
Návrhy projektů Spolupráce

název projektu
Exkurze do krajiny Hlučínska a 

Ratibořska
Kroje a písně Horního Slezska

Výměna zkušeností aktérů 

v rozvoji venkova
Tvorba vzdělávacích materiálů Kurzy pro zahradu a domácnost

Manuál pro obnovu a tvorbu 

venkovského prostoru

cíle představit významné přírodní 

lokality, přiblížit jejich vývoj a 

současnou zvolenou péči 

představení společné a rozdílné

etnografie – kroje, lidových písní

Horního Slezska 

výměna zkušeností mezi polskými a

českými aktéry rozvoje venkova,

poznávání možností rozvoje aktivit

atd.

tvorba výukových materiálů (pro 

školáky i dospělé) zaměřených na 

regionální historii, identitu…, 

prezentace historie a přírodního a 

kulturního dědictví regionu

vzdělávání formou kurzů, exkurzí a 

workshopů – témata: ovocnářství, 

zelinářství a řemesla a ruční práce

tvorba manuálu péče o prostory 

měst a obcí – architektonické, 

stavební, krajinářské a 

dendrologické zásady, příklady 

dobré praxe; prezentace historie a 

předpokládaný 

rozpočet MAS H                             120 000 Kč 200 000 Kč                            150 000 Kč                                                        500 000 Kč 200 000 Kč                            250 000 Kč                            1 420 000 Kč      

z toho dotace                                         96 000 Kč                                       160 000 Kč                                       120 000 Kč                                       400 000 Kč                                       160 000 Kč                                       200 000 Kč 1 136 000 Kč      

z toho 

kofinancování
                                        24 000 Kč                                         40 000 Kč                                         30 000 Kč                                       100 000 Kč                                         40 000 Kč                                         50 000 Kč 284 000 Kč         

4 exkurze + workshop (vždy 2 

lokality)

putovní výstava – expozice 

(národopis, kroje…)

exkurze zaměřené na výměnu 

zkušeností členů neziskovek - 1 CZ + 

1 PL

workshopy – 1. k metodice, 

způsoby interpretace, zkušenosti 

odjinud (zpracovatelé + konzultanti, 

kurzy, exkurze a workshopy – 

témata: ovocnářství, zelinářství a 

řemesla a ruční práce

mapování

výukové materiály, pracovní listy port s výběrem folklorních písní společný kalendář regionální vzdělávací publikace brožurka manuál ve formě publikace (sešitu), 

ke stažení na webu

filmový dokument – 5 min o každé 

lokalitě

vystoupení (var1 – místní soubor, 

var 2 – všechny)

1. varianta: učebnice pro žáky ZŠ – 

1. pro vyšší stupeň

workshopy

doplnění mapového portálu katalog krojů, filmový dokument, 

společné CD

2. pro nižší stupeň jedna společná 

učebnice

3. publikace pro mladé i staré

partneři LGD Morawske wrota LGD Morawske wrota, česká MAS 

???

LGD Wrota Wielkopolskie (Poznaň) MAS Moravská brána, MAS 

Pobeskydí

MAS Regionu Poodří, MAS 

Pobeskydí, MAS Orlicko, LGD 

Morawske wrota

MAS Regionu Poodří

stav jednání navržena spolupráce osloveny české MAS oslovit osloveni osloveni osloveni

další partneři ČSOP Levrekův ostrov, Muzeum 

Hlučínska

Muzeum Hlučínska, Skanzen 

Bolatice, SOH, SPMH, SZM, 

sběratelé fotografií,  muzeum 

v Ratiboři…

neziskovky, kluby seniorů CZ + PL, 

obce

Hlučínsko – Muzeum Hlučínska 

(Jung, Neminář, Chrástecký, Lokoč), 

Kubačka, Czernik), učitelé (David 

Šrom…)

Hlučínsko – Muzeum Hlučínska, 

Kubačka, Czernik, Lokoč, Halátek…

prezentace přírodního a kulturního 

dědictví

prezentace historie Hlučínska a 

Horního Slezska

vzdělávání prezentace přírodního a kulturního 

dědictví

vzdělávání prezentace přírodního a kulturního 

dědictví

prezentace historie Hlučínska a 

Horního Slezska 

udržování tradic a folkloru podpora života v obci rozšíření spolupráce mezi školami propagace regionálních produktů, 

řemesel a služeb

obnova a údržba tradičních prvků 

venkova

environmentální vzdělávání zapojení senior do života v obci prezentace historie Hlučínska a 

Horního Slezska

udržování tradic a folkloru

podpora místní produkce

aktéři v ochraně přírody a krajiny – 

NNO, dobrovolníci

lidové pěvecké a taneční soubory členové neziskovek školy a další vzdělávací instituce školy a další vzdělávací instituce samosprávy

veřejná správa zájemci o historii lidé se zájmem o aktivní trávení 

volného času

muzea muzea architekti, krajinní architekti, 

projektanti

turisté sběratelé samosprávy a NNO samosprávy samosprávy školy a další vzdělávací instituce

kluby seniorů zájemci o místní historii zájemci o místní historii obyvatelé obcí a majitelé 

nemovitostí

školy

aktivity

návaznost na 

strategii

cílové skupiny




