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EVROPsKA UNiE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKV FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

OFERTA WSPoŁPRACY/PARTNERSTWA NABIDKA SPOLUPRACE/PARTNERST-f-
dla projektów planowanych do realizacji w

ramach
Pro projekty plónovanękręalizaci v rómci

Programu Interreg V-A Republika Czeska-
Polska

Programu Interreg V-A Ceskń republika-
Polsko

INFORMACJE O PLANOWANYM
PROJEKCIE:

INFORMACE O PLANOVANEM
PROJEKTU:

oś priorytetowa: Cile:
oś priorytetowa 2 - Rozwói notenciału
przvrodniczego i kulturowego na rzecz

c'n2-
o kulturniho z.a ńćelem nodnons
zomćstnonosti

oś priorytetowa 3 - Edukacia i
kwalifikacie

cil 3 - Vzdćldudni a kvalifikuce

oś priorytetowa 4 - Współpraca
i nstvtuc i i.j s połecznośc i

C'n 4 - Spolupróce institucia spolećnosti

ogólny opis projektu, obszar realizacji, cele i
planowane działania:

Obecny popis projektu, oblast realizace, cile
a plńnovanó aktivity:

TVP Katowice zainteresowana jest
partnerstwem w projektach ,rmiękkich'' o
tematyce wpisującej się w osie II , ilI i Iv
Programu INTERRB,G VA Czechy - Polska (
w tych osiach TVP Katowice jest
kwalifikowanym beneficjentem ) Szczególne
zainteresowania to tematyka spoleczna,
prozdrowotna , kulturalna w szerokim tego
słowa znaczeniu , kulinarna, seniorzy, uczenie
się przez całe życie , szkolnictwo zawodowe ,
ekonomia społeczna , wspólne dziedzictwo
przyrodniczo kulturowe i historia , Naszym
produktem w projektach mogą być audycje
telewizyjne ( czas : 10 - 25 min ) o temaĘce j.w.
emitowane na antenie regionalnej TVP
Katowice oraz na ogólnopolskiej antenie
regionalnej ( w zależności od tematyki )
realizowane w różnych formach po obu
stronach granicy na obszarze oddziaływania
programu INTERREG - audycje mogą być
dwujęzyczne lub z tłumaczeniem o wzbogacane
np. konkursami . Jesteśmy również gotowi do
realizacji kompleksowych kampanii
promocyjnYch , w skład których - obok cykli
tematvcznvch audycii można uwzelednić

TvP Katowice se zajimź o partnerstvi
v ,,mókkych" projektech na tómata, souvisejici
s. cfli II, III a IV Programu INTERREG VA
Ceskń republika - Polsko (u tóchto cilń je TVP
Katowice kvalifikovany pńijemce). Zv|ńśtni
zźjmy jsou spolećenskń tómata, zdravotnickń
a kulturni tómata v śirokóm smyslu slova,
kulinńrni, seniońi, celożivotni vzdó|ńvńni,
odbornó śkolstvi, spolećenskń ekonomie,
spolećnó piirodni a kulturni dódictvi a historie.
Naśim produktem v projektech mohou byt
televizni poiady (dólka: 10 - 25 min) na vyśe
uvedenń tómata, vysflanó na regionńlni televizi
TVP Katowice a na celopolskfch regionńlnich
televizich (podle tómatu) realizovanó v rńznych
formńch na obou stranńch hranice na zńkladó
prisobeni programu INTERREG vysilńni
mńźe byt dvoujazyćnó nebo s tlumoćenim,
obohacovanó napń. soutóźemi. Jsem takó
piipraveni realizovat komplexni propagaćnf
kampanó, jejichź soućństi mohou bft - kromó
tematickych cyklri poiadri _ organizovńni
a obsluha akci s ńćasti publika, konferenci,
seminńńri, spoluprńce s jinfmi módii z regionu
pohranići.
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organizację i obsługę imprez plenerowych ,
konferencji, seminariów, współpracę z innymi
mediami z reionu pogranicza.
Szacunkowy budżet planowanego projektu
(polski partner): wg ustaleń w nańnerstwie

odhadovany rozpoćet plńnovanóho projektu
(polskf partner): podle partnerskfch dohod

Planowany termin realizacji projektu: wg
ustaleń w partnerstwie

Plńnovany termin realizace projektu: podle
partnerskfch dohod

INFORMACJE O POLSKIM PARTNERZE
PROJEKTU:

INFORMACE O POLSKEM PARTNEROVI
PROJEKTU:

Nazwa instytucji: Telewizja Polska SA w
Warszawie Oddział Terenowv w Katowicach

Nńzev instituce: Telewizja Polska SA
Warszawa Mfstni poboćka Katowice

Typ insĘtucji (status prawny): jednoosobowa
Spółka Skarbu państwa

Typ instituce (prńvni stav): Spolećnost ve
stoprocentnim vlastnictvń stńtu

Adres siedziby: 00-999 Warszawa ul.
Woronicza 17

Adresa sidla: 00-999 Warszawa ul. Woronicza
17

oddział Terenowy w Katowicach 
- 40-151

Katowice ul. Telewizvina 1

Mfstni poboćka Katowice 40-151 Katowice
ul. Telewizyina 1

Adres do korespondencii: Korespondenćni adresa:
TvP sA w Warszawie oddział Terenowy w
Katowicach ; 40-151 Katowice ul. TelewĘjna
I

TvP sA Warszawa Mistnf poboćka Katowice;
40-151 Katowice ul. Telewizyjna I

OSOBA DO KONTAKTU/KOORDYNATOR
PLANOWANEGO PROJEKTU:

KONTAKTNI OSOBA/KOORDINATOR
PLANovANńHo PRoJEKTU:

