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

Opolské centrum rozvoje hospodářství
organizační jednotka Opolského vojvodství
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel.: 77 403 36 00
fax.: 77 403 36 09

Telefon/fax
e-mail

+48-515 424 015
m.staniszewski@ocrg.opolskie.pl

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

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/o-nas.html
Opole Centrum pro hospodářský rozvoj bylo zřízeno usnesením
parlamentu Opolského vojvodství č. V / 38/2007 ze dne 27.
února 2007 jako rozpočtová jednotka samosprávy Opolského
vojvodství. Oficiálně zahájila svou činnost 2. května 2007.
www.ocrg.opolskie.pl
Marcin Staniszewski
m.staniszewski@ocrg.opolskie.pl
mob. +48-515 424 015
nebo ČR kontakt:

Ing. Dagmar Ponechalová
tel. +420-584 411 511
mob.+420-737 908 465

www.czechpoltrade.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

vytváření podmínek pro hospodářský rozvoj, vytváření trhu
práce, stimulace hospodářské činnosti a zvyšování úrovně
konkurenceschopnosti a inovace hospodářství
vojvodství. Centrum zahajuje aktivity na zvýšení investiční
atraktivity regionu a na vytvoření investičního potenciálu a
zlepšení procesů získávání a obsluhy tuzemských i
zahraničních investorů.
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Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem:
Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem:
„Propagace průmyslových, technických, kulturních, lázeňských apod. tradic“ v Euroregionu Praděd
jako pokračování unijního programu InduCult 2.0
Miejsce realizacji projektu:*
Místo realizace projektu:*
Termin realizacji projektu.*
Termín realizace projektu

po domluvě

Krótki opis propozycji projektowej:*
Stručný popis projektového záměru:*
Účast na společných projektech obecně pod tématickou hlavičkou „Propagace průmyslových,
technických, kulturních, lázeňských apod. tradic“ v Euroregionu Praděd
projekt by měl mít vysokou úroveň udržitelnosti a být realizovatelný i např. v době koronavirové
(online workshopy, publikace, audio-video záznamy, aplikace aj.)
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):
Shodný se společným projektem a možnostmi daného typu projektu.
Stan przygotowania projektu:*
Stav přípravy projektu:*

plán

*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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