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

Studio STA – multimediální agentura o.p.s.

Forma prawna
Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Adres
Adresa

Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Telefon/fax
e-mail
ID DS
Strona www
Webové stránky

+420 775 903 889
reditelstvi@studio-sta.cz
9q3h27m

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

Společnost Studio STA – multimediální agentura

www.studiosta.cz

o.p.s. se zabývá zaznamenáváním rozvoje a
zachováváním kulturních tradic měst a obcí, kulturních,
společenských a sportovních akcí, nečekaných
událostí formou multimediálního zpravodajského
portálu STA Bruntálsko, který je zaměřený na
bruntálský region a Moravskoslezský kraj.
Společnost se zaměřuje na aktuální informování
veřejnosti tvůrčí prací aktivních lidí a propagováním
neziskových organizací. Podporuje a rozvíjí zájmovou
činnost dětí, mládeže a všech ostatních věkových
skupin a práci s nimi. Podílí se na rozvoji

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

společenského života občanů v regionu.
Radek Vráblík, zakladatel společnosti
Tel.: +420 775 903 889
E-mail: info@radekvrablik.cz
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Informacje o poszukiwanym Partnerze lub projekcie:
Informace o hledaném partnerovi nebo projektu:
Organizace by se měla případně soustředit na rozvoj
a zachováváním kulturních tradic měst a obcí, podporu
kultury, sportu a jiných společenských akcí a událostí.
Zaměřena by měla být případně také na podporu
a rozvoj zájmové činnosti dětí, mládeže a všech
ostatních věkových skupin a práci s nimi. Podílet se na
rozvoji společenského života občanů ve svém regionu
a případně se soustředit i na propagaci a mediální
oblast.
Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem:
Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem:
typ projektu C
Rodzaj instytucji i zakres jej
działalności
Druh insitutce a popis její
činnosti

Miejsce realizacji projektu:*
Místo realizace projektu:*
Termin realizacji projektu.*
Termín realizace projektu:*

Moravskoslezský kraj, okres Bruntál
2021 - 2022

Krótki opis propozycji projektowej:*
Stručný popis projektového záměru:* Záměrem projektu je ukázat zajímavosti regionu,
osobnosti a tvůrčí činnost místních občanů v oblasti kultury, sportu a jiných společenských
skupin.
Cele i efekty projektu: *
Cíle a přínosy projektu:* Cílem projektu je rozvoj měst a obcí v oblasti kultury, sportu,
společenských a volnočasových aktivit, cestovního ruchu apod. Projekt pomůže více
zviditelnit uvedené aktivity a propojí společenský život lidí ve městech a obcích.
Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne –
konkretny opis):*
Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký
popis): výše projektu max. 20 000 EUR (personální a režijní zajištění, propagace,
technické zajištění aj.)
Stan przygotowania projektu:*
Stav přípravy projektu: projekt se připravuje
*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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