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Projekt pt. „Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa RCz „Przekraczamy Granice” 
Projekt s názvem Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst je spolufinancován  

z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR „Překračujeme Hranice” 
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PROGRAM / PROGRAM 

II. spotkanie merytorycznego zespołu roboczego w ramach realizacji działań 

projektu „Poznaj naszą Silesiankę! – promocja transgranicznego szlaku  

wież i platform widokowych” 

II. setkání odborného pracovního týmu v rámci realizace aktivit projektu „Poznej 

naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst“ 

 

numer rejestracyjny / registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120 

 

 

 

 

 
 

Główne punkty programu / Hlavní body programu: 

1. Omówienie wybranych działań/zadań (według działań kluczowych) / Projednání 
vybraných činností/úkolů (dle klíčových aktivit):  
a) Dz. Kl. 1 Zarządzanie ( personel) / KA 1 řízení projektu (personál) 

b) Dz. Kl. 2 Roll-up, windery    / KA 2 roll-up, winder 

c) Dz. Kl. 3 warsztaty w ramach „silesianka.net” (3b i 3c) / KA 3 workshopy  

v rámci „silesianka.net” (3b i 3c) 

d) Dz. Kl. 4a rejestracja zastrzeżenia nazwy (postęp w procesie) / KA 4a registrace 

ochranné známky (pokrok v procesu) 

e) Dz. Kl. 4b kampania promująca mająca na celu wzmocnienie wizerunku marki 

„Silesianka” (promocja w specjalistycznym czasopiśmie, promocja w postaci 

tramboardów/busboardów) / KA 4b propagační kampaň za účelem posílení 

vizibility značky „Silesianka” (propagace v odborném časopise, propagace 

formou tramboardů/busboardů) 

f) Dz. Kl. 4c konkurs „Ściągaj i wygrywaj!” (podstawowa definicja konkursu, 

zasady) / KA 4c soutěž „Snímej a vyhraj!” (základní definice soutěže, pravidel) 

g) Dz. Kl. 5 Poznaj naszą Silesiankę! (miękkie działania – ogólnie) / KA 5 Poznej 

naši Silesianku! (měkké aktivity - obecně) 

 

2.  Dyskusja końcowa, zadania, termin kolejnego spotkania OPT / Závěrečná diskuze, 

úkoly, termín dalšího setkání OPT 

Data / Datum 21.02.2023  

Czas / Čas 10:00 – 14:00 

Miejsce / Místo 

Salka konferencyjna (III. piętro) / 
konferenční místnost (III. patro) 
ul. Batorego 7  
47-400 Racibórz 


