
 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Budatín - Strumień: współpraca na pograniczu-etap 2 

PARTNER WIODĄCY: Żyliński Kraj Samorządowy 

PARTNER PROJEKTU: Gmina Strumień 

DOFINANSOWANIE Z EFRR: 965 920 EUR 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: marzec 2017 r. – październik 2018 r. 

 

OPIS PROJEKTU:  

Projekt nawiązuje do wcześniejszej współpracy partnerów, dzięki której w piwnicach Ratusza w Strumieniu 

powstała galeria „pod Ratuszem” oraz zagospodarowano przestrzeń wokół Zamku w Budatínie i otaczający 

go park. Kontynuacja współpracy przyniosła kolejne efekty. Zabytkowy Ratusz w Strumieniu został 

odnowiony, a w jego pomieszczeniach powstała sala multimedialna. Wyremontowane pomieszczenia 

budynku gospodarczego przy Zamku w Budatínie przeznaczono na ekspozycję rzemiosła druciarskiego.  

Działania podejmowane w ramach projektu, np.: Polsko-Słowackie Dni Rzemiosła w Budatínie, 

Międzynarodowy Dzień Tradycji w Strumieniu, powstanie aplikacji mobilnej zawierającej informacje na 

temat zabytków kultury i wydarzeń w regionie pogranicza, wydanie publikacji prezentującej najciekawsze 

miejsca na terenie Gminy Strumień i Kraju Żylińskiego, pozwalają wzmocnić tożsamość kulturową  

i społeczną oraz stworzyć ofertę pozwalającą na interesujące spędzanie wolnego czasu. 

 

  

Wnętrze sali multimedialnej Odnowiona fasada Ratusza w Strumieniu 

  

 

Źródło: Gmina Strumień, strona internetowa projektu

http://www.strumien.pl/budat-n-strumien-wspolpraca-na-pograniczu-etap-2


 

 

 

NÁZOV PROJEKTU: Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa 

VEDÚCI PARTNER: Žilinský samosprávny kraj 

PARTNERI PROJEKTU: Gmina Strumień 

HODNOTA FINANCOVANIA Z EFRR: 965 920 EUR 

OBDOBIE REALIZÁCIE: marec 2017 – október 2018 

 

POPIS PROJEKTU: Projekt nadväzuje na predchádzajúcu spoluprácu partnerov, vďaka ktorej bola vytvorená 

galéria „pod Radnicou“ v suteréne radnice v Strumieni a bol využitý priestor okolo zámku v Budatíne v 

Budatíne a okolitý park. Pokračujúca spolupráca priniesla ďalšie efekty. Historická radnica v Strumieni bola 

modernizovaná a v zrekonštruovaných izbách bola vytvorená multimediálna miestnosť. Zrekonštruované 

izby hospodárskej prístavby pri zámku v Budatíne boli určené na výstavu drotárskych remesiel.   

Aktivity projektu ako napr.: Poľsko-slovenské dni remesiel v Budatíne alebo Medzinárodný deň tradícii 

v Strumieni, vzniknutá mobilná aplikácia obsahujúca informácie o kultúrnych pamiatkach a udalostiach 

v regióne pohraničia, vydanie publikácie predstavujúcej najzaujímavejšie miesta na území obce Strumień 

a Žilinského kraja, umožňujú posilniť kultúrnu a sociálnu identitu a vytvoriť ponuku umožňujúcu zaujímavé 

trávenie voľného času. 

 

  

Interiér multimediálnej miestnosti Obnovy sa dočkala fasáda radnice 

  

Zdroj: Gmina Strumień, webová stránka projektu 

http://www.strumien.pl/budat-n-strumien-wspolpraca-na-pograniczu-etap-2

