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DZIEDZICTWO

Numer  
projektu Tytuł projektu Beneficjent Wiodący Dofinansowanie 

projektu
Numer 
strony

Duże Projekty Infrastrukturalne

PR/LIP/01/2016
Rozwój potencjału turystyczno-
rekreacyjnego oraz turystyki wodnej 
w miastach Swietłyj i Malborku (faza II)

Administracja Okręgu 
Miejskiego Swietłyj 4 606 054,61 euro 5

PR/LIP/02/2016
Transgraniczne trasy rowerowe w celu 
wspierania i zrównoważonego wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego

Ministerstwo Kultury 
i Turystyki Obwodu 
Kaliningradzkiego

4 046 692,50 euro 6

Projekty regularne

PR/1/006/2018
Rozwój turystyki transgranicznej 
w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej 
Swietłogorsk

Starostwo Powiatowe 
w Szczytnie 1 039 916,59 euro 7

PR/1/008/2018

Turystyka bez granic – szlakami 
turystycznymi na obszarach 
transgranicznych Rosji  
i północno-wschodniej Polski

Stowarzyszenie gmin 
„Polskie zamki gotyckie” 181 022,40 euro 8

PR/1/035/2018
Połączeni bursztynem. Wspólne działania 
w celu udostępnienia bursztynowego 
dziedzictwa

Muzeum Gdańska 2 064 083,61 euro 9

PR/1/036/2018
Ludzie z przygranicza działają – turystyka, 
rekreacja, kultura nasza wspólna  
sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy

Miasto Ełk 1 557 785,90 euro 10

PR/1/045/2018

Giżycko i Sowieck – współpraca na 
rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i przyrodniczego 
obszaru transgranicznego

Gmina Miejska Giżycko 1 752 887,40 euro 11

PR/1/058/2018 15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, 
koszary i legendy Powiat Olecki 685 077,72 euro 12

PR/1/062/2018 Muzea ponad granicami. Etap II Muzeum „Brama 
Frydlandzka” 1 682 102,04 euro 13

PR/1/069/2018 Razem – współpraca kulturalna  
na polsko-rosyjskim pograniczu Ełckie Centrum Kultury 399 704,31 euro 14

PR/1/087/2018

Od lokalnego do globalnego: obiekty 
lokalnego dziedzictwa jako atrakcje 
turystyczne i narzędzia transgranicznej 
edukacji w celu ich ochrony

Bałtycki Uniwersytet 
Federalny im. Immanuela 
Kanta w Kaliningradzie

1 614 149,98 euro 15

PR/1/092/2018 2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: 
dziedzictwo morskie Polski i Rosji

Muzeum Światowego 
Oceanu w Kaliningradzie  1 860 927,08 euro 16

PR/1/098/2018 Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii 
do przyszłego partnerstwa

MAUK Ogród Zoologiczny 
w Kaliningradzie 1 740 855,11 euro 17

PR/1/103/2018 Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki 
festiwalowej Olecka i Gusiewa

Regionalny Ośrodek 
Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate”

361 978,70 euro 18

PR/1/104/2018 Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego 
obszaru historycznego i kulturowego

Administracja Okręgu 
Miejskiego Zielenogradsk 660 306,85 euro 19

PR/1/118/2018

Odrodzenie kulturowego i historycznego 
krajobrazu małych miast Ładuszkin 
(Rosja) i Młynary (Polska) w interesie 
skoordynowanego rozwoju lokalnego

Administracja Okręgu 
Miejskiego Ładuszkin 806 292,00 euro 20

Dziedzictwo 4
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DZIEDZICTWO

16. projektów zatwierdzonych  
w Celu Tematycznym „Dziedzictwo”

2. Duże Projekty Infrastrukturalne 
i 14. projektów regularnych

Duże Projekty Infrastrukturalne:
 Dofinansowanie 2. Dużych Projektów 

Infrastrukturalnych: 8,7 mln euro

Projekty regularne:
Dofinansowanie 14. projektów regularnych: 

16,4 mln euro

Promocja kultury lokalnej i ochrona 
dziedzictwa kulturowego
Cel tematyczny ma na celu zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego 
i historycznego regionów transgranicznych, wzmocnienie więzi i współpracy 
kulturowej oraz poprawę wizerunku i atrakcyjności regionów.

Priorytet 1. 
Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, 

przyrodniczego i kulturowego
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Rozwój potencjału turystyczno-
rekreacyjnego oraz turystyki wodnej 
w miastach Swietłyj i Malborku (faza II)
Numer projektu: PR/LIP/01/2016 

Beneficjent Wiodący: Administracja Okręgu Miejskiego Swietłyj     

Beneficjent 1: Miasto Malbork     

Całkowita wartość projektu: 5 117 838,46 euro     

Dofinansowanie projektu: 4 606 054,61 euro      

Czas trwania projektu: 39 miesięcy    

Duże Projekty Infrastrukturalne

Głównym celem projektu jest wspieranie kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa historycznego miast Swietłyj i Malbork 
oraz rozwój turystyki wodnej pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim poprzez wykorzystanie międzynarodowej 
drogi wodnej E-70.

