
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODKARPACIU

  

Podkarpacie atrakcyjniejsze turystycznie dzięki FE  

Projekty współfinansowane są z RPO WP, Oś priory-
tetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dzie-
dzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.

» Tak po modernizacji będzie wyglądał dawny 
budynek zabytkowego sklepu w Radrużu. 
Elewację uzupełni kamień.

Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej  
i tchnięcie nowego ducha w miejsca nad-
gryzione zębem czasu to jedno z unijnych 
założeń. Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Podkarpackiego na lata  
2014 – 2020 (RPO WP) przeznacza środki na 
podniesienie atrakcyjności kulturalnej nasze-
go regionu i zwiększenie dostępności dóbr 
kultury jego mieszkańcom.

Nie chodzi wyłącznie o odświeżenie zaniedba-
nych pomników historii, ale przede wszystkim 
o działanie na rzecz lokalnej społeczności – nas 
wszystkich. Zmodernizowane obiekty staną się 
miejscem spotkań, przedsięwzięć społecznych 
i kulturalnych, które zintegrują mieszkańców  
i zaangażują do wspólnego działania na rzecz 
małej ojczyzny. Poprawa oblicza miast czy wsi 
ma też zachęcić turystów do odkrywania mniej 
i bardziej znanych zakamarków Podkarpacia.

Na co dofinansowanie?
Środki z budżetu unijnego jednostki samorzą-
du terytorialnego, instytucje kultury, kościoły 
i inne podmioty przeznaczyć mogą na prace 
konserwatorskie, restauratorskie czy roboty 
budowlane.  Środki można wykorzystać także 
na zakup niezbędnego wyposażenia, np. multi-
mediów, starodruków, księgozbiorów oraz eks-
ponatów, które przyciągną do placówki odwie-
dzających i umożliwią jej zwiedzenie osobom  
z niepełnosprawnościami.

Zabytkowy sklep zmieni się w miejsce pro-
mocji lokalnego dziedzictwa kulturowego
– W zespole Cerkiewnym w Radrużu, obiekcie 
wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO i na listę 
Pomników Historii, bardzo się przyda infrastruk-
tura okołoturystyczna. Dawny budynek sklepu 
zostanie więc częściowo przebudowany tak, 
by dostosować go do celów administracyjno-
-muzealnych. Pozwoli to zwiększyć ofertę kul-
turalną w tym cennym, licznie odwiedzanym 
przez turystów zabytku. Nie będzie barier, po-
nieważ placówka ma być przyjazna osobom  
z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowa-
niu możliwe będzie należyte zabezpieczenie za-
bytku, ale – co ważniejsze – mieszkańcy i goście 
z całego świata zyskają szerszy dostęp do wyso-
kiej jakości obiektów kulturalnych. Odnowienie 

tego historycznego budynku czyni nasz region 
atrakcyjniejszym turystycznie. Dokładamy swoją 
cegiełkę do obrazu Podkarpacia jako przestrze-
ni otwartej, przyjaznej do życia i pracy oraz spę-
dzania wolnego czasu – mówi dyrektor Muzeum 
Kresów w Lubaczowie Stanisław P. Makara. 

Co obejmą prace?
Roboty obejmować będą m.in.: wymianę da-
chu, stolarki i innych elementów, ale też np. 
montaż windy. Obiekt zostanie wzbogacony  
o drewnianą werandę oraz ganek, co podkreśli 
rolę konstrukcji drewnianych w lokalnym bu-
downictwie. W trakcie prac usunięto z elewacji, 
wykonany w latach 90. XX wieku, cementowy 
tynk. Obiekt zyskał pierwotny, kamienny cha-
rakter, spójny z pozostałymi budynkami Ze-
społu Cerkiewnego w Radrużu, który należy 
do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków 
sakralnej architektury drewnianej w Polsce. 
W odrestaurowanym obiekcie swoje miejsce 
znajdzie ekspozycja promująca architekturę 
drewnianą regionu, która wraz z kamiennymi 
krzyżami wykonywanymi kiedyś w bruśnień-
skim ośrodku kamieniarskim, stanowi charak-
terystyczny element lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. Budynek będzie także miejscem 
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Łyk kultury, dawka natury
W Besku, w zespole dworsko-parkowym, trwa 
przebudowa spichlerza. Powstanie w nim cen-
trum kultury. Na parterze coś dla wielbicieli mo-
toryzacji – ekspozycja zabytkowych ciągników. 
Na wyższym piętrze – gratka dla pasjonatów 
historii – cenne eksponaty z terenu ziemi be-
skiej. Na poddaszu zlokalizowana będzie pięk-
na sala widowiskowa, która w przyszłości stanie 
się miejscem spektakli i koncertów. Zabytkowy 
spichlerz nabierze nowoczesnego oblicza,  
a środki unijne pozwolą także na atrakcyjne za-
gospodarowanie jego najbliższego otoczenia. 
Niewątpliwie otoczenie będzie zachęcało do 
spacerów i wypoczynku na łonie natury nie tyl-
ko mieszkańców, ale też turystów szukających 
wytchnienia od miejskiego zgiełku. 

Gmina otwarta na kulturę
Nowy wygląd zyska także zabytkowy Zespół 
Parkowo-Dworski w Dzikowcu. Fundusze eu-
ropejskie pozwolą na remont dworu, oficyny  
i kapliczki. Dwa pierwsze obiekty staną się miej-
scem wystaw, koncertów czy wideokonferencji, 
co będzie możliwe dzięki zakupowi nowocze-
snego sprzętu. Mieszkańcy i turyści podczas 
odprężającej, rodzinnej przechadzki po parku 
odwiedzić będą mogli odnowioną zabytkową 
kapliczkę św. Jana Nepomucena. Warto będzie 
się na to pokusić zwłaszcza wieczorem, ponie-
waż świeżo zakupiona iluminacja pięknie pod-
kreśli i wydobędzie historyczne walory dworku 
i oficyny.
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