
 

 

 

Tytuł Projektu: „Życie tradycją komponowane“ 

Numer Projeku:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000258 

Partner Wiodący: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 

Partnerzy Projektu: Mikroregion obcí povodí Stonávky (Mikroregion gmin dorzecza Stonawki) 

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji: 1.09.2017 – 31.12.2018 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego regionu, dzięki wykorzystaniu 

walorów tradycyjnych unikalnych rzemiosł funkcjonujących na terenie pogranicza polsko-czeskiego. 

Rzemiosła te mogą stać się wizytówką regionu, a odpowiednio prowadzone działania promocyjne, 

które w ramach projektu zostaną przetestowane mogą przyczynić się do podniesienia potencjału 

turystycznego regionu i budowania poczucia przywiązania wśród obecnych i nowych turystów.  

Kluczowe działania: 

1. Przegląd analiz dot. potencjału turystycznego regionu pod kątem występowania rzemiosł 
(przeprowadzenie przeglądu dostępnych analiz dot. potencjału turystyczno-kulturowego pogranicza 
wraz ze zidentyfikowaniem rzemiosł regionu) 
 
2. Przygotowanie filmów edukacyjnych 
(przygotowanie 8 filmów prezentujących codzienną pracę rzemieślników na tle walorów 
turystyczno- kulturowych regionu) 
 
3. Opracowanie aplikacji mobilnej 
(Aplikacja stanowić będzie przewodnik po regionie „szlakiem rzemiosła tradycyjnego”. Zawierać 
będzie filmy prezentujące pracę rzemieślników oraz inf. o walorach turystycznych regionu) 
 
4. Dni Rzemiosła 
(sześć tzw. Dni Rzemiosła - otwartych wydarzeń plenerowych. W ramach Dni Rzemiosła w sześciu 
miejscach regionu zlokalizowane zostaną punkty promocyjne, w których prezentować się będą 
lokalni rzemieślnicy. Dni te będą okazją do poznania przez lokalną społeczność walorów regionu) 
 
5. Wizyta studyjna 
(jedna 2-dniowa wizyta studyjna dla przedstawicieli branży turystycznej, przedsiębiorców, 
organizatorów turystyki, dzięki której zdobędą wiedzę na temat pracy lokalnych rzemieślników 
i potencjału z nim związanego) 
 
6. Przygotowanie Szlaku Lokalnego Rzemiosła 
(oznakowanie warsztatów rzemieślniczych biorących udział w projekcie za pomocą tablic 
informacyjnych. Tablice będą zawierały kod QR, który po zeskanowaniu odwoła użytkowników 
do przygotowanego filmu promocyjnego) 
 
8. Festiwal Lokalnego Rzemiosła  
(wydarzenie finałowe projektu, prezentujące produkty projektu i pracę rzemieślników. Festiwal 
będzie miał charakter otwarty a wezmą w nim udział przedstawiciele grup docelowych projektu) 
 



 

 

9. Akcja promocyjna 
(wydarzenia lokalne, artykuły w prasie, gadżety prom., banery; dystrybucja filmów i aplikacji do 
szerokiego grona odbiorców) 

Budżet  projektu: 

Budżet całkowity: 146 777,20 euro 

EFRR: 124 760,62 euro 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Budżet całkowity: 131 916,40 euro 

EFRR: 112 128,94 euro 

 

Mikroregion obcí povodí Stonávky 

Budżet całkowity: 14 860,80 euro 

EFRR: 12 631,68 euro 

 

Informacje o projekcie:  

www.rzemiosla-pogranicza.pl  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv4Qn1vxyZM 

link do aplikacji mobilnej:  

wersja Android https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.emedway.arrsa 

IOS: https://itunes.apple.com/pl/app/%C5%BCycie-tradycj%C4%85-komponowane/id1395518357 
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