Prioritní osa 1
Společné řízení rizik
Název projektu: Posílení bezpečnosti společného
příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor
a Krkonoš
Vedoucí partner: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Partneři projektu: Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
809 502,00 EUR*
www.bezpecneprihranici.eu
Společná nebezpečí vyskytující se na obou stranách hranice v oblasti Krkonoš a výhody vyplývající ze spolupráce během řešení krizových situací
přiměly partnery k přípravě přeshraničního projektu.
Jeho hlavním cílem bylo zlepšení bezpečnosti v regionu prostřednictvím
zvětšení připravenosti a součinnosti krizových složek a zvětšení úrovně
jejich vyškolení.
Předpoklady projektu byly splněny díky investičním a školícím aktivitám,
a aplikování systémových řešení.
V rámci projektu byly zakoupeny mj. dva hasicí a záchranné vozy a multifunkční vozidlo s výbavou. Investiční aktivity zahrnovaly rovněž vytvoření
a vybavení Přeshraničního střediska krizového řízení, a montáž hydrologických stanic k měření hladiny vody v řekách. Jednotky byly rovněž dovybaveny osobními ochrannými prostředky pro hasiče.
Důležitou součástí projektu byly aktivity v rozsahu školení, včetně společných česko-polských cvičení a záchranářských manévrů.
Systémová řešení byla soustředěna na analýzu tematických oblastí, které
je nutno posílit. Díky výměně zkušeností a dobré praxe bylo možné implementovat řešení umožňující zlepšení spolupráce a lepší koordinaci akcí.
Rovněž byly zpracovány propagační a instruktážní materiály.
Dokonalým příkladem výhod vyplývajících ze spolupráce byla společná
akce českých a polských jednotek během neobvykle nebezpečného
požáru trávy, rašeliny a kosodřeviny v okolí Labské boudy. V jeho uhašení
důležitou roli sehrály technika zakoupená v rámci projektu a zkušenosti
získané v rámci společných školení a cvičení.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Urząd Miasta Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

Prioritní osa 1
Společné řízení rizik
Název projektu: Bezpečné pohraničí
Vedoucí partner: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu
Partneři projektu: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
6 789 621,54 EUR*
www.bezpecnepohranici.eu
Projekt „Bezpečné pohraničí” je vlajkovým projektem zvláštního významu
pro celé česko-polské pohraničí. Do jeho realizace byly zapojeny klíčové
složky a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v příhraniční oblasti.
Projekt byl výsledkem mnohaleté spolupráce mezi hasičskými záchrannými sbory z České republiky a Polska.
Nebezpečí, zároveň ta přirozené povahy, jak rovněž civilizační – jsou společná pro celou oblast příhraničí a vyžadují zásahy záchranných služeb
z obou stran hranice. Mezi témata vyžadující společné systémové řešení
patří taková jako: povodně a vodní záchranářství, dopravní nehody,
technické záchranářství a ochrana životního prostředí, a také způsoby,
jak zlepšit spolupráci, komunikaci a koordinaci společných akcí složek.
V rámci projektu byl podniknut pokus o komplexní řešení výše uvedené
problematiky na základě dosavadních zkušeností vyplývajících ze záchranných akcí a cvičení složek a subjektů z České republiky a Polska. Jeho cílem
bylo zvětšení schopnosti těchto složek v rozsahu součinnosti v krizových
situacích a zamezení jejich výskytu.
Projektové aktivity zahrnovaly analýzu správně-právních podmínek, vytvoření koordinačního systému, řízení a výměny informací v krizových situacích mezi středisky krizového řízení a složkami zodpovědnými za bezpečnost, zakoupení nezbytné techniky a vybavení, a odborná a jazyková školení.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Oplou

Prioritní osa 2
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Název projektu: Tajemství vojenského podzemí
Vedoucí partner: Město Rokytnice v Orlických horách
Partneři projektu: Gmina Głuszyca, Gmina Miejska Kamienna Góra,
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,
Město Trutnov, Stachelberg, z.s.
