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FORMULARZ  - POSZUKIWANIE PARTNERA  

do realizacji Mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów  
w INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 

 
 

Dane Instytucji szukającej Partnera: 

Nazwa Jednostki Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury  
i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa 

Adres ul. Zamkowa 1-3, 47-411 Łubowice 
Telefon/fax 32 410 66 02 

www www.eichendorff.pl 
Dane osoby do kontaktu  
- imię i nazwisko 
- e-mail 
- stanowisko służbowe 

 
Paweł Ryborz 
eichendorffzentrum@wp.pl 
kierownik administracyjny 
Telefon kom.: (0048) 728 987 630 

Inne ważne informacje Informacje o naszym pomyśle: 
 
Etap I: Przygotowanie dokumentacji na 
rewitalizację parku w Łubowicach, w tym obmiar 
geodezyjny drzewostanu, inwentaryzacja 
drzewostanu wraz z opracowaniem gospodarki tym 
drzewostanem oraz wykonanie projektu 
rewitalizacji parku. Uzyskanie na ten cel pozwolenia 
ŚWKZ w Katowicach. 
Etap II: Realizacja według ww. projektu. W tym, 
usunięcie starego i uszkodzonego drzewostanu oraz 
posadzenie nowych drzew, wytyczenie ścieżek 
edukacyjno-przyrodniczych oraz rekreacyjnych, 
wykonanie stylowego oświetlenia ścieżek. 
Adaptacja istniejącego oczka wodnego do celów 
rekreacyjnych. 

Etap III. Promocja projektu. 
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Na terenie parku znajdują się ruiny byłego 
pałacu Eichendorffów. Czynione są starania 
związane z odbudową wschodniego skrzydła 
tego pałacu. W parku istnieje tz. Zajęcza Ścieżka 
wzdłuż której posadowionych jest 10 tablic z 
dwujęzycznymi wierszami Josepha von 
Eichendorffa. Cały teren jest własnością GCKiS.  
  

Informacje, jakiego Partnera poszukujemy: 

Rodzaj instytucji Gmina lub inna instytucja (np. instytucje kultury 
– zamki, pałace) posiadająca park lub teren 
przyrodniczo-rekreacyjny  
 

Rodzaj preferowanych 
działań w ramach 
mikroprojektu  
(np. sportowe, edukacyjne,  
w ochronie środowiska, itp.) 

1. Poszukujemy Partnera w ramach Osi 
priorytetowej nr 2 (OP2): (Rozwój 
potencjału przyrodniczego i kulturowego 
na rzecz wspierania zatrudnienia), 

2. Działanie z zakresie rewitalizacji parku 
wraz z tworzeniem ścieżek edukacyjno-
przyrodniczych, 
  

Przedziały wiekowe 
uczestników działań 

Bez ograniczeń. 
Park jest ogólnodostępny. 

Inne ważne informacje - 
 
Wyrażamy zgodę na zamieszczenie powyższej informacji na stronie Internetowej www.euroregion-
silesia.pl i www.euroregion-silesia.cz 
 
 
 

Łubowice, dnia 28.10.2016r. 
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