Názov projektu: Karpatské koliby ako útočisko identity poľsko-slovenského pohraničia
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Číslo mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/III/B/0239
Vedúci partner projektu: Združenie miestnej akčnej skupiny „Dorzecze Wisłoka“
(http://dorzeczewisloka.pl)
Ostatní partneri projektu: Obec Fulianka (https://www.fulianka.sk/)
Obdobie realizácie: apríl 2020 – marec 2021
Hodnota projektu: 110 829,58 EUR
Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja.
Opis projektu: Kultúra, tradícia, rituály, zvyky sú spojením charakteristickým pre poľsko-slovenské
pohraničie. Na oboch stranách hranice je známe napr.: kyslá kapusta, zabíjačka, výroba masla v maselnici,
pečenie placiek, výroba syra, ale aj tradičné remeslá spojené s tradičnými zabudnutými profesiami, ktoré
sa v súčasnosti stávajú významnou turistickou atrakciou pre deti a ľudí z veľkých miest / turistov. Obaja
partneri majú nielen tradície a národnú identitu, ale aj pastiersku tradíciu a cezhraničnú konskú trasu, na
ktorej sa nachádzajú dediny, v ktorých staršie osoby pestujú tradície spojené so starými profesiami,
remeslami a tradičnými potravinami. Napriek veľkému potenciálu, miestne kulinárske tradície, tradičné
remeslá a profesie sú málo známe a sú podceňované, najmä kvôli nízkej informovanosti obyvateľov a
turistov o hodnote našich tradícii a kultúry. Hlavným problémom je nedostatok primeranej infraštruktúry a
ľudí zapojených do organizácie aktivít zameraných na udržiavanie tradícií. Problém prehlbuje nedostatočná
propagácia. Táto situácia znamená, že potenciál obce Fulianka a oblasti LGD Dorzecza Wisłoka nie je plne
využitý. Tradície súvisiace so spoločným kultúrnym dedičstvom by sa mali pestovať, popularizovať najmä
medzi najmladšími generáciami. Preto je potrebné realizovať projekty, ktoré umožnia stretnúť sa, vymieňať
si zručnosti a zaujať mládež tradíciou. Hlavnou myšlienkou stretnutí budú remeslo, kulinárske tradície,
hudba / spev a zábava - ktoré prelomia jazykové bariéry a umožnia integráciu. Výstavba karpatských kolíb
sa uskutoční na poľsko-slovenskom pohraničí v Odrzechowej a vo Fulianke - mestách pozdĺž turistickej
konsko-vozovej trasy. Zámerom plánovaných investícií je predĺžiť turistickú sezónu, udržiavať kultúrne a
kulinárske tradície pre mladšie generácie. Realizácia investície ovplyvní využitie turistického potenciálu,
zvýši počet turistov, zachová miznúce tradície a zvýši atraktívnosť konsko-vozovej trasy.
Ciele projektu: Cieľom projektu je obmedziť uvedené problémy a vytvoriť podmienky pre trvalo
udržateľný rozvoj prostredníctvom vybudovania vzdelávacích altánkov, podpory kultúrneho dedičstva,
integráciu a budovanie spoločnej identity založenej na dostupných zdrojoch. Týmto spôsobom posilníme
našu kultúrnu a sociálnu identitu a zlepšíme podmienky a kvalitu života. Partneri z Chorvátska a Slovinska
(ktorí udržujú tradície a zvyky) budú pozvaní na realizáciu projektu. Sú to krajiny a komunity, od ktorých
sa oplatí učiť spojenia s tradíciou, tancom, spevom, úcty k starším ľuďom a ich zručnostiam a tradícií najmä
pokiaľ ide o výrobu syra. Majú rozsiahle skúsenosti s organizovaním jarmokov a krásne pastierske tradície.
Využívajú ich pri rozvoji cestovného ruchu. Účasťou na našich aktivitách podnikneme prvé kroky na
posilnenie partnerstva ako súčasť iniciatívy „Trojmoria“.