Imię i nazwisko: Ewelina Wawrzvńczok Jmóno a piiimenf: Ewelina Wawrzvńczok
Służbowy telefon kontaktowy/faks: 48 32 2595
338 ; + 48 601 600 441

Slużebni kontaktni telefon/fax: 48 32 2595 338;
+48 601 600 441

Służbołvy adres mailorvy:
Ewelin a.w aw rzy nczok@tvn. nl

Sluźebni emailovń adresa:
Ewelin a.wawrzJn czo k@fvrl. p I

PROPOZYCJE I OCZEKIWANIA W
STOSUNKU DO CZESKIEGO PARTNERA

W RAMACH PLANOWANEGO PROJEKTU:

NAVRHY A oCEKAvANi VUCI Ćnsxnuu
PARTNERoVI V nAucI PLANovANńHo

PROJEKTU:

TvP Katowice poszukuje partnerów
posiadających doświadczenie w realizacji
projektów finansowanych środkami funduszy
europejskich 

' 
planujących projekĘ o temaĘce

, która może być przedstawiona ( uzupełniona ,
popańa , wzbogacona ) poprzez przekaz
medialny , ukazujący dany temat ( problem ) ,
sposoby jego rozwiązania, radzenia sobie z nim

' jego funkcjonowanie w społecznościach ,
środowisku po obu stronach granicy, na
obszarze wsparcia Realizacja projektów
może mieć formę ,rdużego projektu'' lub
mikroprojektu ( Euroregion Beskidy , Śląsk
Cieszvński 

' 
Silesia ).

TVP Katowice hledń partnery se zkuśenosti
v realizaci projektrio financovanych prostiedky
z evropsk;fch fondri, plńnujici projekĘ na
tómzta, kterń mohou byt piedstavena
(doplnóna, podpoiena, obohacena) vysilńnim
v módiich, ukazujfci danó tóma (problóm),
zpfisoby jeho ieśeni, vypońńdńni se s nim , jeho
fungovńni ve spolećnostech , źivotnim prostiedi
na obou stranńch hranice, v oblasti podpory.
Realizace projektfi mriże mit podobu ,,velkóho
projektu" nebo mikroprojektu (Euroregion
Beskydy' Tóśinsko, Slezsko).
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WyraŻam zgodę na przetutarzanię moich danych osobowych
przęz Marszałka Województwa ŚĘskiego z siedzibą
w Katowicach (40-037), ul. Ligonia 46, w cęlu
umożliwięnia naułiązania współpracy/partnęrstwa dla
projektu planowanego do realizacji w ramach Programu
Interreg V-A Rępublika Częska-Polska.
Wyrażam zgodę na publikację niniejszej oferty w Intemecie
(strony: www.ewt.slaskię.pl, www.cz-pl.eu oraz sffony
instytucji zaangaŻowanych we wdrażanie Programów

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199'7 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. IJ. 2014 r.

Ll82 zpóźn. zm'') informuię' iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Marszałęk Województwa Śląskiego z siedzibą w
Katowicach (40-037), ul. Ligonia 46;

o Dane przętrrarzanę są wyłączrue w celu
umożliwięnia nawiązania współpracy/partnerstwa
dla projektu planowanego do realizacji w ramach' Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i
mogą być przekazywane instytucjom
zaangaŻowanym wę wdrazanię Programów EWT
oraz potencjalnym beneficjentom Programów

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ięhpoprawiania'

Podanie danych jest dobrowolne.

UWAGA: uzupełniony formularz oferly należy przesłać
drogą elektroniczną na adręs: mjasek@slaskię.pl
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Souhlasim sę zpracovfunim mj.ch osobnich ńdajri
Hejtmanem Slęzskćho kraje se sidlem v Katowicich (40-
03'l), ul. Ligonia 46, za ńćelęm umożnćni nav6z6ti
spoĘróce/partnęrstvi pro projekt plónovanj' k ręalizaci
v rómci programu Interreg V-A Ćęskó republika-Polsko.

Souhlasim s publikovónim tóto nabidky na intęrnętu
(strónky: www.ewt.slaskie.pl, www.cz-pl.eu a Striinky
instituci, angażovanych pii zavódóni programt EWT).

Podle ćl. 24 odst. l zźlkona ze dne 29 srpna 1997 o ochranć
osobnich ńdajt (souvisly text: Sb. zók. 2014, pol l l82 ve
zneul iśich

o Spróvcem vaśich osobnich ńdajń je Hejtman
Slezskóho kraje se sidlem v Katowicich (4O-o37),
ul. Ligonia 46;

o Udaje jsou zpracov|vilny vfhradnó za ńćelem
nav6z6ru spolupróce/partnęrstvi pro projekt
plónovanj'k realizaci v rómci programu Interreg V-
A Ćeskó republika-Polsko a mohóu blt piedóvóny
institucim, angażovanlm v zavildćni programt
EWT a potenciólnim piijemcrim programt EWT;

Móte nórok na piistup ke
upravovóni.

svym ńdajlim a jejich

o Uvedeni ńdajfije dobrovolnó.

POZNAMKA: vyplnćn1i
elektronicĘ na

formulói nabidky je nutnó poslat
mjasek@slaskię'pl

nebo

TVP
p. {).

WICE!
I<TOB

K ATODYRE
TVPf<ATOWICE
P:o._PYREKTOR,l<edaktor Naczelny
Tomasz Szvrn}rnł.olrl
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Podpis osoby updważnionej do
reprezęntowania instvtrrcii

Podpis osoby oprtvnónó
zastuDovat instituci

r Ąr
frn',nU;tiaĘ rnni;ir|

Podpis koordytiatora plarlowanego
oroiektu

Podpis koordinótbra plónovanóho
proiekru

'7 Śląskie. Pozytywna energia


