnowiona
elewacja zabytkowego Ratusza, a w
odnowionych pomieszczeniach powstanie
sala multimedialna.

W ramach projektu powstanie także aplikacja mobilna w 3 wersjach językowych (słowacki, polski
i angielski), zawierająca informacje na temat zabytków kultury i wydarzeń w regionie pogranicza. Zostanie
również wydana broszura, która będzie zawierała informacje na temat zabytków kultury partnerów.
W powstałej sali multimedialnej odbędzie się seminarium poświęcone prezentacji atrakcji dziedzictwa
kulturowego i atrakcji turystycznych terenu pogranicza. Zostanie przedstawiona stworzona w ramach
projektu mobilna aplikacja oraz broszura. Wszystko to wzbogaci informacje i wzmocni wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza przez osoby odwiedzające i mieszkańców.
Działania projektu jak np.: Polsko-Słowackie Dni Rzemiosła w Budatínie i Międzynarodowy Dzień Tradycji
w Strumieniu pomogą wzajemnie poznać tradycyjne ludowe zwyczaje i rzemiosła, a także folklor. Realizacja
projektu będzie korzyścią dla społeczności lokalnych, pozwoli wzmocnić tożsamość kulturową i społeczną
oraz stworzy rozbudowaną ofertę pozwalającą na interesujące spędzanie wolnego czasu.
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