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W dniu 9 stycznia br. na 13 posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w
Euroregionie Glacensis zapadła decyzja o dofinansowaniu dwóch projektów, których
wnioskodawcami była gmina Kłodzko oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko. Projekty będą
realizowane jeszcze w tym roku. Łączna kwota dofinansowania to blisko 100 tys. złotych.

  

Kilka informacji o projektach…

      

1 Projekt – Gmina Kłodzko - PROMOCJA TURYSTYCZNA NA POGRANICZU
POLSKO-CZESKIM - kwota dofinansowania 16 783,59 euro

  

Gmina Kłodzko poprzez promocję gry terenowej - GEOCACHING na swoim terenie zamierza
zwrócić uwagę turystów na atrakcyjność turystyczną kłodzkich wsi. Geocaching jest to zabawa
w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS np. telefonu, tabletu lub specjalnego
urządzenia GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej "geocache" i
odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej www.geocaching.com . To zabawa
międzynarodowa kierowana do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Geocaching często
prowadzi do miejsc, których nie ma w przewodnikach i do których nigdy w inny sposób byśmy
nie trafili. W ramach projektu przeprowadzone zostanie między innymi szkolenie na temat
geocaching-u oraz założonych zostanie w terenie i opisanych na stronie www.geocaching.com
540 skrytek, na zakończenie działań projektu zorganizowany zostanie I EVENT w Gminie
Kłodzko impreza propagująca geocaching jako atrakcję turystyczną pogranicza PL-CZ.
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2 Projekt – Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko - FESTIWAL KSIĄŻKĄ MALOWANY –kwota dofinansowania 6 460,00 euro  Głównym celem projektu „Festiwal książką malowany” jest przełamywanie barier językowychmiędzy najmłodszymi mieszkańcami pogranicza polsko-czeskiego oraz integracjatransgraniczna młodych talentów, przy użyciu artystycznych środków wyrazu i wykorzystaniuliteratury (baśni, bajek i opowieści) popularnych po obu stronach granicy pisarzy dziecięcych zróżnych stron świata. Dzieci z Polski i dzieci z Czech będą kreowały swoich ulubionych pisarzy iulubionych bohaterów bajek poprzez różnego rodzaju formy artystyczne: literackie, wokalne,taneczne, recytatorskie, obraz, dźwięk i scenę. Różnorodność zaplanowanych formartystycznych da możliwość kreacji swojej osobowości każdemu dziecku. Dzięki zastosowaniuróżnych wyrazów artystycznych dzieci z Polski poznają ulubionych pisarzy i bohaterów książek,którymi ekscytują się dzieci czeskie. Dzieci z Czech poznają ulubionych pisarzy i bohaterówksiążek, którymi zaczytują się dzieci polskie. Poprzez warsztaty ilustratorskie, wspólneśpiewanie, taniec, recytacje, malowanie, grę na instrumentach i teatr – dzieci z Polski i dzieci zCzech będą miały możliwość poszerzać zdolności komunikowania się. Realizacja tych działańjest zaplanowana na terenie gminy Kłodzko oraz czeskiego Mikroregionu Rychnovsko.
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