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
1 510 650,00 EUR*
Vojenské objekty z období II. světové války jsou v současné době jednou
ze zajímavějších a nejraději navštěvovaných turistických atrakcí v Dolním
Slezsku. Projekt s názvem „Tajemství vojenského podzemí” spojil nabídky
dostupné na obou stranách hranice, a vytvořil ještě více atraktivní a snadněji dostupný turistický produkt, což poskytuje možnost lepšího využití
tohoto výjimečného potenciálu.
Aktivity projektu byly rozděleny na investiční a marketingové.
V rámci investičních aktivit byla část objektů uvedena do původního stavu, vytvořeny byly expozice na návštěvnických trasách a rekonstruovány
nebo vybudovány od základů byly vstupy, komunikační tahy a parkovací
místa. Vytvořeno bylo rovněž Turistické informační centrum.
Marketingové aktivity byly soustředěny na tvoření společné značky. Marketingová kampaň předpokládala vytvoření loga, propagačních spotů,
mobilní hry, map a letáků. Naplánovány byly rovněž společné workshopy
a konference. Projekt byl propagován rovněž na sociálních sítích.
Vojenské objekty zahrnuté do projektu:
- Podzemní město Osówka v Głuszyci;
- Komplex ARADO v Kamenné Hoře;
- Tvrz Hanička v Rokytnici v Orlických horách;
- Tvrz Stachelberg u Trutnova.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis,
Urząd Miasta Kamienna Góra, Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o.

Prioritní osa 2
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Název projektu: Cesta kamene
Vedoucí partner: Město Hořice
Partneři projektu: Gmina Dobromierz, Miasto Świdnica,
Gmina Strzegom, Podzvičinsko, z. s.
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
1 699 023,52 EUR*
www.szlakkamienia.eu
www.cestakamene.eu
Společný potenciál v podobě přírodních zdrojů a dědictví spojeného
s kamenem byly základem k navázání spolupráce a přípravě projektu
s názvem „Cesta kamene”.
Projekt byl rozdělen na 3 klíčové aktivity: investice zpřístupňující turistické atrakce, značení turistických stezek a propagačně-informační aktivity.
Investiční aktivity byly soustředěny na přestavbu Městského muzea
v Hořicích, vytvoření multimediálního sálu Cesty kamene, Aleje kamenných soch a osvětlení Křížové hory ve Strzegomi, a renovaci 4 barokních
kamenných kašen na náměstí ve Svídnici.
Druhá aktivita zahrnovala vytvoření sítě přeshraničních turistických stezek spojujících významné kamenné památky v regionu a jejich značení.
V rámci propagačních a informačních aktivit byly vytvořeny webové stránky projektu, propagační video, tištěné materiály a reklama v médiích.
Partneři se rovněž zúčastnili turistického veletrhu.
Projekt je dokonalým příkladem využití společného potenciálu a spojení
tradice s inovacemi. Velká vzdálenost mezi partnery a nově vzniklé partnerství nebyly pro jeho realizaci překážkou. Značný vliv na úspěch projektu mělo vytvoření přátelské atmosféry mezi zástupci partnerů a členy
pracovního týmu, který projekt připravoval.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Urząd Miejski w Strzegomiu, Urząd Miejski w Świdnicy,
Městský úřad v Hořicích

Prioritní osa 2
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Název projektu: Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj
česko-polského pohraničí „Společné dědictví“
Vedoucí partner: Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Partneři projektu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie Region
Beskidy w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza”, Destinační společnost Východní Čechy, Jeseníky
– Sdružení cestovního ruchu, Královéhradecký kraj, Moravian-Silesian
Tourism, s.r.o., Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci,
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu.
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
1 904 455,15 EUR*
www.tourism-pl-cz.eu
Projekt „Společné dědictví” byl vlajkovým projektem majícím strategický
význam pro oblast podpory a prioritní pro implementaci prioritní
osy 2 Programu. Tento ambiciózní projekt realizovalo až 11 partnerů
z 8 polských a českých regionů.
Hlavním cílem projektu bylo zvětšení návštěvnosti česko-polského
pohraničí turisty z České republiky a Polska, a návštěvníky z jiných zemí.
