Vitrum pro Futurum
Realizace projektu: 1. 3. 2012 – 31. 1. 2013
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo upevnění a posílení již částečně vytvořených vazeb v rámci Euroregionu
skla a zesíťovaní aktérů s ohledem na větší zapojení podnikatelské sféry do již existujících struktur.
Dílčími cíli bylo prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti sklářství v území ERBBK vytvořením
nových vazeb a posílením stávajících kontaktů, přilákání českých a slovenských regionálních firem
zabývajících se sklem do struktur programu Euroregion skla skrze nabídku spolupráce a vhodným
způsobem zasíťovat s již existujícími strukturami, vytvoření strategií budoucí spolupráce a příprava
půdy pro institucionalizaci v projektu upevněných a posílených vzájemně vytvořených vztahů.
Popis projektu:
Projekt byl realizován Regionem Bílé Karpaty, Strednou odbornou školou sklářskou Lednické Rovne,
Regiónem Biele Karpaty a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí.
V rámci projektu byly vytýčeny základní sítě a vytvořena strategie dalšího postupu, následovaly tvůrčí
dílny středoškoláků, kterých se účastnili studenti sklářských škol z obou stran hranice spolu
s participujícími firmami a zpracovávali odborné práce vybraných témat (vitráž, hutní sklo, pískování).
Tvůrčí dílny, kde byly grafické návrhy ztvárněny do hmotné skleněné podoby, vyvrcholily Dnem
otevřených dveří školy, kde mohlo tuto překrásnou podívanou shlédnout velké množství zájemců.
Následovaly výstavy sklářských výrobků z tvůrčích dílen středoškoláků jak v ČR, tak v SR. Byly
vytvořeny nabídky spolupráce pro firmy užívající sklářské technologie a následné možné zařazování
používaných firemních technologií do vzdělávacích programů zúčastněných škol. V rámci celého
projektu probíhala prezentace Euroregionu skla a ER BBK jakožto již existující struktury podporující
sklářské odvětví a rozvoj území Zlínského a Trenčianského kraje.
Náklady na projekt: 599.454,- Kč
Výstup projektu:
Realizace společných tvůrčích dílen středoškoláků
Plán rozvoje programu Vitrum pro Futurum
TV reportáže, DVD k propagaci škol a tvůrčích dílen, výstavy
Reportáže z realizace projektu můžete shlédnout na těchto odkazech:
Otevření tvůrčích dílen
http://www.tvbeskyd.cz/cz/10-valasske-mezirici/2-video--ve-valasskem-mezirici-probihaji-sklarsketvurci-dilny.html?idv=4042
Vernisáž výstavy v Trenčíně
http://www.youtube.com/watch?v=IP9ZygUPYFc&list=PLk7_EDw8E9WXJrRo4sOlVjOoccZIAUl0a
Vernisáž výstavy ve Zlíně
http://www.tvbeskyd.cz/cz/10-tv-beskyd/2-valasske-mezirici.html?idv=4696

