
Projektová fiše
Kód projektu: 16-08-KU-OKPP-0505
Název projektu: Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
Zkratka projektu: Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ

Cíl projektu:

Cílem projektu je společný přístup k prezentaci, ochraně a rozvoji
nehmotného kulturního dědictví příhraničních regionů, a to zejména jejich
tradiční lidové kultury. Partneři se shodli, že dosud regionálně izolované
aktivity v oblasti tradiční lidové kultury chtějí propojit a společně a
koordinovaně rozvíjet a prezentovat jak obyvatelům příhraničních regionů,
tak i jejich návštěvníkům. Projekt jim chce prezentovat lidovou kulturu
(tradice, zvyklosti, tradiční řemesla, vědomosti) ve vzájemné provázanosti
napříč regiony a představit ji ve svých odlišnostech, ale zejména v
podobnostech, které vycházejí z blízkosti obou národů. Spoluprací proj.
partnerů dojde ke zvýšení povědomí a zájmu o nemateriální kulturní
bohatství zapojených regionů a k zatraktivnění nabídky kulturního
cestovního ruchu v příhraničí. V rámci projektu dojde k vytvoření
společných přeshraničních mechanismů zabezpečující trvalou a do
budoucna koordinovanou spolupráci zapojených regionů v oblasti tradiční
lidové kultury a k dobudování infrastruktury, která je základem pro
dlouhodobý a institucionálně ukotvený přístup k ochraně a prezentaci
nehmotného kulturního dědictví. Dobudováním potřebné infrastruktury v
zapojených regionech dojde k vytvoření adekvátního zázemí k šíření a
prezentaci nehmotného kulturního dědictví v příhraničí a k většímu
zpřístupnění lidové kultury veřejnosti.

Předpokládaný termín
začátku: 01.04.2018

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 30.04.2021

Rozpočet projektu
celkem: 19500000.00

Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v
měsících: 60

V přípravné fázi kryto
rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
Název Popis Termín dokončení

Společná prezentace tradiční lidové kultury - UMĚNÍ (tanec, zpěv) 30.04.2021
Společná prezentace tradiční lidové kultury - ŘEMESLA (kovářství,
modrotisk) 30.04.2021

Vybudování potřebné infrastruktury pro rozvoj tradiční lidové kultury 30.04.2021

Partneři projektu
Partner Role
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Text napsaný psacím strojem
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Kraj Vysočina Hlavní partner
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace Partner
Jihočeské folklorní sdružení z. s. Partner
Volkskultur Niederösterreich GmbH Partner
Obec Gutau Partner

Tým projektu
Osoba Role

Romana Bendová Ostatní
Ladislav Seidl Ostatní
Ivana Schallnerová Ostatní
Lenka Novotná Ostatní
Petr Tlustoš Pravník
Jiří Krejčí Technický manager
Eduard Jozífek Technický manager
Božena Šprynarová Finanční manager
Iveta Fryšová Příkazce operace projektu
Hana Sošková Správce rozpočtu
Eva Leligdonová Projektový manager
Iveta Fryšová Koordinátor
Iveta Fryšová Objednatel projektu

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem OP přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS 17550000.00
Výdaj 19500000.00