V rámci projektu byla naplánována řada různorodých aktivit v rozsahu
propagace a informování potenciálních turistů o dostupných atrakcích
a turistických produktech. Partneři si jako cíl vytyčili zvětšení kvality
poskytovaných služeb a zlepšení efektivity propagace se zohledněním
historického, multikulturního a přírodního specifika oblasti. V důsledku
spolupráce a naplánovaných aktivit by se měl pobyt osob navštěvujících
oblast podpory prodloužit.
Za účelem zvětšení povědomí o atraktivitě česko-polského pohraničí byly
vytvořeny webové stránky ve čtyřech jazykových verzích. Na nich byly
prezentovány atrakce v členění na 4 tematické skupiny: kulturní dědictví,
přírodní dědictví, propagační akce a místa nabízející možnost odpočinku.
Na stránkách byly publikovány popisy jednotlivých atrakcí, jak rovněž
aktualizované informace o nadcházejících událostech v daném regionu.
Důležitou a neobvykle zajímavou součástí projektu byla rovněž propagační
videa, které jsou volně přístupná díky různým komunikačním a mediálním
nástrojům.
V rámci projektu a jeho věcných aktivit byly velmi atraktivním způsobem
využívány rovněž sociální sítě. Vytvořen byl oficiální kanál na YouTube
a profil na Facebooku, na nichž byly systematicky publikovány informace
o aktivitách projektu.
Kromě toho předpokladem projektu bylo spojování stávajících turistických
stezek do přeshraničních stezek a integrace stávajících nabídek
do komplexních česko-polských turistických balíčků. Partneři se rovněž
společně zúčastnili veletrhu a oborových setkání.

Velký počet partnerů a jejich dobrá spolupráce se
v případě tohoto projektu promítly do efektivity
realizovaných aktivit, a výsledky spolupráce
a vzájemného poznání poskytují šanci na trvalost
a další iniciativy.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Prioritní osa 2
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Od zámku Frýdlant k zámku Czocha
Vedoucí partner: Krajská správa silnic Libereckého kraje
Partneři projektu: Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
16 815 482,30 EUR*
Zlepšení dopravního spojení je jednou z priorit přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Polskem. Pro Dolnoslezské vojvodství hraničící
s až 4 českými kraji má modernizace regionálních silnic v pohraničí zvláštní
význam.
Pilotní projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha” je největším silničním
projektem ve finanční perspektivě 2014-2020. Jeho realizace umožnila
komplexní modernizaci 64,62 km silnic, z toho 41,23 km na polské straně.
Silniční investice uskutečněné v rámci projektu umožní zvětšit návštěvnost
regionu, a díky tomu lepší využití potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů. Zlepšení dostupnosti bude mít vliv na rozvoj cestovního ruchu
a konkurenceschopnost regionu, což v důsledku tvoří šance na vznik
nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti.
Na polské straně investice svým dopadem zahrnuje oblasti obzvláště
cenné zároveň z přírodního, jak i kulturního hlediska. Z mnoha atrakcí
je nutno uvést mj. zámek Czocha, lázně Świeradów-Zdrój, hrad Świecie
či hrad Gryf v Proszówce.
Zatímco na české straně se nacházejí mj. zámek Frýdlant, lázeňský
komplex Lázně Libverda, poutní Kostel Navštívení Panny Marie a Centrum
duchovní obnovy v Hejnicích.
Na obou stranách hranice je tato oblast z přírodního hlediska atraktivní
díky Jizerským horám.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, AMW REWITA Sp. z o.o. (Zamek Czocha)

Prioritní osa 3
Vzdělání a kvalifikace
Název projektu: Společná cesta k podnikavosti
na školách
Vedoucí partner: Okresní hospodářská komora Liberec
Partneři projektu: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lubański,
Powiat Zgorzelecki, Střední odborná škola Liberec, Střední průmyslová
škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec,
Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou,
Střední zdravotnická škola Turnov
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
631 994,02 EUR*
Projekt s názvem „Společná cesty k podnikavosti na školách” byl zaměřen
na podnikavost jako klíčovou kompetenci absolventů na pracovním trhu
v České republice a v Polsku.
