
Poufny projekt!

Poufny projekt!

Carsharing Transporter dla Socjokultury Görlitz
ogólnospołeczna kampania crowdfundingowa

Z życzliwym wsparciem:

A co z tym?

W ramach społeczno-kultury Görlitz szukamy wsparcia dla 
naszych wyzwań logistycznych. Nasz projekt oznacza lepszą 
mobilność w realizacji projektów kulturalnych, takich jak miasto 
dziecięce, Zuvi i nasze kino letnie. Chodźmy!

https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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Carsharing Transporter dla Socjokultury Görlitz
ogólnospołeczna kampania crowdfundingowa

Z życzliwym wsparciem:

Do czego służy?

Przy przygotowywaniu i realizacji wakacji i innych ofert 
regularnie stawiamy czoła następującym pytaniem: Jaki 
samochód prywatny jest używany?Jak finansować naprawy?Jak 
wygląda ubezpieczenie?

W celu ułatwienia organizacji transportu materiałów i 
ułatwienia logistycznego
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Umożliwienie przejazdu testowego dla modelu wspólnego 
carshaingu między 15.4.2022 a 15.9.2022
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Aby zwiększyć widoczność społeczno-kultury Görlitza
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Masz coś do powiedzenia na ten temat? Masz coś do powiedzenia na ten 
temat?

• Do naszej kampanii crowdfundingowej?
• O kulturze społecznej w Görlitz? I oczywiście Zgorzelec!
• Mobilność w Stadt & Kreis Görlitz? I oczywiście Zgorzelec!

Więc jesteś/jesteś swoją koleją!

Głos/wiadomość do: +49 160 4596 772 
• anonimowa i systematyczna ocena odbywa się do 07/23
Wyślij e-mail na adres: carsharing@camillo-goerlitz.de

* Projekt jest finansowany w ramach Partnerstwa na rzecz Demokracji Miasta Görlitz 
Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) w ramach programu federalnego 
„Demokracja żyje!”, Państwowa Rada Prewencji Saksonii i miasto Görlitz.  Ten środek będzie 
współfinansowany ze środków podatkowych na podstawie posła do parlamentu państwa saksońskiego 
zdecydowano budżety.

Z życzliwym 
wsparciem:

mailto:carsharing@camillo-goerlitz.de
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz


Poufny projekt!

Poufny projekt!

Nasz model

• Od kampanii crowdfundingowej do planowania bezpieczeństwa
• Od użytku prywatnego do oficjalnego rozliczania projektu
• Od otwarcia do populacji do rentownego wykorzystania

Zalety naszego modelu

• Inne kluby są zaproszone do przyłączenia się!
• Rentowność zastępuje kwestię finansowania następczego dla nowego vana
• Transporter umożliwia społeczno-kulturę i dostęp do udziału w życiu społecznym

* Projekt jest finansowany w ramach Partnerstwa na rzecz Demokracji Miasta Görlitz 
Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) w ramach programu federalnego 
„Demokracja żyje!”, Państwowa Rada Prewencji Saksonii i miasto Görlitz.  Ten środek będzie 
współfinansowany ze środków podatkowych na podstawie posła do parlamentu państwa saksońskiego 
zdecydowano budżety.
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