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Dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu
ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Gmina Szczuczyn jest wyłącznie
odpowiedzialna za treść ulotki i w żadnym wypadku nie może być ona traktowana
jako odzwierciedlające stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu
Technicznego ENI Program CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
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NUMER PROJEKTU

WARTOSĆ PROJEKTU

2 610 099,00 Euro

PLBU.01.01.00-20-071/17

DOFINANSOWANIE

2 349 089,10 Euro



Realizacja projektu stanowi podstawę dalszej
współpracy transgranicznej. Partnerzy
dostrzegają wiele możliwości podjęcia działań
społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych.
Opracowana została również strategia rozwoju
turystyki na obszarze pogranicza Polski,
Białorusi oraz Ukrainy.

Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury:1.
W każdym przypadku jest to teren na którym
powstała zadaszona scena koncertowa,
widownia, plac namiotowy, nowa infrastruktura
techniczna oraz budynki z zapleczem
szatniowo-sanitarnym, parkingi. Obiekty są
doposażone w sprzęt nagłaśniający,
oświetlenie, monitoring. Całość dostosowana
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.          

OGÓLNA INFORMACJA
O PROJEKCIE

Głównym założeniem projektu była promocja
różnorodności kulturowej i etnicznej regionów
Szczuczyna w Polsce, Szczuczyna na Białorusi oraz
Kowla na Ukrainie. W tym celu powstały trzy 
 transgraniczne centra dialogu kultur, które
zajmują się organizacją wydarzeń promujących
wspólną kulturę pogranicza.

Każde z trzech miast partnerskich wybudowało
na swoim terenie obiekt infrastrukturalny
przeznaczony pod imprezy plenerowe, mające
na celu promowanie kultury regionu.

DZIEDZICTWO

Główny cel projektu został osiągnięty poprzez:

  2. Podniesienie atrakcyjności regionu poprzez
rozszerzenie oferty usług kulturalnych

  3. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat
dziedzictwa kulturowego Państw partnerskich
oraz promocję produktów i usług turystycznych
Polski, Białorusi i Ukrainy.
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