Aktivity projektu předpokládaly zavedení prvků podnikavosti do školních
programů výuky a vyškolení pedagogů v rozsahu metodického rozvíjení
této kompetence tak, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích
absolventů ke vstupu na trh práce. Přeshraniční spolupráce v případě tohoto projektu umožnila zároveň nárůst věcné hodnoty naplánovaných
aktivit, jak rovněž rozšíření perspektiv žáků a učitelů pracujících v obou
(českém a polském) systémech výuky.
V rámci projektu žáci na obou stranách hranice tvořili fiktivní firmy nazývané jako Firmičky. Díky tomu měli možnost poznat procesy managementu a fungování firem ve všech aspektech, tj. od nápadu po realizaci
produktu či služby. Během společného fungování tzv. Firmiček se stejným
nebo podobným zaměřením na obou stranách hranice žáci poznali rovněž
základy zahraniční spolupráce a fungování na mezinárodním trhu. Rovněž
si rozšířili své znalosti o místním trhu práce a rozdílech existujících na české a polské straně.
Projekt předpokládal podporu 450 žáků a 30 učitelů na české straně a 450
žáků a 30 učitelů na polské straně oblasti Euroregionu Nisa.
Kompetence a dovednosti, které účastníci získali, mohou být v budoucnosti základem jejich konkurenceschopnosti na dynamicky měnícím se trhu
práce.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Okresní hospodářská komora Liberec, Powiat Bolesławiecki,
Powiat Lubański, Powiat Zgorzelecki

Prioritní osa 3
Vzdělání a kvalifikace
Název projektu: Přeshraniční vzdělávání studentů
zdravotnických oborů
Vedoucí partner: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola Trutnov
Partneři projektu: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
257 764,99 EUR
Za účelem zlepšení profesních kvalifikací a kompetencí absolventů
v oblasti péče o pacienty v příhraničním regionu Krkonošská státní vyšší
škola v Jelení Hoře ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou
a Střední zdravotnickou školou v Trutnově realizovala česko-polský projekt
„Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů“.
V rámci projektu se studenti zdravotnických oborů zúčastnili zahraničních
stáží realizovaných na obou stranách hranice v ústavech zdravotnické
a sociální péče, výjezdních workshopů týkajících se porovnání systémů
zdravotnické péče, společných konferencí a jazykových kurzů.
Projekt současně poskytl možnost uskutečnění investičních aktivit
nezbytných pro účely spolupráce zahrnující nákup vybavení sloužícího
k přípravě studentů na realizaci stáří a workshopů. Na polské straně
se jednalo o vybavení místnosti k výuce v rozsahu pediatrické péče,
jak rovněž simulátory a fantomy k výuce v rozsahu gynekologie, a na české
straně se jednalo o vybavení místnosti k výuce v rozsahu anesteziologické
péče.
Očekávaným přeshraničním výsledkem projektu a přínosem pro obyvatele
podporované oblasti bylo zlepšení schopnosti reagovat na měnící
se situaci na zdravotnickém trhu práce v pohraničí a zmenšení nebezpečí
souvisejícího s nedostatkem zdravotnického personálu.
Projekt byl velmi dobře vnímám zároveň mezi studenty, jak rovněž
pedagogickým personálem. Ukázalo se, že integračním prvkem
a magnetem přitahujícím účastníky byly jazykové kurzy.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Prioritní osa 4
Spolupráce institucí a komunit
Název projektu: Koncepce rozvoje přeshraniční
cykloturistiky na česko-polském pohraničí
Vedoucí partner: Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju
Terytorialnego
Partneři projektu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
Powiat Ząbkowicki, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
„Olza”, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Partnerství pro městskou
mobilitu, Královéhradecký kraj, Nadace Partnerství,
Region Orlicko-Třebovsk
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
595 206,77 EUR*
www.cykloprojekt.irt.wroc.pl
Hlavním předpokladem projektu bylo vytyčení průběhu dálkové
cyklotrasy v česko-polském pohraničí a iniciování procesu její realizace.
Předpokladem koncepce projektu bylo rovněž zlepšení řízení cykloturistiky
v příhraniční oblasti, a to díky spolupráci českých a polských samospráv
a NGO.