W ramach projektu w Malborku zaplanowano zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat, budowę placu zabaw, 
punktu widokowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, dzięki której w przyszłości zostanie 
przeprowadzony remont budynku ratusza. Po rosyjskiej stronie granicy, w mieście Swietłyj, zaplanowano odbudowę 
nabrzeża, w tym przygotowanie rampy dla łodzi, budowę tarasu widokowego, instalację oświetlenia, budowę małej 
architektury oraz systemu odprowadzania wody deszczowej. Dzięki realizacji projektu w mieście Swietłyj została 
również przeprowadzona modernizacja parku miejskiego, obejmująca budowę ścieżek pieszych i rowerowych, „wioski 
rzemieślników”, letniego amfiteatru oraz boiska sportowego.

Partnerzy zaplanowali także realizację działań „miękkich", w tym organizację konferencji oraz przedsięwzięć kulturalnych 
o tematyce średniowiecza.

Zamek w Malborku z lotu ptaka
 Fot. Miasto Malbork

Wejście do parku miejskiego w Swietłyj
 Fot. Tatiana Gizatullina
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Transgraniczne trasy rowerowe 
w celu wspierania i zrównoważonego 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego
Numer projektu: PR/LIP/02/2016  

Beneficjent Wiodący: Ministerstwo Kultury 
i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego     

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Swietłogorsk     

Beneficjent 2: Administracja Okręgu Miejskiego Pioniersk

Beneficjent 3: Administracja Okręgu Miejskiego Zielenogradsk

Beneficjent 4: Województwo Warmińsko-Mazurskie

Beneficjent 5: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków 

Beneficjent 6: Krajowa Instytucja Publiczna „Administracja 
usprawnień drogowych w obwodzie kaliningradzkim”

Całkowita wartość projektu: 4 500 000,00 euro     

Dofinansowanie projektu: 4 046 692,50 euro     

Czas trwania projektu: 36 miesięcy     

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności obwodu kaliningradzkiego oraz regionów Polski 
północno-wschodniej połączonych szlakami rowerowymi, zintegrowanymi z siecią EuroVelo, poprzez promocję kultury 
lokalnej oraz zachowanie i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

W ramach projektu przewidziano budowę ścieżki rowerowej, przebiegającej przez trzy nadmorskie miejscowości w obwodzie 
kaliningradzkim: Swietłogorsk, Pioniersk, Zielenogradsk, o łącznej długości 34 km. Docelowo trasa ma zostać połączona 
z EuroVelo – europejską siecią szlaków rowerowych. 

Ponadto, wartość dodaną projektu stanowią różnego rodzaju działania „miękkie”, takie jak organizacja wycieczek studyjnych 
oraz stworzenie katalogu zawierającego trasy rowerowe w obwodzie kaliningradzkim i północno-wschodniej Polsce.

Spotkanie partnerów w ramach projektu  
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Park w Zielenogradsku 
Fot. Anna Astakhova
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Rozwój turystyki 
transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim 
i Gminie Miejskiej Swietłogorsk
Numer projektu: PR/1/006/2018  

Beneficjent Wiodący: Starostwo Powiatowe w Szczytnie     

Beneficjent 1: Administracja Okręgu 
Miejskiego Swietłogorsk     

Całkowita wartość projektu: 1 155 462,88 euro     

Dofinansowanie projektu: 1 039 916,59 euro     

Czas trwania projektu: 30 miesięcy    

Projekty regularne

Głównym celem projektu jest promocja dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego powiatu szczycieńskiego 
i okręgu miejskiego Swietłogorsk poprzez rozwój turystyki transgranicznej.

W ramach przedsięwzięcia w gminie Dźwierzuty powstała ścieżka rowerowa o długości blisko 23 km, prowadząca 
szlakiem starej linii kolejowej, która łączyła kiedyś Szczytno z Biskupcem. Po rozebraniu torów pozostał nasyp, na którym 
została położona nawierzchnia asfaltowa dla rowerzystów.  W ramach przedsięwzięcia w pobliżu ścieżki rowerowej 
wyremontowano również 10 wiaduktów.

Po rosyjskiej stronie granicy zmodernizowano park „Listvennichny” w Swietłogorsku. Zakres prac obejmował m.in. 
przebudowę chodników oraz wykonanie nowego ozdobnego ogrodzenia podkreślającego dziedzictwo historyczne 
tego miejsca. Przywrócono rzeźbę „Nośnik wody” i zainstalowano obok niej wodospad, a także wykonano kopie 
posągowych „Sfinksów”. W parku „Listvennichny” zainstalowano Scenę Letniej Sztuki Centralnej. Nowoczesny obiekt 
został wyposażony w system nagłaśniający, punkty wi-fi i system nadzoru wideo. Dodatkowo okręg miejski Swietłogorsk 
zakupił instrumenty muzyczne, kostiumy dla artystów i dla dziecięcego zespołu tanecznego.

W ramach projektu zaplanowano również rajd rowerowy w powiecie szczycieńskim po nowo wybudowanej ścieżce 
rowerowej. Natomiast w ramach działań promocyjnych w Swietłogorsku zorganizowano ,,Międzyregionalny festiwal 
sztuki" oraz ,,Międzyregionalny bank repertuarowy", podczas których odbyły się wydarzenia kulturalne takie jak: 
wystawa, koncert, spotkania na temat zachowania dziedzictwa kulturowego oraz festiwale.

