Projekt REWALORYZACJI Pałacu w Korczewie
Tytuł projektu:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza
poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie nad
Bugiem”
Cel projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego w Korczewie”
Beneficjent: Fundacja „PAŁAC W KORCZEWIE”
Całkowita wartość projektu:

4.458.018,33 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2.592.998,49 PLN
Krótki opis projektu:
Projekt przewiduje rewaloryzację części zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie.
Celem projektu jest zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej. W efekcie realizacji
projektu zwiększeniu ulegnie m.in. powierzchnia użytkowa w Pałacu i w łącznikach
pałacowych, dzięki czemu beneficjent będzie mógł zaproponować wyraźnie bogatszą
ofertę kulturalno-edukacyjną dla turystów, przez co zwiększy się frekwencja i
wyraźnie wzrośnie atrakcyjność pałacu w Korczewie. W ramach projektu
zaplanowano do realizacji rewaloryzacyjne prace budowlane związane z:
- kompleksową odbudową łącznika wschodniego, w którym docelowo zlokalizowany
zostanie ogród zimowy - oranżeria,
- kompleksową odbudową łącznika zachodniego, w którym docelowo zlokalizowane
zostaną pomieszczenia zaplecza technicznego oraz biurowego,
- adaptacją całego pierwszego piętra pałacu (obecnie prawie nieużywanego – poza
salą owalną), m.in. na dodatkowe sale wystawiennicze, salę teatralną wraz z
zapleczem teatralnym, foyer oraz salę norwidowską i toalety,
- odbudową tarasu wraz ze schodami wejściowymi od strony parku,
- renowacją elewacji pałacu wraz z malowaniem,
- remontem muru oporowego,
- remontem zabytkowego ogrodzenia w parku,
- instalacją sanitarną, elektryczną i C.O.,
- odbudową klatki schodowej do foyer z parteru na piętro,
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na piętrze oraz okien parteru pałacu.
Ponadto planuje się do zakupy niezbędnego wyposażenia łącznika wschodniego
(oranżerii) i piętra pałacu, tj.:
- w pałacu wyposażenia sal wystawowych, sali teatralnej (krzesła, zestaw
nagłośnienia stacjonarnego oraz projektora multimedialnego wraz z ekranem
elektrycznym), sali norwidowskiej (wydruki listów C.K.Norwida).
- łącznik wschodni: fortepian, fontanny, rośliny wysokie w ozdobnych donicach.
- schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
Projekt zostanie zrealizowany do końca czerwca 2018 r.

Planowane efekty:
W 2014 roku powstał w Fundacji „Pałac w Korczewie” pomysł powołania do życia w
niedalekiej przyszłości w Korczewie nieformalnej inicjatywy pod roboczą nazwą:
Korczewski Inkubator Kultury. Nazwa nawiązuje do inkubatora, tj. urządzenia, za
którego pomocą stwarza się kontrolowane warunki zewnętrzne w celu podtrzymania
procesów życiowych oraz rozwoju i wzrostu. Zadaniem inkubatora jest wytworzenie
sprzyjającego mikroklimatu o odpowiedniej temperaturze, wilgotności i składzie
atmosfery. I podobne funkcje ma pełnić docelowo pałac w Korczewie, ma inicjować i
skupiać w sobie procesy kulturalne i edukacyjne, poprzez zapewnienie im
sprzyjających warunków. To zapewni w efekcie wzrost atrakcyjności całego zespołu
pałacowo-parkowego w Korczewie i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności
turystycznej całego regionu wschodniego Mazowsza. Dzięki realizacji projektu
Fundacja będzie mogła wprowadzić do realizowanych na terenie pałacu w Korczewie
działań własnych nową ofertę kulturalną oraz znacząco zmodyfikować realizowane
oferty skierowane do turystów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Korczewa!
Zarząd Fundacji „Pałac w Korczewie”