V dlouhodobé perspektivě předpokladem projektu bylo vytvořit
základy pro další spolupráci české a polské správy a prostředí spojená
s cykloturistikou za účelem lepšího využití potenciálu oblasti, která byla
předmětem projektu. Takový přístup vytvářel reálnou šanci na trvalou
spolupráci a realizaci dalších česko-polských projektů.
Pro potřeby projektu byla realizována řada aktivit plánovací, koncepční,
inventarizační či informační povahy.
V rámci projektu byla provedena inventarizace cyklotras a objektů a oblastí
významných pro cykloturistiku v oblasti podpory Programu. Důležitým
prvkem této části projektu bylo vytvoření Geoportálu umožňujícího mj.
přístup k údajům shromážděným v rámci inventarizace a vytyčeného
průběhu hlavní trasy a spojek www.geoportal.cykloprojekt.irt.wroc.pl.
Hlavním výstupem projektu je „Koncepce rozvoje přeshraniční
cykloturistiky v polsko-českém pohraničí”, pro kterou byl vyhotoven
seznam investičních potřeb, prováděcí strategie, marketingová
a propagační strategie a modelové aktivity.
Důležitou roli pro vypracování koncových výstupů projektu plnila pracovní
setkání a studijní návštěvy partnerů. A dále za účelem propagace nápadu
a ideje projektu mezi rozhodujícími osobami a aktivisty zabývajícími
se rozvojem cykloturistiky bylo uspořádáno Administrativně-politické
fórum. V rámci projektu rovněž fungovalo Mobilní poradenské místo
- specializované kontaktní místo zajišťující pomoc při řešení problémů
spojených s cyklistickou mobilitou a šíření know-how v tomto rozsahu.
Kromě toho bylo významnou součástí projektu vypracování Koncepce
rozvoje horské MTB cykloturistiky a Koncepce rozvoje in-line turistiky
v oblasti česko-polského pohraničí.
Se všemi výstupy vypracovanými v rámci projektu je možné seznámit
se díky publikaci, která je na webových stránkách projektu dostupná ke
stažení.

*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Instytut Rozwoju Terytorialnego

Prioritní osa 4
Spolupráce institucí a komunit
Název projektu: Jak zachraňujete u Vás?
Vedoucí partner: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Partneři projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kłodzku, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.,
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
335 273,38 EUR*
www.jakratujecieuwas.eu
Projekt spočíval ve spolupráci českých a polských zdravotnických
záchranných služeb z oblasti česko-polského pohraničí zahrnujícího
oblast působnosti ESÚS Novum. Jeho hlavním cílem bylo zintenzivnění
spolupráce mezi zdravotnickými záchrannými službami z České republiky
a Polska.
Spolupráce mezi partnery zahrnovala: pořádání konferencí, výměnné
stáže, společná cvičení a školení zdravotnických záchranářů.
Program zahajovací konference a závěrečné konference projektu
předpokládal výměnu zkušeností a dobré praxe v rozsahu právních
omezení, přednemocniční péče a jiných odborných témat.
Účastníci výměnných stáží zdravotnických pracovníků z České republiky
a Polska měli šanci seznámit se s fungováním a specifikou každodenní
práce u zdravotnické záchranné služby v sousední zemi. Významným
prvkem výměnných stáží byla možnost upozornit na rozdíly ve fungování
zdravotnických záchranných služeb na obou stranách hranice.
Společná česko-polská cvičení zdravotnických záchranných služeb byla
uskutečněna formou dvoudenních aktivit záchranářů za simulovaných
podmínek – nočních a denních. Uspořádána byla cvičební místa s úkoly,
kde zdravotničtí záchranáři mohli ukázat získané dovednosti a znalosti
v rozsahu zdravotnického záchranářství a současně vylepšit své kvalifikace.
V rámci projektu byla rovněž uspořádána 4 intenzivní školení
pro zdravotnický personál. Předmětem školení bylo mj. poskytování
pomoci v případě výskytu ohrožení zdraví a života, a spolupráce
v poskytování přednemocniční péče zdravotnickými záchranáři
ve vybraných případech, jak např. náhlá srdeční zástava, těžké úrazy apod.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: EUWT Novum.