Przebieg ścieżki rowerowej z lotu ptaka 
Fot. Paweł Salamucha/ Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zmodernizowany park „Listvennichny” 
Fot. Administracja Okręgu Miejskiego Swietłogorsk
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Turystyka bez granic – szlakami 
turystycznymi na obszarach transgranicznych 
Rosji i północno-wschodniej Polski
Numer projektu: PR/1/008/2018  

Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie 
gmin „Polskie zamki gotyckie”    

Beneficjent 1: Ministerstwo Kultury i Turystyki 
Obwodu Kaliningradzkiego     

Beneficjent 2: Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Beneficjent 3: Warmińsko-Mazurska  
Regionalna Organizacja Turystyczna

Beneficjent 4: Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie

Całkowita wartość projektu: 201 136,00 euro     

Dofinansowanie projektu: 181 022,40 euro    

Czas trwania projektu: 27 miesięcy    

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy partnerami z Polski oraz z Rosji na rzecz 
zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego północno-wschodniej Polski 
oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Jednym z głównych działań zrealizowanych w ramach projektu było stworzenie nowej wersji przewodnika mobilnego 
„Szlaki zamków gotyckich”. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się aplikacji turystycznych w Polsce. To nie 
tylko kompendium wiedzy prezentujące unikatowe szlaki turystyczne wyznaczone w północnej Polsce oraz w Obwodzie 
Kaliningradzkim, ale także gry terenowe na wybranych szlakach. Dzięki zainstalowaniu aplikacji na smartfonie, osoba 
z niej korzystająca ma dostęp do pełnej bazy danych, w której znajdują się informacje na temat noclegów, restauracji, 
organizowanych wydarzeń (w tym koncertów, warsztatów, inscenizacji bitew itp.), a także opisów okolicznych atrakcji 
turystycznych. Aplikacja zawiera informacje na temat 114 wyselekcjonowanych, atrakcyjnych miejsc i obiektów. Dostępna 
jest w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim oraz niemieckim) i dostosowana do iOS/Android, a także posiada 
opcję odsłuchiwania treści opisów oraz funkcję, jaką jest audiodeskrypcja zdjęć dołączonych do obiektów, dzięki czemu 
mogą z niej korzystać osoby niedowidzące.

Zamki w północno-wschodniej Polsce zostały zaprezentowane również w przygotowanych przez partnerów publikacjach 
oraz na mapach. W ramach przedsięwzięcia szlaki zostały oznaczone tablicami informacyjnymi „Szlakiem zamków 
i fortyfikacji”. Partnerzy zorganizowali również gry turystyczne oraz wizyty studyjne dla dziennikarzy i blogerów. Powstała 
także multimedialna mapa państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną oraz interaktywna mapa zatytułowana 
„Szlakiem zamków gotyckich”. 

Zamek w Malborku 
Fot. Barłomiej Gabriel/ Pomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna

Szlak Zamków Gotyckich
Fot. Pracownia Wydawnicza Elset
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Połączeni bursztynem. 
Wspólne działania w celu udostępnienia 
bursztynowego dziedzictwa
Numer projektu: PR/1/035/2018  

Beneficjent Wiodący: Muzeum Gdańska    

Beneficjent 1: Muzeum Światowego Oceanu     

Całkowita wartość projektu: 2 293 426,24 euro    

Dofinansowanie projektu: 2 064 083,61 euro     

Czas trwania projektu: 29 miesięcy    

Głównym celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego w obwodzie 
kaliningradzkim i województwie pomorskim.

Dzięki projektowi w nowej siedzibie Muzeum Bursztynu w Gdańsku, powstała nowa wystawa stała. Na pierwszym piętrze 
stworzono ekspozycję dotyczącą związków bursztynu z przyrodą (w tym m.in. „bursztynowy las” znany z dotychczasowej 
siedziby muzeum), natomiast na drugim piętrze powstała wystawa na temat znaczenia bursztynu w kulturze, gdzie 
możemy poznać jego historię od czasów prehistorycznych aż do czasów współczesnych oraz gdzie w specjalnej gablocie 
prezentowane są bursztynowe szachy z 1690 roku. Partnerem projektu po rosyjskiej stronie granicy jest Muzeum 
Światowego Oceanu, które w ramach przedsięwzięcia przygotowało projekt budowlany i wykonawczy prac konserwatorsko-
adaptacyjnych historycznego budynku, w którym mieściła się manufaktura bursztynu w Kaliningradzie. Dodatkowo zostanie 
przebudowanych na pomieszczenia konserwatorskie i wystawiennicze 6 garaży znajdujących się na tyłach manufaktury, 
a także zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt wraz z wyposażeniem. 

Partnerzy projektu zaplanowali również szereg działań „miękkich”. Partner rosyjski  zaplanował warsztaty dotyczące 
konserwacji obiektów zabytkowych i wykorzystania bursztynu w medycynie. W ramach projektu została również 
przewidziana wystawa planszowa prezentująca wspólne bursztynowe dziedzictwo.

