FORMULARZ POSZUKIWANIA PARTNERA
ORAZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ
FORMULÁŘ „HLEDÁME PARTNERA”
Nazwa instytucji
Název instituce
Forma prawna
Právní forma
Adres
Adresa

Mesto Plumlov
Město
Město Plumlov , Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Telefon/fax
e-mail
Strona www
Webové stránky
Krótka informacja o instytucji
poszukującej partnera oraz jej
działalność
Stručná informace o instituci
hledající partnera a o její
činnosti

Dane osoby do kontaktu
- imię i nazwisko
- Email
- stanowisko służbowe
Kontaktní osoba
- jméno a příjmení
- e-mail
- funkce

starosta@mestoplumlov.cz, tel. 774 302 162
www.mestoplumlov.cz
Město Plumlov-turistické centrum je vyhledávané
město na střední Moravě. Má cca 2500 obyvatel a
jeho hlavním turistickým lákadlem je zámek který
je ve správě města. Dále je ve správě města kemp
Žralok, základní škola, mateřská škola, ZUŠ,
domov pro seniory a klubové zařízení, které se
nám stará o technické služby a kulturu ve městě.
Město se skládá ze 4 místních části.
Starostka Plumlova paní Gabriela Jančíková
starosta@mestoplumlov.cz

Informacje o poszukiwanym Partnerze lub projekcie:
Informace o hledaném partnerovi nebo projektu:
Rodzaj instytucji i zakres jej
działalności
Druh insitutce a popis její
činnosti

Město Plumlov pořádá kulturní a společenské akce
jak v prostorách zámku, tak v kempu Žralok.
Jedná se o opakující se akce za účasti nejméně
1000 návštěvníků. Např. Šermířské slavnosti,
Keltská noc...., během sezony pořádáme spousty
výstav na plumlovském zámku, s regionální i
přeshraniční účastí. Plumlov během loňské sezóny
navštívilo cca 40 000 návštěvníků přičemž jen
plumlovský zámek cca 25 000. Vlastnímí silami
zvládáme kostýmované a pohádkové prohlídky
zámku. Na těchto akcích se velkou měrou podílí
plumlovští ochotníci a děti ze ZUŠ Plumlov.
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Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem:
Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem:
Kulturní a společenské akce s možností vzájemné provázanosti partnerských měst.
Wydarzenia kulturalne i społeczne z możliwością wzajemnego połączenia miast
partnerskich.
Miejsce realizacji projektu:*
Místo realizace projektu:*
Město Plumlov – zámek, kemp, + polské partnerské město
Termin realizacji projektu.*
Termín realizace projektu:* r. 2020 a dále
Krótki opis propozycji projektowej:*
Stručný popis projektového záměru:
Cele i efekty projektu: *
Cíle a přínosy projektu:*
Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne –
konkretny opis):*
Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký
popis):*
Stan przygotowania projektu:*
Stav přípravy projektu:*

*wypełnia się w przypadku, gdy poszukiwany jest partner ze strony czeskiej/polskiej do konkretnego mikroprojektu
* vyplňte v případě, že předpokládáte zapojení hledaného partnera do konkrétního mikroprojektu
Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez Euroregion Pradziad powyższych informacji na stronach Internetowych:
www.europradziad.pl, www.europraded.cz oraz przeprowadzenia innych działań mających na celu znalezienia partnera.
Uděluji souhlas se zveřejněním výše uvedených informací na webových stránkách Euroregionu Praděd: www.europraded.cz,
www.europradziad.pl, a s dalšími činnostmi zaměřenými na hledání partnera.
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