
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Podmiot składający projekt: 

Městská kulturní zařízení, příspěvková 

organizace, Masarykova 307/20, 785 01 

Šternberk (Miejskie Placówki Kultury, 

jednostka budżetowa)  

Forma prawna wnioskodawcy: 
Příspěvková organizace Města Šternberk 

(jednostka budżetowa Miasta Šternberk) 

Osoba do kontaktu: 

RNDr. Libor Svoboda 

telefon:  

+420 725 875 130 
Email:  
svoboda@mkzsternberk.cz 

Nazwa przedsięwzięcia projektowego: 
Poznanie czasu Šternberk 

 

Krótki opis przedsięwzięcia projektowego: 
 

Opracowanie wspólnego produktu turystycznego, jego ukierunkowana promocja, projekty 

inwestycyjne obu partnerów dotyczące rozwijania infrastruktury atrakcji turystycznych, 

wspólna prezentacja internetowa – wszystko to przyczynia się do realizacji celu 

szczegółowego 2.1. 

Możliwe wspólne obszary w ramach projektu: 

 czas, zegary – w Šternberku tradycja produkcji zegarów i muzeum zegarów 

 kosmologia, astronomia – Ekspozycja Czasu poświęcona m.in. zagadnieniom rozwoju 

kosmosu i ludzkości 

 wspólna historia – np. Münsterbergowie w posiadłości Šternberk i na Śląsku (Ziębice, 

Oleśnica...) 

 górnictwo – w okolicach Šternberka dawniej wydobywano rudę żelaza 

 

Podstawowa idea naszego projektu: 

 zwiedzający staje się częścią naszej ekspozycji  

o wpływa na kształt ekspozycji 

o znajduje informacje i zdobywa wiedzę, motywowany jest do przemyśleń 

o podróżuje w czasie w przeszłość i przyszłość 

o interaktywny charakter i rzeczywistość wirtualna umożliwiają szeroki zakres 

poznawania świata 

 

Główne działania kluczowe: 

Przebudowa wnętrz Ekspozycji Czasu w Šternberku i w ..... 

We wnętrzach budynku Ekspozycji Czasu zostaną przeprowadzone roboty budowlane 

umożliwiające zainstalowanie nowych obiektów zgodnie z opracowanym libretto. Elementem 

każdego np. warsztatu zegarmistrzowskiego będzie prezentacja ekspozycji partnerskiej w 

formie wirtualnego zwiedzania. W obrębie polskiego warsztatu zegarmistrzowskiego zostaną 

umieszczone eksponaty ze Šternberka a w šternberskim warsztacie eksponaty z ...... Miejsce 

będzie uzupełnione osią czasu wydarzeń w obu regionach z wideo mappingiem z historii 

partnerskich obiektów i krajów. 

Współpraca z polskim partnerem w zakresie zakupu nowych rozwiązań 

technologicznych umożliwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych. 



                                                                                            

  

W ramach przygotowywanej rozbudowy istniejącej ekspozycji wnioskodawca przewiduje 

stworzenie eksponatów interaktywnych, korzystających z technologii wyświetlania 3D, panele 

dotykowe, rozszerzoną rzeczywistość, multimedialny przewodnik i aplikację mobilną. Nowe 

elementy technologiczne rozwiązań audiowizualnych umożliwią udostępnianie ekspozycji 

osobom niepełnosprawnym, pozwolą na stworzenie interaktywnej wpływającej na emocje osi 

czasu wykonanej z obiektów wyjaśniających poszczególne elementy i pojęcia. 

Wspólne działania marketingowe 

Opracowanie wspólnego planu marketingowego pozwoli na informowanie polskich i czeskich 

zwiedzających o działaniach realizowanych po drugiej stronie granicy w sąsiednim regionie 

przygranicznym. W ramach tego działania zostaną opracowane wspólne strony internetowe, 

wspólna szata graficzna dla dwujęzycznych wydawnictw, gadżety, materiały na potrzeby 

programów animacyjnych, wykłady ze wspólną tematyką, odbędą się spotkania pracowników 

z obu placówek zarówno po stronie polskiego, jak i czeskiego partnera. 

Miejsce realizacji projektu:  

Šternberk 

Partner:  

 

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
Współpraca w ramach wszystkich działań projektu 

Cel i produkty projektu:  

Stworzenie eksponatów interaktywnych, korzystających z technologii wyświetlania 3D, 

panele dotykowe, rozszerzona rzeczywistość, multimedialny przewodnik i aplikacja mobilna. 

Makieta pałacu jako model 3D wyświetlany na ekranie przy pomocy technologii 3D. 

Przewodnik audiowizualny dostosowany także dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Szacowana wartość kosztów:  
880 000 EUR 

 

Charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):   

Koszty osobowe, zakup towarów i usług, koszty podróży, zakup wyposażenia 

Stan przygotowania projektu: 

 

Przedsięwzięcie projektowe z budżetem strony czeskiej, skonsultowane z WS 

 