Ekspozycja w wyremontowanym pomieszczeniu 
Fot. Muzeum Światowego Oceanu

Wielki Młyn 
Fot. Agnieszka Grabowska/ Muzeum Gdańska
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Ludzie z przygranicza działają 
– turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna 
sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy
Numer projektu: PR/1/036/2018 

Beneficjent Wiodący: Miasto Ełk    

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Oziersk      

Beneficjent 2: Ełckie Centrum Kultury

Beneficjent 3: Gmina Stare Juchy

Całkowita wartość projektu: 1 730 873,23 euro    

Dofinansowanie projektu: 1 557 785,90 euro     

Czas trwania projektu: 24 miesiące     

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału turystycznego i kulturalnego Ełku, Starych Juch i Ozierska 
poprzez stworzenie transgranicznej infrastruktury turystycznej, wykorzystanie i promowanie walorów przyrodniczych obu 
miast oraz rozwój i wzmocnienie pozycji instytucji kultury.

W ramach przedsięwzięcia w Ełku zaplanowano zagospodarowanie parku na osiedlu Konieczki, obejmujące swoim zakresem 
m.in. budowę fontanny, ścieżki pieszej wraz z bieżnią, montaż oświetlenia oraz monitoringu, a także zagospodarowanie 
przestrzeni zielonej i instalację elementów małej architektury tj.: koszy na śmieci, ławek i siedzisk oraz stojaków rowerowych. 
W Ełckim Centrum Kultury zaplanowano modernizację sceny i audytorium, natomiast w Gminie Stare Juchy budowę parku 
rekreacyjno-turystycznego. Po rosyjskiej stronie granicy w mieście Oziersk przewidziano zagospodarowanie parku Zarecny, 
w tym: oczyszczenie rzeki Angrapy i jej brzegów, montaż pomostu pływającego oraz zakup sprzętu do sprzątania parku.

Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych są działania „miękkie” obejmujące dwie wymiany dzieci i młodzieży w Ełku 
i Starych Juchach oraz w Oziersku, a także trzy wydarzenia kulturalne – Festiwal Kultury w Ełku, Festiwal Letni w Oziersku 
i Festiwal Jaćwingów w Starych Juchach.

Park na osiedlu Konieczki w Ełku
Fot. Dariusz Gienieczko/ Gmina Miasto Ełk

Odcinek rzeki Angrapa w pobliżu parku Zarecny w Oziersku
Fot. Eugeniya Elizarova
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Giżycko i Sowieck – 
współpraca na rzecz rozwoju zachowania 
dziedzictwa historycznego, kulturowego 
i przyrodniczego obszaru transgranicznego
Numer projektu: PR/1/045/2018  

Beneficjent Wiodący: Gmina Miejska Giżycko    

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Sowieck     

Całkowita wartość projektu: 1 947 652,67 euro    

Dofinansowanie projektu: 1 752 887,40 euro     

Czas trwania projektu: 24 miesiące     

Partnerzy projektu postawili sobie za cel podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu 
w oparciu o wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w turystyce. 

Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu beneficjenci przeprowadzili modernizację dwóch miejsc o dużym potencjale 
turystycznym, znajdujących się w Giżycku i w Sowiecku. Po polskiej stronie granicy, w ramach projektu wyremontowano 
fragment muru Carnota (fragment Twierdzy Boyen w Giżycku od Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig) 
oraz zainstalowano oświetlenie parkowe wzdłuż jego części. Wybudowano również ścieżkę rowerową wokół Twierdzy 
Boyen o długości 5,6 km. Po stronie rosyjskiej działania obejmują stworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w parku 
nad jeziorem, ze ścieżką pieszo-rowerową wokół jeziora miejskiego o długości 3,93 km z dodatkowym wyposażeniem, takim 
jak: oświetlenie, parkingi dla rowerów, pomosty, obiekty małej architektury czy punkt naprawy rowerów.

W ramach działań promocyjnych zaplanowano organizację dwóch rajdów rowerowych – w Giżycku i Sowiecku oraz 
kampanię informacyjno-promocyjną. 

Wyremontowany fragment muru Carnota w Giżycku 
Fot. Agnieszka Filipczyk

Rajd po ścieżce rowerowej w Sowiecku 
 Fot. Natalia Sokolec
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: 15 sekund historii oczami 
młodzieży. Zamki, koszary i legendy
Numer projektu: PR/1/058/2018  

Beneficjent Wiodący: Powiat Olecki     

Beneficjent 1: Kolegium Inżynierii Środowiska w Oziersku     

Całkowita wartość projektu: 761 197,57 euro    

Dofinansowanie projektu: 685 077,72 euro     

Czas trwania projektu: 24 miesiące     

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki transgranicznej poprzez lepsze wykorzystanie zabytkowych obiektów 
służących promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Olecka i Ozierska. 

W ramach działań po polskiej stronie granicy odrestaurowano zabytkowy budynek z 1897 roku, popularnie nazywany 
„Zamkiem”, w którym przeprowadzono m.in. remont powierzchni ceglanej ścian, częściową wymianę stolarki okiennej na 
drewnianą, renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. W Oziersku natomiast zostanie wyremontowane 
otoczenie szkoły, pomieszczenie na muzeum i aulę oraz zostanie zakupione wyposażenie konferencyjno-koncertowe. 

Działania promocyjne zaplanowane w projekcie to m.in. organizacja konferencji otwierającej projekt w Olecku, wymiana 
dobrych praktyk i Festiwal Małych Miast w Oziersku. Do aktywnego udziału w projekcie zostanie także zaangażowana 
młodzież szkół średnich. W ramach przedsięwzięcia uczniowie z nauczycielami poznają regiony po obu stronach granicy 
oraz przygotują materiały promocyjne obiektów. Dodatkowo przygotowywana jest publikacja o oleckim „Zamku”, która 
pozwoli na rozpowszechnienie mało znanych dokumentów, szkiców map, zdjęć i informacji. 

