Z dniem 23.09.2010 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang w Karpaczu
(Lider projektu) podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn.
„Wędrowanie bez granic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów
turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy Via Sacra”,
realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Saksonia 2007 – 2013 (Numer wniosku: 100063177, numer klienta SAB: 91900).
Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją Evangelische
Kulturstiftung Görlitz.
Łączna wartość projektu wynosi: 337 339,28 Euro dla lidera projektu, oraz 173
143,30 Euro dla partnera projektu. Wysokość przyznanych środków wynosi
łącznie 429 061,46 Euro, co stanowi 85% wartości całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu.
Projekt obejmuje zarówno działania inwestycyjne polegające na renowacji
kompleksu Kościoła Wang w Karpaczu oraz Świętego Grobu w Görlitz, jak
również szereg działań polegających na integracji społeczności polskiej i
niemieckiej poprzez organizację spotkań wyjazdowych dla dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych oraz pracowników obu instytucji.
Projekt służy poprawie wspólnej oferty turystycznej dzięki współpracy
trnasgranicznej. Zaplanowany rozwój oferty turystycznej wraz z nowoczesnym
systemem informacji i promocji niewątpliwie zwiększą atrakcyjność i dostępność
produktów turystyki kulturowej zlokalizowanych na obszarze pogranicza polskoniemieckiego, będących elementem międzynarodowej trasy Via Sacra. Realizacja
projektu podniesie jakość obsługi ruchu turystycznego po obu stronach granicy.
Okres realizacji projektu marzec 2011 – wrzesień 2012.
Celami jakościowymi, do których wypełnienia przyczyni się projekt są:
wzrost zadowolenia turysty-większa efektowność oferowanych produktów
turystycznych,
zwiększenie ruchu turystycznego na pograniczu,
poprawa wizerunku atrakcji turystycznych,
wzrost integracji społeczno-kulturowej,
zmniejszenie barier językowych,
poprawa jakości życia

W chwili obecnej trwa realizacja poszczególnych zadań projektu, przez obu
partnerów, a szczegółowych informacji na ten temat można zasięgnąć
bezpośrednio kontaktując się z Koordynatorami projektu:
Ks. Prob. Edwin Pech - Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang
Margritt Kempgen – Evangelische Kulturstiftung Görlitz
jak również podczas bezpośredniej wizyty obu obiektów.

Dane kontaktowe:

Parafia EwangelickoAugsburska Wang
58-540 Karpacz
ul. Na Śnieżkę 8
Telefon:
00 48 75 76 19 228 - ks. prob.
Edwin Pech
00 48 75 75 282 90 - kościół
Wang
00 48 75 75 282 92 - kancelaria
parafialna

Evangelische Kulturstiftung
Goerlitz
Schlaurother Str. 11,
02827 Görlitz
Telefon:
00 49 3581 315864
00 49 3581 315865

E-mail: heiligesgrabgr@web.de
http://kulturstiftung.kkvsol.net/

E-mail: wang@wang.com.pl
http://www.wang.com.pl/

