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Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2021

Olomoucký kraj bude vyhlašovat III. ročník Cen za přínos v oblasti životního prostředí.

Olomoucký kraj se rozhodl ocenit a zviditelnit ty, kterým na stavu životního prostředí záleží.

O šesti nominovaných rozhodne veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. O vítězích
rozhodne odborná komise (gesce Olomouckého kraje). Realizace hlasování veřejnosti k vybrané
kategorii (cena veřejnosti)

Termín akce bude 20. 10. 2021 a uskuteční se ve Střední lesnické škole v Hranicích.

V průběhu roku 2021 byla realizována příprava projektu, zajištěno internetové hlasování pro
získání nominací do jednotlivých kategorií (případně hlasování ceny veřejnosti), kompletní
aktualizace dat, aktualizace webu a soc. sítí vč. zajištění autorských práv, oslovení všech
účastníků soutěže, tvorba video medialonků, tvorba audio medailonků, tiskový servis, propagace
akce, příprava a realizace všech grafických podkladů, nákup, příprava, realizace cen a diplomů,
kompletní administrace projektu vč. přípravy vyhlášení soutěže v online prostředí, vytipování
lokality pro případný slavnostní ceremoniál na podzim roku 2021.

Nyní se bude realizovat společenský večer vč. všech náležitostí jako je zajištění kompletní
organizace akce, tvorba a rozeslání pozvánek na akci, technické zabezpečení akce, občerstvení
hostů i vystupujících, zajištění prostor pro ceremoniál vč. úprav, ozvučení akce, nasvětlení akce,
zajištění technického personálu na akci, zajištění led obrazovek pro projekci, zajištění a účast
novinářů, zajištění hostesek a uvaděček, zajištění hudebního vystoupení, zajištění moderace
akce, zajištění rekvizit a vystavovatelů akce, zajištění bezpečnosti akce vč. hygienických potřeb
v souvislosti s aktuálním stavem ohledně Kovid19 a další produkční náležitosti vč. režie akce.
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Podklady pro objednávku

Rozpočet 2021 2/2

Zajištění místa konání akce 0

Zajištění rautu vč. obsluhy 40000

Zajištění moderátora 20000

Zajištění hudebního vystoupení 15000

Zajištění AV techniky a rekvizit 50000

Zajištění květin 0

Zajištění produkce, obsluhy, hostesek 18000

Celkem bez DPH 143000
--


