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Centrum prvého kontaktu Snina wraz z partnerem Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA” w ramach Programu współpracy 
transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 3: Rozwój transgranicznego uczenia się 
przez całe życie, cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji zawodowej , realizowany przez mikroprojekt 
„Przygraniczni Reporterzy”. Program jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
 

Główny cel mikroprojektu:  
Główny cel projekt „Przygraniczni Reporterzy” to przygotowanie wykwalifikowanych pracowników regionalnych mediów. 
Specjaliści medialni i eksperci przygotują materiały badawcze dotyczące określonych zagadnień, które zostaną przetestowane 
pilotażowo podczas szeregu profesjonalnych warsztatów z uczniami średniej szkoły przemysłowej w Svidníku, następnie 
materiały te mogą zostać włączone do cyklu edukacyjnego edukacji medialnej w placówkach edukacyjnych na Słowacji i w 
Polsce. 
 
Cele mikroprojektu:  
1. Informacja medialna o mikroprojekcie, w ramach zaplanowanego zadania odbędą się dwie konferencje prasowe. 
Pierwsza  która poinformuje o nadchodzącym mikroprojekcie, jego działaniach oraz możliwościach zaangażowania 
pracowników instytucji edukacyjnych i mediów w nadchodzące seminaria edukacyjne. Na końcowej konferencji prasowej 
osiągnięte wyniki zostaną ocenione w odniesieniu do osiągnięcia / nieosiągnięcia ustalonego wyniku. 
 
2.  Profesjonalne warszaty, w ramach mikroprojektu zrealizowany zostanie cykl 5 profesjonalnych warsztatów: 

Warsztat 1 – Przetwarzanie informacji. 
Przetwarzanie informacji, wybór interesującego tematu, przygotowanie scenariusza do kręcenia raportu telewizyjnego, 
przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami. 

Warsztat 2 – Obsługa kamery, aparatu fotograficznego i dyktafonu. 
Teoria obsługi aparatu, kamery, dyktafonu, użycia świateł, mikrofonów, kompozycji, ekspozycji, nagrywania rozmów 
synchronicznych, pisania notatek do komentarza, komunikatu prasowego, wstępnej wstawki. 

Warsztat 3 – Przetwarzanie post produkcyjne  
Przetwarzanie post produkcyjne w studio, obsługa  programów do edycji, edycja kompozycji, nagrywanie komentarzy, edycja 
dźwięków, tworzenie napisów, edycja zdjęć na komputerze. 

Warsztat 4 – Eksport informacji prasowych 
Eksport informacji prasowych do agencji prasowych, umieszczanie w Internecie, publikowanie w sieciach społecznościowych 
takich jak Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, promocja ich własnych stron internetowych i socjalmedia w sieci, w innych 
mediach. 

Warsztat 5 – Finalizacja materiałów 
Podsumowanie zdobytej wiedzy i finalizacja przetworzonych materiałów, prezentacja gotowych prac i instrukcji. 
Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 50 372,81 EUR ;  
(zapewniony wkład finansowy na rzecz mikroprojektu: 42 826,88 EUR;  
współfinansowanie z budżetu państwa: 2 518,64 EUR;  
wkład własny Beneficjanta 5.037,29 EUR) 
Czas realizacji mikroprojektu: od 01.01.2020 – 31.03.2021 
Strona internetowa mikroprojektu (Na dzień inauguracyjnej konferencji prasowej strona jest w budowie):  
www. cpksnina.sk 
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