FORMULARZ POSZUKIWANIA PARTNERA ORAZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ
FORMULÁŘ „HLEDÁME PARTNERA”
Nazwa instytucji
Název instituce

Olomoucké barokní slavnosti, z.s.

Forma prawna
Právní forma

zapsaný spolek

Adres
Adresa

Koželužská 945/31, Olomouc 779 00

Telefon/fax
e-mail

+420 731 759 700, hiklova@baroknislavnosti.cz

Strona www
Webové stránky

www.baroknislavnosti.cz

Krótka informacja o instytucji
poszukującej partnera oraz jej
działalność
Stručná informace o instituci
hledající partnera a o její
činnosti

Spolek pořádá festival Olomoucké barokní slavnosti již
od roku 2013, v rámci festivalu jsou uváděna operní
díla a koncerty, jak symfonické, tak komorní.

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

Kontaktní osoba:
Kateřina Hiklová
hiklova@baroknislavnosti.cz
předsedkyně

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

Instituce / spolek organizující hudební festival v oblasti
klasické hudby

Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem:
Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem:
Miejsce realizacji projektu:*
Místo realizace projektu:*

Olomouc

typ projektu A / C

/ místo partnera

*********************************************************************************************************
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregion Praděd
Euroregionu Pradziad
Nové doby 111
Ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
793 26 Vrbno pod Pradědem
Tel. +48 77 438 03 80
Tel. + 420 554 751 056
Fax. +48 77 438 03 81
Fax. + 420 554 751 056
Email: biuro@europradziad.pl
Email: sekretariat@europraded.cz

Termin realizacji projektu.*
Termín realizace projektu:*

červenec - září 2021

Krótki opis propozycji projektowej:*
Stručný popis projektového záměru:* spolupráce na organizaci hudebního festivalu v
oblasti klasické hudby
Cele i efekty projektu: *
Cíle a přínosy projektu:* příprava a realizace festivalů na obou stranách hranice se
společnou propagací, mající pozitivní dopad na zvýšení cestovního ruchu prostřednictvím
rozvoje regionálního kulturního nehmotného dědictví.
Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne –
konkretny opis):*
Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký
popis): v řešení
Stan przygotowania projektu:*
Stav přípravy projektu Projekt se nachází ve stavu plánování
*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.

*********************************************************************************************************
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregion Praděd
Euroregionu Pradziad
Nové doby 111
Ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
793 26 Vrbno pod Pradědem
Tel. +48 77 438 03 80
Tel. + 420 554 751 056
Fax. +48 77 438 03 81
Fax. + 420 554 751 056
Email: biuro@europradziad.pl
Email: sekretariat@europraded.cz

