Výzva na predkladanie projektových
zámerov Európske hlavné mesto kultúry
2026
Vitajte v prihláške projektových zámerov pre EHMK - EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY
2026. Veríme, že vaše zámery pomôžu urobiť z Hlohovca dobré miesto pre kultúru a život.
Projektové zámery budú slúžiť ako kostra programu. Tešíme sa na ne. V prípade otázok a
nejasností navštívte webstránku www.hlohovec2026.sk Váš tím EHMK.
1. Názov Vašej organizácie / Meno a priezvisko predkladateľa

2. Meno a priezvisko koordinátora projektu

3. E-mail koordinátora projektu

4. Telefónne číslo koordinátora projektu

5. Web alebo facebookový profil organizácie/predkladateľa (ak nemáte, nevadí)

6. Názov projektového zámeru

7. Typ projektového zámeru
podujatie (jednorazové, pravidelne alebo nepravidelne sa opakujúce)
výstavba alebo rekonštrukcia objektov
vytvorenie virtuálnych výstupov (napríklad aplikácie, programy, portály)
vytvorenie audiovizuálnych záznamov
vytvorenie písomných výstupov (literatúra, prieskumy, výskumy, analýzy)
vytvorenie 2D (napríklad grafika, maľba, kresba atď.) a 3D výstupov (socha,
keramika, 3D print atď.)
stáže, študijné pobyty, výmenné programy, školské projekty
rozvoj nástrojov podpory turizmu
Iné
8. Stručný popis projektového zámeru (max. 500 slov)

9. Cieľ projektového zámeru - čo chcete dosiahnuť.

10. Aký problém/potrebu projektový zámer rieši?

11. Kto je cieľová skupina vášho projektového zámeru? (kto prioritne bude využívať
jeho výsledky)

12. Ktoré z oblastí záujmu Európskej komisie váš projekt zohľadňuje?
Ako si dlhodobo zachováme kultúrne dedičstvo
Ako vytvoríme súdržnosť a tzv. dobré žitie v priestore nášho mesta a regiónu
Ako vytvoríme prostredie pre podporu umelcov a profesie v kultúrnom a
kreatívnom priemysle
Ako vytvoríme a udržíme európsky obsah
Ako podporíme rodovú rovnosť
Ako rozvinieme medzinárodné kultúrne prepojenia a vzťahy
Chcem podať svoj projekt, ale neviem, do ktorej kategórie ho mám zaradiť
13. Predpokladaná dĺžka projektu (od začatia prípravy po ukončenie poslednej časti
projektu, projekt sa môže realizovať počas celej prípravy na EHMK od 2022 do
2026)
3 mesiace
6 mesiacov
9 mesiacov
12 mesiacov
18 mesiacov
24 mesiacov
viac ako 24 mesiacov
14. V ktorej časti roka by ste radi finalizovali Váš projektový zámer? (pýtame sa preto,
aby sme si vedeli presnejšie rozvrhnúť aktivity, ktoré sa budú realizovať v roku
2026)
december - február
marec - máj
jún – august
september - november
celoročne

15. Kde by ste radi realizovali projektový zámer? (uveďte miesto, kde si predstavujete
realizáciu vášho projektového zámeru, napríklad Zámok Hlohovec, Námestie sv.
Michala, park na ul. R. Dilonga, hrádza, Šulekovo, Bojničky či iné časti okresu
Hlohovec, atď.)

16. Čo budete považovať za úspech vášho projektu?

17. Napíšte nám viac o svojich doterajších skúsenostiach s podobnými projektmi.
Stačia malé odkazy na to, čo ste robili v minulosti alebo, ak nemáte skúsenosti,
napíšte, že ste v tomto priestore nová/nový/noví/nové.