Prioritní osa 4
Spolupráce institucí a komunit
Název projektu: Drugstop – přeshraniční spolupráce
policejních jednotek v oblasti boje s drogovou
kriminalitou
Vedoucí partner: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Partneři projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství
policie Olomouckého kraje, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
2 088 913,68 EUR*
Zintenzivnění spolupráce policejních jednotek z České republiky a Polska
v rozsahu drogové problematiky, a realizace společných preventivních
aktivit ve prospěch obyvatelstva v příhraniční oblasti, byly hlavními cíli
vlajkového projektu „Drugstop”. Projekt předpokládal rovněž zvětšení
povědomí společnosti v rozsahu drogové problematiky na obou stranách
hranice. Projekt byl odpovědí na jedno z nebezpečí vzniklých v důsledku
otevření hranic a související s tím neexistence bariér pro kriminalitu.
Partneři projektu naplánovali zavedení řady přeshraničních systémových
řešení, takových jako školení zahrnující právní aspekty a znalosti
v rozsahu důsledků účinku drog, zavedení systému výměny informací
na obou stranách hranice či příprava společných preventivních aktivit policie
a institucí zodpovědných za drogovou problematiku.
Policisté byli vybaveni odbornými školícími materiály a demonstrativním
a multimediálním vybavením. Pro operační buňky a kriminalistické
laboratoře byla zakoupena vysoce specializovaná výbava. Rovněž byla
vytvořena inovační aplikace pro mobilní zařízení.
V Mezinárodním centru potírání ilegálních drogových laboratoří
v Legionowě byla uspořádána školení pro 120 příslušníků (60 z České
republiky a 60 z Polska). V rozsahu realizace preventivní akce bylo
vyškoleno 60 příslušníků (30 z České republiky a 30 z Polska).
V rámci sociální prevence byly uspořádány soutěže, setkání s dětmi
a mládeží, a setkání s pedagogem. Celkem se těchto akcí zúčastnilo
13 182 dětí a 8 308 pedagogů a rodičů.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Prioritní osa 4
Spolupráce institucí a komunit
Název projektu: Přeshraniční město dětí
Vedoucí partner: Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy
Partneři projektu: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
232 868,55 EUR*
www.miastodzieci.net
Díky společné iniciativě podnikatelů a samospráv mělo 1 200 dětí z České
republiky a Polska možnost zúčastnit se prvních dvou edic fascinujícího
vzdělávacího projektu, a současně zajímavým způsobem strávit prázdniny
ve svém městě a v zahraničí v zemi souseda.
Vzdělávacího a výchovného cíle projektu bylo dosaženo díky aktivitám
přeshraniční povahy zaměřeným na zlepšení spolupráce společenství
v pohraničí.
Mladí účastníci projektu z České republiky a Polska měli díky spojení
zábavy s výukou dovedností užitečných na trhu práce příležitost získat
neobvykle cenné zkušenosti pomocné v dospělém životě. Projekt
předpokládal mj. zvětšení povědomí o významu práce v životě člověka
(nic nedostaneme zadarmo – všechno něco stojí) či vytvoření návyku
podnikavosti a přijímání odpovědnosti za vlastní osud.
Díky vtělení se do pracovníků různého typu (mj. úředník, policista,
klempíř/karosář, filmař, kameník, pekař, fotograf, opravář) účastníci
získali znalosti a zkušenosti, které jim usnadní rozhodnout se, čím by
se v životě chtěli zabývat. Účast na projektu dětem rovněž umožnila získat
dovednosti lepšího hospodaření s financemi.
Nepochybnou přidanou hodnotou projektu rovněž bylo prolamování
bariér, rozšíření obzorů a získání mezikulturních kompetencí.
Projekt byl určen především pro ty děti, které z různých důvodů neměly
příležitost strávit prázdniny mimo domov. Partneři deklarují ochotu
v nápadu pokračovat.
*Částka schválená Monitorovacím výborem.
Zdroj fotografií: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

