OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH MIKROPROJEKTU
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwa instytucji:

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec

Kraj:

Polska

Forma prawna:
Adres:

instytucja kultury województwa małopolskiego
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

Tel./faks./e-mail:
Osoba do kontaktu:

32 622-87-49, 32 646-28-10
sekretariat@mnpe.pl
Marek Grabski
dyrektor@mnpe.pl

OPIS PROJEKTU:
 Cel: nawiązanie współpracy transgranicznej w celu wspólnego
działania na rzecz wykorzystania zasobu dziedzictwa kulturowego
regionów, stworzenie wspólnego produktu przyczyniającego się do
jego ochrony i promocji turystycznej

Krótki opis projektu
Max 500 znaków

 Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, turyści odwiedzający muzea budownictwa
ludowego
 Działania:
W ramach mikroprojektu (Oś 1. Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020) zaplanowane byłyby działania:
- zorganizowanie wraz partnerem konferencji naukowej poświęconej
roli Ochotniczych Straży Pożarnych w życiu społeczności wiejskiej
z podsumowującą ją publikacją pokonferencyjną;
- współorganizacja imprezy plenerowej pn. roboczą „Wakacje ze
strażakami”, będącą prezentacją sprawnościową wybranych dwu
wybranych jednostek Ochotniczej straży Pożarnej obydwu partnerów
projektu, prezentacją orkiestr strażackich oraz działaniami edukacyjnymi
z publicznością realizowanymi w trakcie wydarzenia;
- działania inwestycyjne związane z rekonstrukcją zabytkowej remizy
strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie skansenu
budownictwa ludowego w Wygiełzowie wraz stworzeniem w niej
ekspozycji pożarniczej;
- przygotowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
o tematyce związanej z ogniem, pożarnictwem i bezpieczeństwem
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przeciwpożarowym (np. „Jak człowiek radził sobie z ogniem”, „Jak
Piotruś został strażakiem”.
 Termin realizacji:
kwiecień – lipiec 2020 r.

Rola instytucji partnerskiej
w projekcie/zakres
współpracy z partnerem
zagranicznym:
Max 300 znaków

- nawiązanie partnerstwa między muzealnego i wymiana doświadczeń
w zakresie prezentacji zabytków z dziedziny pożarnictwa
- wspólne opracowanie i organizacja konferencji, przygotowanie i
wydanie publikacji pokonferencyjnej
- współorganizacja imprezy plenerowej
- realizacja własnych zamierzeń inwestycyjnych i merytorycznych
partnera

Wypełniony formularz proszę przesłać faxem na numer +48 18 266 99 81 lub e- mailem:
pwt@euroregion-tatry.eu
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”
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