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Akční plán ke Strategii integrované spolupráce 

česko-polského příhraničí 2014- 2020 
 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 1 Cestovní ruch a volný čas                 

Strategický cíl: 1.1 Vysoký podíl cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu         

Opatření: 1.1.1 Společný marketing cestovního ruchu               
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ111/001 Propagace Geoparku Jeseníky B J-SCR; Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu 

2 000 000 Kč 

CZ111/002 Gastronomie Jeseníků B J-SCR; Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu 

1 000 000 Kč 

CZ111/003 Filmová turistika v Jeseníkách B J-SCR; Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu 

1 000 000 Kč 

CZ111/004 Společné propagační kampaně subjektů 
na obou stranách hranic 

B Město Náchod 4 000 € 

CZ111/005 Společný marketing podhorských měst   B Statutární město Liberec 1 500 000 Kč 

CZ111/006 Atraktivita cestovního ruchu B, C Město Semily Desítky tisíc Kč /rok 

CZ111/007 Společné propagační kampaně subjektů 
na obou stranách hranic 

B Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ111/008 Spolupráce informačních center na obou 
stranách hranice 

B Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ111/009 Tisk propagačních materiálů Podkrkonoší C Sdružení Podzvičinsko 400 000 Kč 

PL111/001 Rozšíření a aktualizace webových stránek 
obce Szczytna a jejích českých 
partnerských měst o jazykové verze a 
výstavba vícejazyčných infostánků v obci 
Szczytna a jejích 2 partnerských městech. 

  Obec Szczytna 200 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL111/002 Společná turistická propagace 
ząbkowicko-jawornického pohraničí  

  Ząbkowice 50 000 PLN 

PL111/003 Spolupráce turistických informací na 
obou stranách hranice 

B Okres Złotoryja Neuvedeno 

PL111/004 Společná propagace kvalit obce 
Kamienna Góra a Trutnova 

B Městská obec Kamienna Góra 200 000 EUR 

 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 1 Cestovní ruch a volný čas                 

Strategický cíl: 1.1 Vysoký podíl cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu         

Opatření: 1.1.2 Zvyšování kvality služeb cestovního ruchu             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ112/001 Fortifikační památky a turistika C Fort Radíkov o.s. 3 000 000 Kč 
CZ112/002 Poutní turistika  B J-SCR; Jeseníky - Sdružení cestovního 

ruchu 
2 000 000 Kč 

CZ112/003 Česko-polská konference B J-SCR; Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu 

800 000 Kč 

CZ112/004 Cyklobusy/Turistbusy Jeseníky B J-SCR; Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu 

3 000 000 Kč 

CZ112/005 Hřebenovka – krkonošská část B Liberecký kraj 7 000 000 Kč 
CZ112/006 Čarodějnickou cyklotrasou po polsko-

českém pohraničí – etapa II ( v realizaci)  
B Powiat Nysa  99 000 € 

CZ112/007 Po stopách Albrechta z Valdštejna v 
česko-polském příhraničí 

B Město Turnov 2 000 000 Kč 

CZ112/008 Partnerská města promlouvají B Město Turnov 750 000 Kč 

CZ112/009 Využívání moderních komunikačních 
prostředků ve službách cestovního ruchu 

C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ112/010 Pokračování VIA FABRILIS B Sdružení Podzvičinsko 200 000 Kč 

PL112/001 Spolupráce v oblasti vytvoření 
přeshraničního turistického produktu 
"Vodní cesty polsko-českého pohraničí" 

  Ząbkowice 100 000 PLN 

PL112/002 Propagace přeshraniční turistické stezky 
Marianny Orańské 

  Ząbkowice 100 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL112/003 Propagace zdravotní turistiky polsko-
českého pohraničí 

B KARR S.A. 2 000 000 PLN 

PL112/004 Polsko-české vaření A KARR S.A. 2 000 000 PLN 

PL112/005 Regionální produkty polsko-českého 
pohraničí 

B KARR S.A. 5.000.000,- PLN 

PL112/006 Kvalita především. Stravování a 
pohostinství na polsko-českém pohraničí 

B KARR S.A. 5 000 000 PLN 

 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 1 Cestovní ruch a volný čas                 

Strategický cíl: 1.1 Vysoký podíl cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu         

Opatření: 1.1.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu               
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ113/001 Komplexní projekt budování a rozvoje 
infrastruktury cestovního ruchu v oblasti  
Staroměstska (areál Kraličák – Stříbrnice, 
Hynčice pod Sušinou) 

