
 

Dotace z ERDF                                                                  147.217,34 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra                                                                                                                   78.066,34 EUR  
 
Partner projektu: 
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava                                                                                               69.151,00 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Polsko-česká setkání s nezávislým 

kinem 

Projekt spočívá v organizaci série různých kulturních akcí 

souvisejících s filmem, včetně Mezinárodního festivalu 

filmu ZOOM - ZBLÍZKA (Jelenia Góra, únor 2011 a 2012), 

Mezinárodní festival studentských filmů OSTRAVA - 

PICTURE (Ostrava, listopad 2010 a 2011) a doprovodné 

polsko-české filmové workshopy pro mladé lidi (dvě 

vydání v Polsku a České republice). Projekt plánuje i další 

umělecké a vzdělávací akce, jako jsou setkání s polskými 

filmaři v Ostravě a českými umělci v Jeleniej Gorze, 

prezentace filmů v partnerských zemích, promítání filmů, 

které získaly ceny během festivalových konkurzů, 

semináře a workshopy věnované filmovým a diskusním 

panelem. Projekt bude mít pozitivní vliv na rozšíření 

spolupráce a zlepšení kulturního a společenského vývoje 

na obou stranách hranice a také přispívá k přeshraniční 

výměně názorů a detailů polského a českého filmového 

prostředí. 



Společná realizace: 

 

Partneři se budou podílet na mnoha úkolech 

prováděných na obou stranách hranice: 

spolupracovat v komisích, které kvalifikují filmy 

pro 4 soutěže, tvořit čtyři mezinárodní poroty, 

společně připravovat a provést 4 edice polsko-

českých filmových dílen. Každý z partnerů uspořádá 

skupinu účastníků workshopů (pro každou polskou 

e d i c i  1 2  o s o b  p r o  k a ž d o u  č e s k o u 

edici   osob). Vedoucí partner poskytne potřebné 

technické vybavení pro realizaci dílen, částečně 

zakoupené v rámci projektu. Každý z partnerů 

organizuje ve svém městě promítání filmů 

oceněných během partnerského festivalu 

a promítání dílenských filmů z partnerského města, 

jakož i dva promítání společně vybraného filmu 

z partnerské země za účasti jeho autora. Partneři 

budou společně podporovat projekt realizován 

na obou stranách hranice mezi potenciálními 

účastníky ze své země. 

Společná příprava: 
 
Myšlenka realizace společného projektu 
była vytvořena díky předchozím kontaktem 
mezi partnery. První dohody se uskutečnily 
telefonicky a prostřednictvím skype. Následně 
se projektové týmy polského partnera 
a českého partnera setkali v partnerské 
kanceláři v Ostravě s cílem stanovit programové 
předpoklady, diskutovat o rozsahu činností 
prováděných v rámci projektu, rozdělit 
odpovědnost, stanovit rozpočet projektu 
a rozdělit jeho financování mezi polskou 
a českou stranu. Byl také zřízen předběžný 
harmonogram činností. Dále, e-mailem 
a telefonicky, bylo dohodnuto podrobné 
rozdělení úkolů a podrobný harmonogram 
projektových aktivit. 

Společné financování: 

Rozpočet projektu byl rozdělen mezi partnery 

proporcionálně v závislosti na organizaci 

plánovaných aktivit projektu. Každý partner 

je finančně odpovědný za činnosti prováděné 

na jeho straně hranici. Vedoucí partner také převzal 

náklady na vytvoření společné webové stránky 

projektu a odměny za grafické návrhy propagačních 

materiálů a publikací. Oba partneři nesou náklady 

na nákup vybavení, které se bude používat v rámci 

filmových workshopů pro mladé lidi v Jelení Hoře 

a Ostravě, zatímco český partner se zavázal pokrýt 

náklady na překlady spojené s projektem ve větší 

míře (tlumočník pro účastníky čtyř edici  

polsko-českých filmových dílen). 

Společný personál: 

 

Společný projektový tým je zodpovědný 

za realizaci projektu, z polské strany se na něm 

účastní vedoucí projektu a koordinátor 

projektu. Projektový manažer bude zkušenou 

osobou mimo jednotky. Z české strany bude 

projekt zabezpečen z hlediska organizace 

kvalifikovanými zaměstnanci: ředitelem, 

koordinátorem obsahu a osobou zodpovědnou 

za PR a kontakty s médii a dalšími institucemi 

regionu. Kromě toho na projektu pracují dodateční 

zaměstnanci každého partnera. 
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