
Osobné údaje
V nasledujúcej časti, prosím, poskytnite osobné a kontaktné údaje predkladateľa projektového zámeru.

1.

2.

3.

4.

5.

Otvorená výzva na projekty pre Žilinu 2026
Tím Žilina 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré budú mať 
možnosť byť súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry Žiliny 2026.

>>> Výzva je otvorená do 9. augusta 2020 <<<

Na konci formulára bude potrebné nahrať dokument predpokladaného rozpočtu - vzor si môžete 
stiahnuť tu https://bit.ly/3gK9JWX.

Pre viac informácií o projektovej výzve navštívte našu webstránku https://zilina2026.eu/pridaj-
sa/otvorena-vyzva-na-projekty-pre-zilinu-2026/.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať tím Žilina 2026 na info@zilina2026.eu alebo +421 918 
472 332. 
*Required

Meno a priezvisko predkladateľa *

Názov organizácie

Emailová adresa *

Telefónne číslo *

Mesto / obec *

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/3gK9JWX&sa=D&ust=1594827959957000&usg=AFQjCNF32YgYr5nijKMGV4qYPJ5Vm0J5Ag
https://www.google.com/url?q=https://zilina2026.eu/pridaj-sa/otvorena-vyzva-na-projekty-pre-zilinu-2026/&sa=D&ust=1594827959957000&usg=AFQjCNEHQqy6hiMCk2RG5PVg7T16YFCQBA
mailto:info@zilina2026.eu


Projektový zámer
V nasledujúcej časti uveďte základné informácie o Vašom projektovom zámere.

6.

7.

Mark only one oval.

Other:

kultúrne podujatie

konferencia, semináre

umelecké rezidencie a výmenné pobyty

vzdelávacie aktivity

vytvorenie umeleckého diela

vytvorenie virtuálnych výstupov

knihy, publikácia

8.

9.

Názov projektového zámeru *

Typ projektového zámeru *

Aký problém či potrebu adresuje/rieši Váš projektový zámer? *

Ciele projektového zámeru *
Čo je cieľom Vášho projektu - čo chcete dosiahnuť, aký by mal byť dopad projektu?



10.

Tick all that apply.

umenie a kultúra

demokracia a médiá

európske témy, spoločná identita a medzikultúrny dialóg

história, kultúrne dedičstvo a identita mesta

umenie vo verejnom priestore a urbanizmus

kreatívny priemysel, umenie a veda, nové technológie

umenie v prírode a environmentálne témy

kultúra pre deti, mladých, seniorov a medzigeneračný dialóg

kultúra a umenie pre sociálne znevýhodnené skupiny

vzdelávanie v kultúre a umení

cestovný ruch a kultúrny turizmus

šport a jeho prepojenie s umením

komunitný rozvoj, kultúra na sídliskách, v mestských častiach či v obciach

Projektový zámer
V tejto časti popíšte bližšie detaily Vášho projektového zámeru.

11.

12.

13.

Akej oblasti sa týka Váš projektový zámer? *

Aktivity a výstupy *
Aké aktivity a výstupy sú plánované v rámci projektu? Aká je celková dramaturgia aktivít alebo koncepcia
diela?

Miesto konania *

Kde sa bude projekt a jeho aktivity odohrávať?

Cieľová skupina *
Pre koho sú aktivity určené? Koho má projekt pritiahnuť?



14.

15.

16.

Projektový zámer

17.

Tick all that apply.

2022

2023

2024

2025

2026

Odhadovaný počet zasiahnutých ľudí a ich zapojenie *
Pridajte odhadovaný počet ľudí, ktorí budú vďaka projektu zasiahnutí, a akým spôsobom budú zapojení do
prípravy či realizácie projektu.

Aká je vaša doterajšia skúsenosť s podobnými projektmi? *
Stačí krátky popis alebo pridanie odkazov na dané projekty.

Partneri projektu *
Akých lokálnych a európskych partnerov máte potvrdených? Akých potenciálnych partnerov ešte plánujete
osloviť?

Časový plán realizácie projektu *
Projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026. V ktorých rokoch plánujete realizáciu? (je
možné vybrať viac ako jednu možnosť)



18.

19.

20.

Files submitted:

21.

Mark only one oval.

Súhlasím

Nesúhlasím

This content is neither created nor endorsed by Google.

Aké aktivity plánujete realizovať v jednotlivých rokoch? *
Prosím, rozpíšte plánované aktivity podľa jednotlivých rokov.

Aké máte možnosti spolufinancovania Vášho projektu? *

Nahrajte dokument predpokladaného rozpočtu *
Vzor dokumentu na vyplnenie nájdete na tejto stránke
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vkWmc3Tf0TrjZj3zRmoP5EvddpMTE5K_0n9V4XP9mDE/edit#gid=200116
292

Prihlásením vášho projektového zámeru do tejto výzvy akceptujete, že spracujeme
vaše osobné údaje v súlade s nariadeniami GDPR, a taktiež, že informácie o vašom
projektovom zámere môžeme ďalej prezentovať, transformovať či spájať s ďalšími
zámermi podľa potreby kandidatúry a realizácie projektu Žilina 2026. *

 Forms

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vkWmc3Tf0TrjZj3zRmoP5EvddpMTE5K_0n9V4XP9mDE/edit%23gid%3D2001162292&sa=D&ust=1594827959962000&usg=AFQjCNGY1L6nElUGYHjJf031-aSG9BfLGA
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