C Nezisková organizace, která vznikne při 
Kraličák s.r.o. a další partneři v regionu 

6 000 000 € 

CZ113/002 Cyklotrasa Odra Nisa B Liberecký kraj 8 000 000 € 

CZ113/003 Revitalizace lázeňského místa Běloves  C Město Náchod 5 000 000 Kč zpracování PD 
100 000 000 Kč stavební 

náklady 

CZ113/004 Revitalizace sportovišť v Náchodě A Město Náchod 250 000 000 Kč 

CZ113/005 Úpravy okolí vodní nádr.Mšeno - 
nástupní objekty,lanové centrum, 
sluneční lázně 

C Město Jablonec nad Nisou 50 000 000 Kč 

CZ113/006 Budování městských destinací 
cestovního ruchu 

B Statutární město Liberec 1 500 000 Kč 

CZ113/007 Budování městských destinací 
cestovního ruchu 

B Statutární město Liberec 1 500 000 Kč 

CZ113/008 Výstavba cyklostezek B Sdružení Český ráj V desítkách mil. Kč 

CZ113/009 Zázemí pro cyklisty B Město Semily 3 000 000 Kč 

CZ113/010 Lávka přes Riegrovu stezku B Město Semily 5 000 000 Kč 

CZ113/011 Rozhledna Medenec C Město Semily 15 000 000 Kč 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ113/012 Polská příroda a česká historie-klíč k 
rozvoji přeshraničního cestovního ruchu 

B Město Turnov 1 500 000 Kč 

CZ113/013 Trasování příhraničních cyklostezek B Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ113/014 Tvorba nových a modernizace stávajících 
turistických stezek 

C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ113/015 Cykloturistika v Podkrkonoší B Sdružení Podzvičinsko 2 000 000 Kč 

CZ113/016 Obnova památek v Podkrkonoší B Sdružení Podzvičinsko 1 000 000 Kč 

CZ113/017 Tvorba nových NS – Putování za zlatem a 
větrnými mlýny 

C Sdružení Podzvičinsko + Větrák o.s. 2 000 000 Kč 

CZ113/017 Podpora excelence míst a metod dle 
Vincenze Priessnitze na obou stranách 
CZ-PL hranice 

B Společnost Vinceze Priessnitze, o.s. 2 000 000 € 

PL113/001 Vytvoření zastávky CYKLOAUTOBUSU v 
centrum obce Szczytna spolu s 
označením v terénu a přípravou aplikace 
na smartphone pro 10 cyklotras a 10 
stezek pro Nordic walking. 

  Obec Szczytna  400 000 PLN 

PL113/002 Výstavba "Sudetského centrum země" v 
rámci pokračování projektu "Velké Poříčí 
a obec Szczytna společně rozvíjejí 
cestovní ruch – "Sudetské centrum 
země". 

  Obec Szczytna 7 000 000 PLN 

PL113/003 Rekonstrukce historického kostela v 
Orlickém Záhoří a přestavba okolí 
pranýře a zpřístupnění historického 
hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele v obci 
Szczytna. 

  Obec Szczytna 3 000 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL113/004 Výstavba turistické a naučné stezky: 
Kamenná cesta - fáze II „Biodiverzita 
česko-polského pohraničí“ 

  Obec Szczytna 2 000 000 PLN 

PL113/005 Výstavba mezinárodního sportovního a 
turistického komplexu "BikePark 
Szczytna" dráha pro trénink a organizaci 
mezinárodních cyklistických závodů BMX 
(olimpijská disciplína). 

  Obec Szczytna 3 000 000 PLN 

PL113/006 Modernizace pěších, cyklistických, 
lyžařských, naučných stezek ząbkowicko-
jawornického pohraničí (Bardské, Zlaté, 
Soví a Rychlebské hory) 

  Ząbkowice 100 000 PLN 

PL113/007 Výstavba naučné stezky s rozhlednou na 
Kladské hoře 

  Ząbkowice 200 000 PLN 

PL113/008 Na přeshraniční stezce    Bardo 35 000 € 

PL113/009 Na kole přes hranice    Bardo 80 000 € 

PL113/010 Bardský průsmyk místem přeshraničních 
setkání  

  Bardo 100 000 € 

PL113/011 Voda může bavit každého   Bardo 300 000 € 

PL113/012 Turistické využití vodní nádrže v 
Pilchovicích  

C Okres Lwówek Śląski 5 000 000 PLN 

PL113/013 Výstavba cyklotras a turistických stezek C Okres Lwówek Śląski 10 000 000 PLN 

