
PROJEKT: „Život bez granica“ L.O.L. 
 
Cilj projekta „Život bez granica“ je zajedničkom prekograničnom suradnjom očuvati 
bioraznolikost na projektnom području kroz oživljavanje travnjačkih voćnjaka 
starih sorti jabuka, sačuvati dio zajedničke kulturne baštine i ojačati svijesti o 
važnosti čiste rijeke Kupe kao prirodnog dobra i temelja zajedničkog života. 
 
Područje obuhvaćeno ovim projektom je pogranično područje Gorskog kotara i 
Slovenije uz rijeku Kupu. 
 
Ovaj projekt obuhvaća vlasnike travnjačkih i drugih voćnjaka, poljoprivrednike, 
proizvođače, učenike osnovnih škola, turiste, medije, predstavnike javnog i 
gospodarskog sektora te širu javnost.  
 
Aktivnosti projekta su: 

 Održavanje raznih manifestacija (Eko Kupa, plodovi Kupe, Tamburanje na 
Kostelu, Gorski sajam) 

 Očuvanje prirodne i kulturne baštine 
 Edukacije s područja zaštite livadnih voćnjaka i njihove uloge u prostoru 
 Radionice prikaza orezivanja voćaka 
 Radionice pripreme jela od jabuka, jabučnog octa i mošta 
 Radionice pravilne proizvodnje rakije 
 Izrada baze podataka travnjačkih voćnjaka 
 Uređenje poučnog Goranskog vrta 
 Uređenje kutka za proizvode od jabuka u sklopu trgovine autohtonih 

proizvoda LRA PINS 
 Snimanje dokumentarnog filma „Mostovi Kupe“ 

 
Rezultati ovoga projekta su: 

 očuvanje kulturne baštine u pograničnom području 
 snimljen 30 minutni dokumentarni film o životu s obje strane pogranične 

rijeke Kupe 
 ojačana suradnja pograničnog područja na gospodarskom, kulturnom i 

turističkom nivou – provedene 4 zajedničke manifestacije 
 popis postojećih travnjačkih voćnjaka – izrađena baza podataka o 

travnjačkim voćnjacima 
 sprječavanje daljnjeg propadanja i zarastanja travnjačkih voćnjaka te 

očuvanje baštine kroz provedene 24 radionice rezidbe i prerade voća 
 podignuta svijest o vrijednosti pograničnog područja za život i rad i 

mogućnosti koje pruža kod stanovništva uz pomoć promotivnih materijala i 
medija 

 osigurana održivost travnjačkih voćnjaka kupnjom mobilne preše i punionice 
soka i umrežavanjem proizvođača 

 promocija lokalnih proizvoda nastalih iz projekta kroz uređenu 
prodavaonicu LRA PINS 



 uređen poučni vrt s goranskim biljem 
 
Partneri u provedbi projekta su: 

 Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Kočevje 
 Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Skrad 
 Udruga za sport, rekreaciju i turizam „KUPA“, Brod na Kupi 
 Turistično športno društvo Kostel, Kostel 

 
Ukupna vrijednost projekta je 283.758,81 EUR, a financiran je sredstvima IPA CBC 
programa Slovenija-Hrvatska.  
 
 

 
 
 
  