Miniaturowa makieta zamku  w Olecku 
Fot. Halina Bogdańska 

Wyremontowana sala kolegium w Oziersku 
Fot. Pavel Elizarov
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Muzea ponad granicami. Etap II
Numer projektu: PR/1/062/2018  

Beneficjent Wiodący: Muzeum „Brama Frydlandzka”     

Beneficjent 1: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Beneficjent 2: Centrum Spotkań 
Europejskich Światowid w Elblągu      

Całkowita wartość projektu: 1 869 002,27 euro     

Dofinansowanie projektu: 1 682 102,04 euro     

Czas trwania projektu: 29 miesięcy     

Głównym celem projektu jest tworzenie inicjatyw na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa historycznego i kulturowego 
w regionie transgranicznym. Działania projektu przyczynią się do popularyzacji dziedzictwa historycznego i kulturowego 
przy wykorzystaniu doświadczenia oraz innowacyjnych technologii. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania inwestycyjne obejmujące prace budowlane i restauratorskie wraz 
z zagospodarowaniem terenu w Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie. Z kolei w Elblągu, przed budynkiem 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego, stworzono przestrzeń umożliwiającą prowadzenie zajęć i ekspozycji plenerowych 
oraz ogród ziołowy. W Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu powstało centrum multimedialne. „Światowid” 
pozyskał m.in. nowy skaner oraz dodatkowy sprzęt do digitalizacji zbiorów muzealnych, umożliwiający cyfryzację zabytków.

Jednym z głównych elementów przedsięwzięcia było przeprowadzenie wywiadów z powojennymi mieszkańcami Elbląga 
i Kaliningradu. Nagrania zawierające ich wspomnienia zostały udostępnione na muzealnych wystawach, których sceneria 
nawiązuje do realiów życia w obu miastach w czasach pionierskich, obejmujących pierwszą dekadę po 1945 r. Ponadto 
w ramach projektu powstał film holograficzny stanowiący kontynuację opowieści o wspólnej historii Elbląga i Kaliningradu, 
którą zrealizowano w pierwszym etapie projektu, w latach 2012-2014. Projekt zakłada również rozbudowę istniejących 
i budowę nowych ekspozycji, a także organizację konferencji i inne działania promocyjne.

Strefa wypoczynku na dziedzińcu Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Elblągu 

Fot. Agnieszka Sławińska

Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie
Fot. Daria Kosova
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Razem – współpraca 
kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu
Numer projektu: PR/1/069/2018  

Beneficjent Wiodący: Ełckie Centrum Kultury     

Beneficjent 1: Teatr młodzieży Мolodyozhnyj w Sowiecku   

Beneficjent 2: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w Sowiecku      

Całkowita wartość projektu: 444 115,90 euro    

Dofinansowanie projektu: 399 704,31 euro    

Czas trwania projektu: 24 miesiące    

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału gospodarczego i pogłębienie integracji obszaru transgranicznego 
poprzez stworzenie i wypromowanie wspólnego innowacyjnego produktu turystycznego na bazie wspólnego dziedzictwa 
kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały dwa działania inwestycyjne. W Ełku zaadaptowano pomieszczenia piwnicy 
Szkoły Artystycznej na studio fotograficzne, salę prób oraz niewielką galerię. Do nowych pomieszczeń został zakupiony 
m.in. sprzęt komputerowy, muzyczny i fotograficzny, który umożliwi rozbudowanie oferty edukacyjnej o nowe zajęcia. 
W Sowiecku natomiast przeprowadzono remont dachu Teatru Tilsit, dzięki czemu warunki do prowadzenia przez teatr 
działalności artystycznej znacznie się poprawiły.

Wśród działań skierowanych do mieszkańców obu miast i turystów zaplanowano udział dzieci, młodzieży i dorosłych z Ełku 
i Sowiecka w wydarzeniach prezentujących polską i rosyjską muzykę, teatr, film. Latem 2021 r. zorganizowany został obóz dla 
młodzieży w Rejonie Czerniachowskim oraz wydarzenie „Kulturalne lato w Ełku”, a w jego ramach – warsztaty dla młodzieży 
oraz premiera spektaklu „Bliżej”. Jesienią 2021 r. partnerzy zorganizują jeszcze dwa wydarzenia –„Natura/Kultura/Ludzie”  
w Ełku oraz „Dni kultury polskiej” w Sowiecku.

Odnowiona sala w Szkole Artystycznej w Ełckim Centrum Kultury 
Fot. Michał Zadroga

Teatr Tilsit w Sowiecku 
Fot. Teatr Tilsit
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Od lokalnego do globalnego: 
obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje 
turystyczne i narzędzia transgranicznej 
edukacji w celu ich ochrony
Numer projektu: PR/1/087/2018 

Beneficjent Wiodący: Bałtycki Uniwersytet Federalny 
im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie     

Beneficjent 1: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków    

Beneficjent 2: Regionalne Muzeum Historii  
i Sztuki w Kaliningradzie  

Beneficjent 3: Państwowa Niezależna Instytucja 
Obwodu Kaliningradzkiego „Katedra”   

Całkowita wartość projektu: 1 793 499,98 euro    

Dofinansowanie projektu: 1 614 149,98 euro    

Czas trwania projektu: 24 miesiące   

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności zaniedbanych obiektów dziedzictwa kulturowego w Gdańsku 
i w obwodzie kaliningradzkim poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej mającej na celu odbudowę dziedzictwa 
kulturowego oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii do ich zachowania i ochrony.

