Číslo mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/II/B/0148
Názov: „Na ceste náboženských objektov po obidvoch stranách hranice“
Vedúci partner : Gmina Zarszyn
Trvanie projektu: máj 2018 – apríl 2019
Cieľom projektu je ochrana materiálnych a nemateriálnych prvkov dedičstva
kresťanskej kultúry na území Gminy Zarszyn a Obce Fulianka a ich propagácia medzi
návštevníkmi slovensko-poľského pohraničia. V rámci projektu sa plánujú aktivity
spojené s propagovaním vybraných prvkov nemateriálnej kultúry, vychádzajúce z
náboženskosti obyvateľov (organizácia hodov, stretnutí vyplývajúcich z kresťanských
tradícií -Dušičky, vianočné zvyky a pod.).
Pripravia sa tlačené a elektronické publikácie pre zachovanie tejto kultúry pre
ďalšie generácie a turistov, pre ktorých budú publikácie nápomocné pri poznávaní
pohraničnej oblasti. Projekt pomáha zachrániť pred zničením prícestné kaplnky a kríže,
ktoré svedčia a náboženskosti obyvateľov tejto oblasti – v minulosti aj súčasnosti, ktoré sú
pre nich dôležitým prvkom každodenného života a súčasne aj neoddeliteľnou časťou
kultúrneho dedičstva oboch obcí, a širšie aj celého pohraničia.
Pri kaplnke Panny Márie Ustavičnej pomoci v lese, pri ceste na Kapušiansky Hrad
a v blízkosti bývalej vínnej cesty, ktorá vedie z Tokaja, cez Bardejov, do Poľska, a pri ktorej
sa nachádza Obec Fulianka, sa plánuje obnovenie zničenej infraštruktúry, ktorá poskytne
miesto na sedenie počas hodov a iných cirkevných sviatkov.
Tieto objekty budú tvoriť pre turistov svojrázne zástavky počas návštevy
pohraničia, ku ktorým sa v rámci projektu vytvorí mapa s hodnotnými sakrálnymi
objektmi na území Gminy Zarszyn a na ceste do obce Fulianka. Táto mapa bude vzácnym
sprievodcom po tejto oblasti a bude obsahovať aj dejiny kaplniek a krížov, a iných
sakrálnych objektov.
Oprávnené výdavky mikroprojektu:
Európsky fond
reg. rozvoja 85%
Gmina Zarszyn: 43 335,97 €

Prostriedky
zo ŠR 5 %
2 549,17 €

Vlastný
vklad 10%
5 098,36 €

Podiel
partnera
50 983,50 € 49,56%

Obec Fulianka:

44 099,19 €

5 188,14 €

2 594,07 €

51 881,40 €

Spolu:

87 435,16 €

7 737,31 €

7 692,43 €

Celková hodnota mikroprojektu:

Spolu

50,44%

102 864,90 € 100,00 %

102 864,90 €
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