„Ocalić od zapomnienia. Zbiory artystyczne z przełomu wieków”
Projekt współfinansowany przez Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura – Interwencje 2019”.

Dofinansowanie:
Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Wkład własny 16 350 zł
Termin realizacji: 12.08.2019 – 31.10.2019
Cel projektu: udostępnienie prac malarskich artystów profesjonalnych, m.in. Jana
Wodyńskiego, Marii Anto, Wiesława Szamborskiego, Henryka Czyża, Stanisława
Kuci, Marii i Stanisława Góreckich, będących w posiadaniu Jasielskiego Domu
Kultury.
Poprzez realizację tego zadania Jasielski Dom Kultury zaprezentował dziedzictwo
kulturowe nie tylko lokalnej społeczności, ale także mieszkańcom innych regionów
Polski, jak również zagranicy (m.in. Słowacji). Udostępnienie tych prac to nie tylko
znakomitą promocja JDK, jako instytucji, dorobku artystycznego Jasła, ale także
promocją miasta w kraju i za granicą.
Działania w ramach projektu: renowacja i oprawa części prac malarskich, wystawa,
album prezentujący zasoby artystyczne JDK, film dokumentujący posiadane zbiory,
konferencja naukowa dotycząca sztuki malarskiej z regionu pogranicza oraz
warsztaty z malarstwa akwarelowego.

„Europejskie Dziedzictwo Kulturowe. Pamięć i tożsamość”
Projekt współfinansowany przez Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

Dofinansowanie:
Narodowe Centrum Kultury: 44 900 zł
Wkład własny: 15 128 zł
Termin realizacji: 12 -14 października 2018 r.

Główny cel projektu: wzmocnienie i podkreślenie wartości kultury i tradycji lokalnej,
poprzez realizację warsztatów, targów i debaty, poświęconych wartościom w sferze kultury
materialnej i niematerialnej.
W ramach projektu odbyły się: Targi Miast Partnerskich – Festiwal Jesiennych Klimatów,
którym towarzyszyły koncerty oraz warsztaty (prelekcje i wykłady, prowadzone przez
przedstawicieli instytucji kultury z Polski i Słowacji. Jednym z działań warsztatowych będzie
pokaz z zastosowaniem nowoczesnych metod w dziedzinie kultury – VR 360) i debata,
poświęcone dziedzictwu kulturowemu.
Podczas debaty została podpisana międzynarodowa deklaracja, określająca kierunki działań
wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako czynnika stymulującego rozwój miast i
jednoczącego społeczność międzynarodową.

„Międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła
w Jaśle”
Projekt współfinansowany ze środków
Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego

Dofinansowanie:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: 13 286 EUR
Wkład własny: 10 0812 EUR

Termin realizacji: 29 - 30 sierpnia 2015 r.
Partner Wiodący Projektu: Jasielski Dom Kultury
Partner Projektu (PP1): Miasto Jasło
Partner Projektu (PP2): Miejski Dom Kultury we Vranowie nad Topl’ou,
Partner Projektu (PP3): Miasto Sárospatak
Partner Projektu (PP4): Miasto Hodonin
Cel projektu: wzmocnienie współpracy kulturalnej między krajami V4 – Polski,
Czech, Słowacji i Węgier, jak również rozwój harmonijnej współpracy pomiędzy
instytucjami i samorządami lokalnymi, integrację społeczeństwa oraz świata
artystycznego poszczególnych krajów Wyszehradu.
Podczas Międzynarodowego Wyszehradzkiego Festiwalu Folkloru i Rękodzieła w
Jaśle odbyły się: występy artystyczne zespołów połączone z prezentacją kultury
krajów Grupy Wyszehradzkiej i wyrobów sztuki ludowej, degustacja tradycyjnych,
regionalnych potraw oraz wystawa fotografii z okazji 15 – lecia istnienia
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Zorganizowany zostanie także
konkurs wiedzy o kulturze krajów Wyszehradu, w którym do wygrania będą
atrakcyjne nagrody.

„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę
infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim
Mikulaszu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
2013

Partner wiodący projektu: Miasto Jasło
Partner Projektu (PP1):: Liptowski Mikulasz (Liptovský Mikuláš),
Partner Projektu (PP2): Jasielski Dom Kultury Słowacja.

Termin realizacji: lipiec 2014 – październik 2015

Dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi: 4.290.981,48 EUR,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2.831.690,01 EUR,
Wkład własny: (partner wiodący i PW i PP): 499.710,00 EUR.

Główne działania:
1) Przebudowa Domów Kultury w Jaśle:
• Piętrowa dobudowa od strony wschodniej z klatką schodową
• Modernizacja sali widowiskowej
• Dociepleniee całego obiektu
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• Przebudowa instalacji wod
wod-kan.,
kan., co, elektrycznej oraz wentylacji
• Instalacja klimatyzacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach P
Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013 2)

2) Modernizacja Domu Kultury w Liptowskim Mikulaszu:
• Przebudowa sali widowiskowej
• Przebudowa systemu wentylacyjnego obiektu
• Przebudowa pomieszczeń socjalnych obiektu
• Przebudowa sanitariatów
3) Spotkania i promocja projektu (m.in.: strona internetowa, konferencje, tablice
informacyjne i promocyjne, materiały promocyjne).
4) Cykl polsko-słowackich imprez kulturalnych:
- Spotkania z kulturą europejską
- Warsztaty batikowe z udziałem osób niepełnosprawnych
- Konkurs fotograficzny, wystawa, album
- Spotkania taneczne Jasło
- Koncert Orkiestr Dętych
- Festiwal Jazzowy
- Festiwal młodzieżowych zespołów hip-hop Liptowski Mikulasz

„Kultura bez granic Rzeszów - Jasło - Vranov nad Topľou”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2007

Termin realizacji działań projektu : styczeń 2013 r. - grudzień 2013 r.

Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 47 519,59 €;
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 5 590,54 €;
Wkład własny - 2 795,27 €
Cel projektu: propagowanie lokalnych inicjatyw i nawiązanie transgranicznych
kontaktów pomiędzy jednostkami kultury po obydwu stronach granicy.
Działania:
1. Konferencja prasowa – otwarcie
2. Festiwalu piosenki „Gaštanček 2013“ dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat
3. Workshop tańca folklorystycznego - zespół folklorystyczny z Rzeszowa wziął
w
udział na Słowacji, którego celem jest nauczanie elementów tańców
folklorystycznych z Regionu Zemplińskiego przez choreografa i parę tan
taneczną.
4. Dni rzemiosł na rynku rzemiosł - we Vranovie,
5. Targi Bożonarodzeniowe
6. Konferencja końcowa. Ocena projektu w obecności przedstawicieli samorządu
miasta Vranov, delegacji i zaproszonych gości z polskiego Rzeszowa i Jasła oraz przy
udziale mediów. Częścią imprezy będzie także wystawa. /
/grudzień
grudzień 2013 r./