W ramach przedsięwzięcia w Gdańsku zaplanowano renowację XVIII-wiecznego obiektu Studzienka (dawny Heiligenbrunn). 
Przewidziano m.in. prace: remont dworu zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku, instalację platformy dla osób niepełnosprawnych oraz montaż systemu bezpieczeństwa i wykonanie ogrodzenia. 
Budynek będzie pełnił funkcję domu pracy twórczej, w tym transgranicznego centrum współpracy na rzecz integracji 
młodzieży z różnych krajów. 

Po rosyjskiej stronie granicy we wsi Veselovka (Obwód Kaliningradzki) przewidziano prace rekonstrukcyjne kompleksu 
Yudshen, w którym przez kilka lat mieszkał Immanuel Kant. Prace obejmują rekonstrukcję Północnego Skrzydła oraz 
otoczenia należącego do kompleksu. W zrekonstruowanym budynku powstanie m.in. wystawa o życiu i pracy naukowej 
Kanta, nowa sala konferencyjna i kilka pomieszczeń. 

W ramach działań „miękkich” partnerzy zaplanowali organizację konferencji, praktyk studenckich w zakresie rekonstrukcji 
infrastruktury i badań archeologicznych, a także warsztatów i zajęć dla studentów i specjalistów. Ponadto w ramach projektu 
powstaną 3 wystawy stałe w odnowionych obiektach oraz wydane zostaną publikacje. 

Dwór Studzienka 
Fot. Aleksandra Kociałkowska

Kompleks Yudshen, w którym mieszkał Immanuel Kant
Fot. Nikolay Belov
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: 2 statki – wspólne morze. Sołdek 
i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji
Numer projektu: PR/1/092/2018  

Beneficjent Wiodący: Muzeum Światowego 
Oceanu w Kaliningradzie    

Beneficjent 1: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku     

Beneficjent 2: Bałtycki Uniwersytet Federalny 
im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie    

Całkowita wartość projektu: 2 067 696,76 euro    

Dofinansowanie projektu: 1 860 927,08 euro   

Czas trwania projektu: 30 miesięcy     

Głównym celem projektu jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz promocja kultury lokalnej regionów 
transgranicznych poprzez zachowanie statków-muzeów „Sołdek” i „Vityaz” oraz stworzenie wystaw stałych promujących 
wiedzę z zakresu żeglugi i transportu morskiego.

W ramach przedsięwzięcia został przeprowadzony remont statku-muzeum „Sołdek”, który obejmował wymianę fragmentów 
poszycia, konstrukcji oraz nitów. Pomalowano kadłub oraz wnętrza ładowni, wymieniono instalację elektryczną oraz 
przeciwpożarową. Na statku powstała nowa wystawa stała, opowiadająca o ludziach z nim związanych oraz o czasach 
jego świetności. Nie zabraknie też informacji o realiach politycznych, społecznych i gospodarczych, w jakich statek 
powstawał i był eksploatowany. Wszystko jest prezentowane przy użyciu nowoczesnych technik muzealnych, tak by 
odwiedzający mieli bezpośredni kontakt z eksponatami i mogli aktywnie brać udział w odkrywaniu historii. Dodatkowo, 
ze względu na ograniczone możliwości poznania ekspozycji na „Sołdku” przez osoby niepełnosprawne, w holu siedziby 
głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, w Spichlerzach na Ołowiance, powstało stanowisko multimedialne 
z możliwością odbycia wirtualnego spaceru w technologii 3D. Podobne prace zostały przewidziane po stronie rosyjskiej, 
gdzie również zaplanowano remont statku-muzeum „Vityaz”. Prace obejmują częściową wymianę podwodnego kadłuba, 
naprawę m.in. systemu pompowania i systemu zbiorników dennych, wymianę drewnianego pokrycia pokładu, łodzi oraz 
stacji meteorologicznej. 

W ramach projektu zorganizowano także plenery artystyczne w Polsce i Rosji. Ponad 40 prac artystów zostało 
zaprezentowanych podczas czasowych wystaw poplenerowych w nowej przestrzeni wystawienniczej, na statku-muzeum 
„Sołdek” w Gdańsku oraz w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie. Partnerzy przygotowali również katalog 
zawierający zdjęcia prac artystów.

Statek Vityaz 
Fot. Oleg Bukin

Statek Sołdek 
Fot. Paweł Jóźwiak
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Olsztynek-Kaliningrad – od 
wspólnej historii do przyszłego partnerstwa
Numer projektu: PR/1/098/2018  

Beneficjent Wiodący: MAUK Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie      

Beneficjent 1: Muzeum Budownictwa Ludowego 
– Park Etnograficzny w Olsztynku      

Całkowita wartość projektu: 1 934 283,46 euro     

Dofinansowanie projektu: 1 740 855,11 euro     

Czas trwania projektu: 24 miesiące     

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki kulturowej w obszarze przygranicznym (obwód kaliningradzki i województwo 
warmińsko-mazurskie) poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, a w efekcie zwiększenie popularności instytucji 
kultury.

