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Partnerské setkání v Hrádku nad Nisou 

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se dne 27.6.2017 opět sešli na 
společném koordinačním setkání na radnici v Hrádku nad Nisou. 

Hlavním cílem koordinačního setkání byla kontrola plnění milníků včetně předání informací o 
postupné realizaci jednotlivých aktivit všemi projektovými partnery v návaznosti na detailní plánování 
projektu. Stejně tak byly tématem i koordinace a plánovaní společných aktivit projektu. Důležitým 
bodem programu byla také kontrola plnění čerpání dotačních prostředků s ohledem na závazný plán 
čerpání dotačních prostředků. Všichni partneři tak v rámci koordinačního setkání představili 
předběžné plány čerpání do 31.8.2017, které se výrazně nelišily od plánu zavazného. 

Dalším tématem bylo také logo projektu společné pro všechny partnery. Byl odsouhlasen a PP3 
předán konečný vzhled loga, které bude využíváno na informačních materiálech projektu všemi 
projektovými partnery. PP3 ve spolupráci s grafickým studiem dále vytvoří logo v různých formátech 
tak, aby bylo možné jeho stažení na internetových stránkách LP (www.pametvtrojzemi.cz). Zároveň 
se partneři věnovali další publicitě projektu, především pak byl kladen důraz na pravidelnou 
aktualizaci informací k projektu na internetových stránkách jednotlivých partnerů. Nakonec byl 
diskutován i vzhled a provedení questingových listů a questingového pasu s nálepkami. Questingy 
v rámci projektu tvoří LP, PP3, PP4 a PP5, questingový pas pro všechny trasy bude dále tvořit PP3 
město Frýdlant. Na koordinačním setkání bylo odsouhlaseno využití jednotného vizuálního vzhledu a 
formátu zpracování questingů jednotlivými partnery tak, aby bylo i vizuálně jasné, že questingy 
vznikaly v rámci jednoho projektu. Partneři zpracovávající questingové trasy se také zamyslí, jakým 
způsobem budou sladěny nálepky na questingový pas. Stejně tak se všichni PP zamyslí, v jaké formě 
by uvítali informační elementy partnera PP5 Oybin, které budou obahovat informace o realizovaných 
aktivitách partnera PP5, budou tímto partnerem vyrobeny a následně budou umístěny u ostatních 
partnerů. Téma questingů a informačních bannerů PP5 bude dále konzultováno na následujícím 
koordinačním setkání. 

Následující koordinační setkání projektových partnerů bylo dohodnuto na 29. 8. 2017 a bude se 
konat v Městských muzeích Žitava. 
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