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OFERTA WSPÓŁPRACY
POSZUKIWANIE PARTNERA DO PROJEKTU
W RAMACH PROGRAMU
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – SŁOWACJA 2007 – 2013
dla polskich beneficjentów

prosimy o wypełnienie tylko pól białych
oferta nie powinna przekraczać dwóch stron A-4
INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa

Jarmark kultury i  sportu w Gminie Dobra

Oś priorytetowa / temat zgodnie z Programem Operacyjnym (zaznaczyć odpowiednie pole)
1.1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

2.1. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

2.3. Projekty sieciowe

3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
X
Cel projektu (z uwzględnieniem efektu transgranicznego) – (maksymalnie 400 znaków ze spacjami)
Wzajemne poznanie folkloru i życia codziennego Słowacji poprzez uczestnictwo we wspólnie przygotowanych imprezach folklorystycznych i sportowych. 
Opis projektu (maksymalnie 600 znaków ze spacjami)
Gmina Dobra  pragnie zorganizować jarmark ludowy na którym zostanie zaprezentowana kultura  słowacka i polska –występ  zespołu ze Słowacji  z obrzędem  ludowym np. wesela. Regionalny Zespół „Jurkowianie” zaprezentuje własne widowisko folklorystyczne „Wesele Jurkowskie”. Bierze w nim udział ok. 30 wykonawców . W trakcie Jarmarku wystąpią także dwie amatorskie orkiestry dęte młodzieżowa (ok.50 muzyków) i strażacka (ok.40 muzyków).Zaproszeni goście ze Słowacji o  podobnych zainteresowaniach  zapoznają się z kultura Gminy Dobra i i wykażą  własnymi umiejętnościami.
Planowane najważniejsze działania (maksymalnie 700 znaków ze spacjami)
Przygotowanie do występu Zespołu regionalnego „Jurkowianie”- obsadzenie ról  w widowisku.
Uzupełnienie  strojów ludowych i obuwia oraz akcesoriów związanych z weselnym obrządkiem. 
Przygotowanie do występu  dwóch orkiestr dętych młodzieżowej i strażackiej, dobór repertuaru, uzupełnienie instrumentów muzycznych zakup galowego umundurowania. 
Organizacja Jarmarku i rozgrywek sportowych. Przygotowanie stoisk z jadłem regionalnym przez koła gospodyń wiejskich.
Zaproszenie i przygotowanie stoisk dla twórców ludowych.
Zamówienie noclegów i  posiłków dla gości i występujących. Na zakończenie 3 dniowej wizyty wspólna wycieczka autokarowa gości i występujących na Wawel do Krakowa.
Planowany czas realizacji projektu (od - do)
Wrzesień 2009 -Sierpień 2010
Planowany, orientacyjny budżet projektu (EUR)
Do 50 000 EURO

INFORMACJE O PARTNERZE SŁOWACKIM

Rodzaj (forma prawna) partnera słowackiego
(w tym jego lokalizacja)
O podobnych zainteresowaniach
Oczekiwania w stosunku do partnera słowackiego (maksymalnie 700 znaków ze spacjami)
Pokazanie własnej kultury regionalnej i życia codziennego Gminy Słowackiej w  Polsce w Gminie Dobra na  plenerowej imprezie w parku  wiejskim  podczas Jarmarku kultury w lipcu 2010 oraz rozgrywek sportowych typu biegi, mecze piłki ręcznej, nożnej, siatkowej, kolarstwo górskie
Wspólne przygotowania do rozgrywek sportowych lub występu artystycznego.
Wymiana trenerów lub dyrygentów orkiestr dętych
Przygotowanie imprezy w gminie Słowackiej na której Polacy mogą zaprezentować widowisko regionalne  pod nazwą  „Jurkowskie wesele” oraz koncert orkiestr dętych.






INFORMACJE O POLSKIM PARTNERZE

Nazwa instytucji

Urząd Gminy Dobra 
Typ instytucji (status prawny)

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
Adres

34-642 Dobra 
Telefon/fax

018 3330020 centrala 100 fax 200
www

WWW.gminadobra.pl
Osoba do kontaktu
(imię i nazwisko, funkcja) 

Maria Widomska-Palka Sekretarz Gminy
Telefon kontaktowy/fax

018 3330020 wewnętrzny 104 fax 200
e-mail

sekretariat@ gmina dobra.pl
Preferowany status partnera polskiego w projekcie (zaznaczyć odpowiednie pole)
Partner Wiodący (Lead Partner)
X
Partner (Project Partner)





Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikację danych zawartych w niniejszym formularzu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na potrzeby nawiązania współpracy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833).





Wypełniony w wersji elektronicznej formularz prosimy odesłać na adres mailowy:
pl-sk@umwm.pl

lub faxem pod numer:
/12/ 29 90 726


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
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Regionalny Punkt Kontaktowy
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej
30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, pok. 320
tel. /12/ 29 90 634
gfir@malopolska.mw.gov.pl
pl-sk@umwm.pl

www.malopolskie.pl/ewt