W projekcie zaplanowano szereg różnych działań, pośród których jest budowa magazynu studyjnego z częścią otwartą 
dla publiczności w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Oznacza to, że turyści oraz mieszkańcy będą mogli 
wejść do udostępnionej części magazynu i zobaczyć, w jaki sposób przechowuje się zbiory. Budynek magazynu jest kopią 
stajni o zabudowie folwarcznej w Tołkinach. W skansenie powstała również ścieżka edukacyjno-historyczna prowadząca 
do litewskich obiektów znajdujących się w muzeum oraz projekty architektoniczne nieistniejących już budynków litewskich: 
stajni, stodoły, piwnicy ziemnej z Pempen oraz chałupy rybackiej z Gilge. Wykonany został także projekt repliki dworu z terenu 
dawnych Prus. To pierwszy krok do ich budowy na terenie muzeum. W Ogrodzie Zoologicznym w Kaliningradzie, gdzie 
jeszcze przed I wojną światową powstały pierwsze obiekty, które obecnie zobaczyć można w Olsztynku, przeprowadzono 
rewitalizację, obejmującą między innymi zagospodarowanie terenu, naprawę oraz budowę ogrodzenia. Partner rosyjski 
zaplanował również przygotowanie dokumentacji na stworzenie wspólnej woliery dla wilków i niedźwiedzi. 

Partnerzy przewidzieli także szereg działań promocyjnych, w tym stworzenie aplikacji mobilnej, filmiku, na którym można 
obejrzeć jak przebiegała budowa magazynu studyjnego oraz organizację wielu różnych wydarzeń.

Magazyn studyjny (kopia stajni z Tołkin) 
Fot. Monika Sabljak-Olędzka

Zmodernizowany płot w Ogrodzie Zoologicznym w Kaliningradzie
Fot. Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Czar Północy – rozwój wspólnej 
turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa
Numer projektu: PR/1/103/2018  

Beneficjent Wiodący: Regionalny Ośrodek 
Kultury w Olecku „Mazury Garbate”    

Beneficjent 1: Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew   

Całkowita wartość projektu: 403 443,00 euro    

Dofinansowanie projektu: 361 978,70 euro    

Czas trwania projektu: 21 miesięcy    

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki festiwalowej w oparciu o prezentację dziedzictwa kulturowego jako szansy 
na wzrost społeczno-gospodarczy w polsko-rosyjskim regionie przygranicznym.

Dzięki projektowi w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate” przeprowadzono remont klatki schodowej, 
garderoby dla artystów, korytarzy, toalet oraz sali wystawienniczej, do której zakupiono nowy sprzęt multimedialny 
m.in. nagłośnienie oraz oświetlenie. W piwnicy powstała pracownia muzyczna wraz z reżyserką do nagrywania 
dźwięku, wyposażoną w odpowiedni sprzęt nagłaśniający. Nowe wyposażenie, obejmujące m.in. multimedialne gabloty, 
audioprzewodniki oraz stanowisko do historii mówionej, zakupiono także do Oleckiej Izby Historycznej. Partner rosyjski 
natomiast zakupił nowoczesny sprzęt do pracowni robotyki na potrzeby Dziecięco-Młodzieżowego Centrum w Gusiewie, 
który posłuży do organizacji działań projektowych, a mianowicie warsztatów fotograficznych oraz obsługi festiwalu. 
W ramach projektu partner rosyjski zaplanował również przygotowanie dokumentacji technicznej historycznego budynku 
o znaczeniu kulturowym. 

W projekcie przewidziano również organizację I Interdyscyplinarnego Festiwalu „Czar Północy”, podczas którego zaplanowano 
w Olecku oraz w Gusiewie ciekawe wydarzenia kulturalne, w tym Transgraniczną Akademię Sztuk, czyli warsztaty dla 
młodzieży rozwijające talenty młodych adeptów sztuki w dziedzinie muzyki, teatru i fotografii, a także działania na sprzęcie 
high-tech, naukę technologii laserowej oraz 3D.

Zwiedzający Galerię w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku 
Fot. Ewa Obrębowska-Piasecka/ Regionalny Ośrodek 
Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Występ taneczny podczas Transgranicznej Akademii Sztuk 
Fot. Dziecięco-Młodzieżowe Centrum w Gusiewie



PL RU

 Olsztyn 

Elbląg 

Zielenogradsk
Kaliningrad

19www.plru.eu

DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Baltic Odyssey – Tworzenie 
wspólnego obszaru historycznego i kulturowego
Numer projektu: PR/1/104/2018  

Beneficjent Wiodący: Administracja 
Okręgu Miejskiego Zielenogradsk      

Beneficjent 1: Bałtycki Uniwersytet Federalny 
im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie     

Beneficjent 2: Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”

Beneficjent 3: Kaliningradzka organizacja publiczna 
„Historyczne Centrum odbudowy Kaup”

Beneficjent 4: Gmina Olsztyn

Beneficjent 5: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Całkowita wartość projektu: 733 675,25 euro    

