
Dane osobowe
W następnej  części prosimy o podanie danych osobowych i danych do kontaktu Wnioskodawcy, składającego 
wniosek projektowy.

1.

2.

3.

4.

Otwa�y nabór wniosków projektowych
na Žilina Beskidy 2026
Zespół Žilina Beskidy 2026 we współpracy z miastami Frýdek-Místek i Bielsko-Biała 
ogłaszają otwarty nabór na składanie wniosków projektowych, które będą mogły stać się 
częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury  Žiliny Beskidy 2026.

>>> Nabór otwarty  do 15. 9. 2020 <<<

Całe zgłoszenie możecie zobaczyć tutaj ........ Na końcu formularza należy wgrać dokument z 
prognozowanym budżetem – wzór można ściągnąć tutaj https://bit.ly/3hZdZ5L.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naborze wniosków prosimy odwiedzić naszą 
stronę  internetową  https://zilina2026.eu/otwarty-nabor-wnioskow-do-projektu-zilina-
beskidy-2026/.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem Žilina Beskidy 2026 na info@zilina2026.eu lub 
+421 918 472 332.
*Required

Imię i nazwisko wnioskodawcy *

Nazwa instytucji

Adres e-mailowy *

Numer telefonu *

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/3hZdZ5L&sa=D&ust=1596192120490000&usg=AFQjCNFkJdmBAMTF1HvAYSlB_udz2_GlDw
https://www.google.com/url?q=https://zilina2026.eu/otwarty-nabor-wnioskow-do-projektu-zilina-beskidy-2026/&sa=D&ust=1596192120490000&usg=AFQjCNFjlq7-oSXba4XGNQq5SG4uY4nMtw
mailto:info@zilina2026.eu


5.

Założenia
projektu

W następnej części prosimy o podanie podstawowych informacji o Waszym 
założeniu projektu.

6.

7.

Mark only one oval.

Other:

przedsięwzięcie kulturowe

konferencja, szkolenie

pobyty rezydenckie dla artystów i pobyty wymienne

działania edukacyjne

wytworzenie dzieła sztuki lub występu artystycznego

wytworzenie produktów wirtualnych

książki, publikacja

8.

Miasto / miejscowość *

Tytuł projektu *

Typ projektu *

Jaki problem europejski lub lokalny rozwiązuje projekt, lub komu jest
adresowany? *



9.

10.

Tick all that apply.

sztuka i kultura

demokracja i media

kwestie europejskie, wspólna tożsamość i dialog międzykulturowy

historia, dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta

sztuka w przestrzeni publicznej i urbanistyka

przemysł kreatywny, sztuka I nauka, nowe technologie

sztuka skierowana ku przyrodzie i tematy ekologiczne

kultura dla dzieci, seniorów i dialog międzypokoleniowy

zaangażowanie defaworyzowanych społecznie obywateli w kulturę i sztukę

edukacja w zakresie kultury i sztuki

ruch turystyczny I turystyka kulturowa

sport i jego związek ze sztuką

rozwój społeczności, kultura na osiedlach, w obszarach miejskich lub gminach

Założenia
projektu

W tej części prosimy opisać bliższe szczegóły Waszego założenia 
projektu.

Cele projektu *
Jaki jest cel Waszego założenia projektu - co chcecie osiągnąć poprzez realizację projektu, jaki powinien
być wpływ projektu?

Jakiego obszaru tematycznego dotyczy Wasz projekt? *



11.

12.

13.

14.

15.

Działania i produkty projektu *
Jakie działania i produkty projektu są planowane w ramach projektu? Jaka jest ogólna dramaturgia
działań lub koncepcja dzieła?

Miejsce realizacji działania *
Gdzie będzie realizowany projekt i jego działania?

Grupa docelowa *
Do kogo są skierowane działania? Kogo projekt powinien przyciągać?

Szacunkowa liczba dotkniętych osób i ich zaangażowanie *
Prosimy podać szacunkową liczbę osób, na które projekt będzie miał wpływ, oraz sposób, w jaki będą
one zaangażowane w przygotowanie lub realizację projektu.

Jakie są Wasze dotychczasowe doświadczenia z podobnymi projektami? *
Wystarczy krótki opis lub odniesienie do innych projektów.



16.

Założenia projektu

17.

Tick all that apply.

2022

2023

2024

2025

2026

18.

Partnerzy projektu *
Jakich partnerów lokalnych i europejskich macie potwierdzonych? Do jakich potencjalnych partnerów
planujecie zwrócić się? Jakich potencjalnych partnerów lub organizacje z podobnym ukierunkowaniem
znacie w ramach Euroregionu Beskidy?

Plan czasowy realizacji projektu *
Projekty powinny być realizowane w okresie od 2022 do 2026. W jakich latach planujecie realizacją?
(można wybrać więcej niż jedną możliwość)

Jakie działania planujecie zrealizować w pojedynczych latach? *
Proszę opisać planowane działania w podziale na lata.



19.

20.

Files submitted:

21.

Mark only one oval.

Zgadzam się

Nie zgadzam się

This content is neither created nor endorsed by Google.

Jakie macie możlliwości współfinansowania Waszego projektu? *

Prosimy wgraś document z prognozowanym budżetem *
Przykładowy wzór dokumentu do wypełnienia znajduje się na tej stronie .

21. Zgłaszając swój wniosek projektowy do niniejszego naboru wniosków,
wyrażacie zgodę na przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO, a także na to, że informacje o Waszym założeniu
projektu możemy dalej przedstawiać, przekształcać lub łączyć z innymi
projektami, zgodnie z potrzebami kandydatury i realizacją projektu Žilina 2026. *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

