
          

                                                                        
 

 

Projekt „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Nysa 
 

Zgorzelec, 02.03.2018 

 
 

                   Fundacji Eko Region poszukuje wykonawców usług związanych  

z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002325 pn. „Spotkania na czesko-

polskiej ścieżce tradycji szklarskich” dofinansowanego w ramach programu Interreg V-

A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 
 

Zakres projektu dotyczy dostaw usług wymienionych na poniższym zestawieniu. 

 

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 504-089-860 i drogą 

mailową pod adresem biuro@eko-region.eu  

 
Zestawienie usług w projekcie: 
 

1.Wyżywienie uczestników konferencji 50 osób                                  

 

2.Materiały na konferencję                                                                                      

(torby papierowe x50, bloczki notatkowe x50, teczki A4 x50, długopisy x100)                                                                                                                             

                                                                                                                              

3.Druk zaproszeń na konferencję 200 sztuk + plakaty x200   

 

4.Transport uczestników konferencji z gminy czeskiej oraz przejazd studyjny     

 

5.Prelegenci tematyczni ma konferencję x4 (po 30 minut)                                                               

 

6.Obsługa techniczna i sekretariat konferencji 2 osoby                                                                             

 

7.Wykonanie banneru reklamowego o konferencji 2 sztuki                                       

Format 100x300 cm 

 

8.Tłumacz 6h spotkanie z Partnerem                                                                         

 

9.Tłumaczenie ustne konferencja 8h                                                                                                   

 

10.Tłumaczenia pisemne                                                                                    

(strona www, folder, media, tablice na szlaku, zaproszenia, korespondencja, kalendarz, 

referaty) 

                                                            

11.Opracowanie merytoryczne folderu                                                                    

 

12.Opracowanie graficzne folderu                                                                           

 



          

13.Druk folderu turystycznego – 24 strony – 1,5tys.                                              

-język pol-czeski, informacje turystyczne/historyczne, o Partnerze, inne atrakcje turystyczne 

po obu stronach, galeria  

 

14.Strona internetowa – szkło pogranicza        

wg parametrów określonych we wniosku projektowym  

 

15.Promocja projektu w mediach x 5 emisji                                                    

(Gazeta Wojewódzkax2, Gazeta w Czechachx1, Gazeta Wrocławskax2) 

 

16.Druk ulotek promujących ścieżkę 14tys.                                      

 

17.Kolportaż ulotek Czechy 7tys, Polska 7 tys.                                                  

(skrzynki lub insert do gazet)    

 

18.Koordynator projektu 

                                                                                                        

19.Obsługa księgowa projektu  

 

20.Opracowanie merytoryczne tablic turystycznych                                              

 

21.Opracowanie graficzne tablic turystycznych                                                     

 

22.Edukacyjna ścieżka tradycji szklarskich (tablice inf.-turyst. 8 szt. 80x120)   

(instalacja przy ścieżce x6, w Czechach – Herzmanice x2)  

język pol-czeski, opis tradycji szklarskich, zdjęcia, opis atrakcji Partnerów, tablice stalowe-

cynkowane, wymiar tablic 80x120 cm, montaż zawarty w kosztach 

 

26.Kierunkowskazy dwujęzyczne /oznakowanie dojścia na ścieżkę 2 sztuki           

 

27.Siedziska kamienne 4 sztuki wg dokumentacji                                                                 

 

28.Stojak na rowery 1 sztuka wg dokumentacji                                                                         

 

29.Wystawa plenerowa „Tradycje szklarskie – razem tworzymy historię”                      

Herzmanice/ Pieńsk/Jelenia Góra po 30 dni / x8 tablic 100x70cm 

 

30.Druk kalendarza ściennego „Szkło w naszej historii” 300 sztuk                      

Historyczna galeria szklarska, kalendarz spiralowany, 6 stron, format 33x65 cm, papier 170 

gram                                      

 

31.Warsztaty szklarskie dla 20 uczniów 6h           

-materiały (szkło surowe i wypalone, klej, szkło witrażowe)  

-upominki x20  

-prowadzący warsztaty 3 osoby  

-wyżywienie  

-transport uczestników  

-tłumacz  

-wynajęcie mobilnego pieca  
 

Termin realizacji projektu : 02.03.2018 – 30.06.2022                                                                                            