Dofinansowanie projektu: 660 306,85 euro    

Czas trwania projektu: 30 miesięcy   

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności polsko-rosyjskiego obszaru transgranicznego dla mieszkańców i turystów 
poprzez stworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego.
W ramach projektu elbląskie muzeum zaplanowało przeprowadzenie badań geofizycznych oraz archeologicznych w celu 
zlokalizowania cmentarzyska mieszkańców wikińskiej osady Truso. Badania archeologiczne w dawnej osadzie zwanej Sędyty 
zaplanowało również olsztyńskie Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”. Natomiast miasto Olsztyn opracowało rekonstrukcję 
i trójwymiarową wizualizację tego miejsca. Powstała także dokumentacja projektowa potrzebna do budowy parku archeologicznego 
w Sędytach. Po rosyjskiej stronie granicy Uniwersytet im. I. Kanta z Kaliningradu prowadził badania archeologiczne, a Osada 
wikingów „Kaup” wzbogaciła się o dwie zrekonstruowane łodzie wikingów oraz miejsce do ich przechowywania.

Obie osady – Truso i Sędyty oraz inne podobne miejsca w regionie (w sumie 42 w Polsce i 21 w obwodzie kaliningradzkim) zostały 
oznaczone w formie szlaków w aplikacji mobilnej, w której dostępne są informacje o miejscach historycznych oraz lokalnych 
usługach turystycznych. Nie zabrakło elementów rozszerzonej rzeczywistości, a także wizualizacji w 3D – między innymi wsi 
Sędyty, murów obronnych Starego Miasta w Olsztynie, osady Truso, a po rosyjskiej stronie – konstrukcji obronnych w pobliżu wsi 
Romanovo. Aplikacja dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim. 

Projekt przewiduje również organizację wydarzeń kulturalnych zarówno w Polsce, jak i u partnerów rosyjskich. W Sędytach oraz 
w osadzie Kaup zaplanowano organizację festiwali historycznych, podczas których odwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach 
średniowiecznego rzemiosła, sztuki, muzyki, tańca oraz wziąć udział w grach dla dzieci i dorosłych. Powstał również katalog 
online, prowadzone były międzynarodowe warsztaty dla studentów i rzemieślników, których zwieńczeniem są przygotowane 
przez profesjonalnych designerów prototypy przedmiotów artystycznych inspirowane archeologicznymi motywami.

Warsztaty podczas Festiwalu Historii i Kultury 
Średniowiecznych Prus – Prusowie ze Wsi Sędyty 

Fot. Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”

Prace wykopaliskowe w Obwodzie Kaliningradzkim
Fot. Edwin Zalcman
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DZIEDZICTWO

Tytuł projektu: Odrodzenie kulturowego 
i historycznego krajobrazu małych miast 
Ładuszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie 
skoordynowanego rozwoju lokalnego
Numer projektu: PR/1/118/2018  

Beneficjent Wiodący: Administracja 
Okręgu Miejskiego Ładuszkin      

Beneficjent 1: Gmina Młynary     

Beneficjent 1: Ministerstwo Kultury 
i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego     

Całkowita wartość projektu: 895 880,00 euro     

Dofinansowanie projektu: 806 292,00 euro     

Czas trwania projektu: 34 miesiące     

Głównym celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w obszarze 
objętym Programem.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wiele działań, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności obu miast. W projekcie 
przewidziano zagospodarowanie terenu przy ruinach dawnego młyna wodnego w Młynarach, będącego symbolem miasta. 
Planowane prace obejmują budowę nowych chodników, instalację ławek i oświetlenia, a także miniatur przedstawiających 
obiekty historyczne po obu stronach granicy. W Młynarach zaplanowano również budowę sceny plenerowej, której 
elementem będzie odwzorowanie koła młyńskiego historycznego młyna. Po rosyjskiej stronie granicy, w mieście Ładuszkin, 
zostało odnowione historyczne miejsce Patersort, w którym utworzono park miniatur, prezentujący obiekty historyczne 
i kulturowe obwodu kaliningradzkiego oraz gminy Młynary. 

Oprócz części infrastrukturalnej, partnerzy zaplanowali również szereg wydarzeń i wiele inicjatyw na rzecz rozwoju 
partnerstwa i wspólnych produktów turystycznych. Po obu stronach zaplanowano m.in. konferencje, festiwale oraz plenery 
rzeźbiarskie, w których udział wezmą lokalni rzeźbiarze. W ramach plenerów powstaną rzeźby, które ustawione będą 
w nowopowstałych parkach miniatur.  Ponadto po obu stronach granicy zorganizowane zostaną warsztaty, których efektem 
będzie opracowanie wspólnego produktu turystycznego. 

Wejście do parku „Majowy Gaj” w Młynarach 
Fot. Maciej Sękowski/ Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

Miniatura stworzona w ramach projektu w mieście Ładuszkin 
Fot. Yulia Krastsova







DZIEDZICTWO



PROGRAMME 
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

Wspólny Sekretariat Techniczny

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich

ul. Głowackiego 14

10-448 Olsztyn, Polska

Tel. +48 89 722 81 10

Fax: +48 89 722 81 09

E-mail: plru@plru.eu

www.plru.eu

Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie

ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr 109

236006 Kaliningrad, Rosja

Tel. +7 4012616200

Fax: +7 4012616222

E-mail: office@tisc.org.ru

www.plru.eu


