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Hlavní cíl projektu:
Prohloubení spolupráce mezi partnery v oblasti kulturních a společenských výměn místních iniciativ na
obou stranách příhraničního regionu, s důrazem na propagaci historie, tradic a současného života.
Specifické cíle mikroprojektu:
 Prohloubení a inovace trvalé přeshraniční spolupráce samospráv, dobrovolných hasičských
sborů a seniorů.
 Vytvoření nových kontaktů mezi místními iniciativami v oblasti folklorních aktivit a mezi
znevýhodněnými skupinami.
 Propagace historie, folklóru, tradiční výroby a života znevýhodněných skupin v příhraničním
regionu.

Přínos projektu pro region
Žadatel a přeshraniční partner spolupracují spolu už od roku 2006. Doposud spolupracovali na realizaci
přeshraničních projektů v oblasti kulturně - společenských výměn. Záměrem projektu je upevnit stávající
spolupráci mezi hasiči, seniory a samosprávami. Rozšířit přeshraniční spolupráci na obyvatele a
veřejnost obecně. Prostřednictvím vzájemného poznávání přeshraničních regionů - umožnit jim navázat
nová partnerství.
Spoluprací na zatraktivnění území obou obcí a realizací společenských a kulturních aktivit se vytvoří
potenciál pro získávání vzájemných kontaktů a možnosti pro vypracování dalších společných
přeshraničních projektů. Spolupráce povede v neposlední řadě k neformálnímu setkávání obyvatel a

FOND MIKROPROJEKTŮ
navazování pracovních i osobních přeshraničních vztahů. Realizací projektu se rozšíří přeshraniční
spolupráce na další skupiny obyvatelstva, vytvoří se nové vztahy mezi místními iniciativami působícími v
oblasti folklóru a zapojí se do přeshraniční spolupráce i znevýhodněné - handicapované skupiny
obyvatel.
Mikroprojekt přispěje k odstranění socio-ekonomických zábran - aktivity budou pro veřejnost a seniory
cenově dostupné a finančně přijatelné také po ukončení mikroprojektu. Jde o aktivity, které umožní i
skupinám s nižším finančním zajištěním poznávat příhraniční regiony, jejich kulturní a historický
potenciál.
Přidanou hodnotou projektu je vytváření mezigeneračních vztahů mezi dětmi, mládeží, dospělými a
handicapovanými občany během realizace aktivit, vytvoření platformy pro nové kontakty a nenásilné
poznání způsobu života. Během realizace aktivit v Ústavu sociální péče pro nevidomé a v Komunitním
centru pro autisty Drahuškovo účastníci poznají různé způsoby terapie pro handicapované, ale i místní
řemesla a budou moci porovnávat místní tradiční způsoby výroby. Navázáním kontaktů a nového
partnerství mezi místními iniciativami v oblasti folklóru si partneři v příhraničním regionu vytvoří prostor
pro poznávání kulturní minulosti, ale i současnosti. Prostřednictvím prezentace svých aktivit vystoupeními před veřejností, přispějí k odstraňování kulturních bariér a k rozvoji přeshraničních
kontaktů.
Účelem realizace mikroprojektu je také přilákání většího množství návštěvníků do příhraničních regionů,
s čímž souvisí i sekundární hospodářské posílení regionu.
Realizované aktivity přispějí k přílivu návštěvníků do regionu, k využití poskytovaných služeb (ubytování,
stravování) a ke zvýšení tržeb. Co samozřejmě může vytvořit vhodné podmínky i pro vytvoření nových
pracovních míst v přihraničním regionu.
Výstupy projektu:
Realizace kulturních a společenských akcí:
1. Memoriál Jána Dlhého v Krajném
2. Přeshraniční spolupráce v oblasti folklóru – Burčákové slavnosti
3. Memoriál Leopolda Šroma v Chrlicích
Aktivity zaměřené na integraci znevýhodněných skupin:
1.
2.

Tradiční řemesla v Drahuškove. Hrady Trenčianského kraje
Tradiční řemesla v Chrlicích a historie Brna

