
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU 

 

Składający projekt: 
Kraj Morawsko-Śląski – Urząd Kraju 

28. p 

702 18  Ostrava 

Forma prawna wnioskodawcy: 
kraj [województwo]: 

Osoba kontaktowa: 

inż.  Kateřina Kuligová 

menadżer projektowy 

wydział projektów europejskich 

Telefon: tel:   595 622 749 Email:  
katerina.kuligova@msk.cz 

Nazwa propozycji projektu: 
Projekt gastronomiczny 

 

Krótki opis propozycji projektu: 

Zakładamy złożenie projektu do osi priorytetowej nr 2. 

W ramach projekty stworzylibyśmy sieć restauracji, które będą oferować tradycyjne 

potrawy, ponadto będą budować regionalną markę i przyciągną w ten sposób więcej gości i 

miłośników gastronomii. Restauracje do projektu będą wybierane za pośrednictwem 

publicznego naboru pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (historia prowadzenia 

działalności, oferta dań tradycyjnych itp.). W ramach sieci restauracji będzie propagowany 

projekt jako całość (czeska i polska część) i marka „Jak smakuje region Morawsko-Śląski”, 

która już od wielu lat jest łączona z gastronomią na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego. 

Projekt kładzie sobie za zadanie rozwijać tę markę w powiązaniu z grupą docelową. Za 

pośrednictwem kluczowych działań powinno dojść do zwiększenia atrakcyjność tradycyjnej 

gastronomii dla odwiedzających dany region, powinno też dojść do rozszerzenia 

dodatkowych usług dla turystów i mieszkańców oraz ujednolicenia poziomu obsługi 

placówek świadczących usługi gastronomiczne. 
s 
Miejsce realizacji projektu:  

Kraj Morawsko-Śląski 

Partner:  
Podmioty z dziedziny gastronomii 

Zakładany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: 
Główne działanie – roadshow w centrach handlowych z programem towarzyszącym oraz 

show kulinarnym, Morawsko-Śląskie wieczory w uczestniczących restauracjach z 

kucharskim show, degustacją tradycyjnych potraw, promocyjne działania towarzyszące 

(ogłoszenia w prasie, w Internecie, w radiu itp.) 

Cel i efekty projektu:  
Głównym celem projektu będzie wsparcie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu 

tradycyjnej gastronomii danego regionu. 

Wstępne szacunkowe koszty:  
Wartość finansowa projektu ok. 400 tys. EUR. Projekt nawiązuje do już wprowadzonego 

projektu jak smakuje region Morawsko-Śląski, który realizujemy od roku 2011. 

Charakterystyka kosztów (płacowe, rzeczowe, inwestycyjne - konkretnie):  
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Koszty płacowe, zabezpieczenie techniczne, wydatki na promocje, warsztaty, imprezy 

promocyjne, itp. 

Stopień przygotowania projektu: 

Opracowana propozycja projektu po stronie czeskiej, skontaktowanie się z podmiotami, 

które będą zaangażowane we współpracę. 

 

 