PL113/014 Revitalizace památek, včetně 
historických urbanistických oblastí, kde 
žije socio-ekonomicky a kulturně slabší 
obyvatelstvo 

B Obec Lubawka 9 250 (?) 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL113/015 Zapomenuté vyhlídky polsko-českého 
pohraničí 

B KARR S.A. 30 000 000 PLN 

PL113/016 Zimní sportovní infrastruktura   Město Szklarska Poręba 20 – 40 mln PLN (investiční 
výdaje) 

PL113/017 Z údolí Jizery do údolí Bobru – II. fáze B Jelení Hora 5 000 000 € 

PL113/018 Rekonstrukce historického paláce a 
parku v Jelení Hoře a jejich přizpůsobení 
pro účely polsko-české kulturní výměny  

B Jelení Hora 4 000 000 € 

PL113/019 Euroregionální spartakiáda pro děti a 
mládež  

B Jelení Hora 1 000 000 € 

PL113/020 Zdoláváme kopec Szybowisko v obci 
Jeżów Sudecki 

C Obec Jeżów Sudecki 200 000 PLN  

PL113/021 Propagace ubytování a cestovního ruchu 
v obci Jeżów Sudecki a Paseky nad 
Jizerou 

B Obec Jeżów Sudecki 80 000 PLN  

PL113/022 Po stopách legend obcí Kamienna Góra a 
Trutnov  

B Městská obec Kamienna Góra 300 000 EUR 

PL113/023 Turistické a sportovní využití Lysé hory  C Obec Jeżów Sudecki 10 000 000 (bez jednotky) 

PL113/024 Obnovení historického urbanistického 
uspořádání města v průběhu staletí  

  Obec a město Lwówek Śląski 22 000 000 PLN 

 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 1 Cestovní ruch a volný čas                 

Strategický cíl: 1.2 Pestrá nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit         

Opatření: 1.2.1 Rozvoj a spolupráce institucí na poli kultury, sportu a volného času         
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ121/001 Výstavba nové multifunkční haly A Střední škola zemědělská a veterinární 
Lanškroun 

17 000 000 Kč 

CZ121/002 Rekonstrukce Horského hotelu a 
televizního vysílače Ještěd a vytvoření 
management plánu pro zápis do 
Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO 

C České Radiokomunikace a.s. 100 000 000 Kč 

CZ121/003 Poznávejme vzájemně své tradice  B Město Turnov 1 000 000 Kč 

CZ121/004 Park přátelství – místo setkávání a 
konání tradičních a kulturních akcí 

B Město Turnov 35 000 000 Kč 

CZ121/005 Společně vytvářejme podmínky pro 
přirozený rozvoj osobnosti  

B Středisko pro volný čas dětí a mládeže 70 000 000 Kč 

CZ121/006 ZOO Dvůr Králové a Zámek Ksiaz – 
nejnavštěvovanější turistické cíle 
Východních Čech a Dolního Slezka  

B ZOO Dvůr Králové a.s. 600 000 Kč 

PL121/001 Film týkající se společného kulturního a 
historického dědictví oblasti ząbkowicko-
jawornického pohraničí 

  Ząbkowice 50 000 PLN 

PL121/002 Spartakiáda partnerských měst   Bardo 150 000 € 

PL121/003 Modernizace z rozšířením Sdružení 
veřejných škol (zespół szkół publicznych) 
v obci Lubawka 

B Obec Lubawka 30 817,3 (?) 

PL121/004 Spolupráce televize   Telewizja Polska S.A.  1 236 037 EUR 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL121/005 Euroregionální modelářské workshopy – 
Společné lety po nebi 

B Obec Jeżów Sudecki, Paseky nad Jizerou 30 000 (bez jednotky) 

PL121/006 podpora záměrů propagujících sport a 
rekreaci  

  Obec a město Lwówek Śląski 15 500 000 PLN 

PL121/007 Výstavba kulturního centra w obci 
Lwówek Śląski 

  Obec a město Lwówek Śląski 9 000 000 PLN 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 1 Cestovní ruch a volný čas                 

Strategický cíl: 1.2 Pestrá nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit         

Opatření: 1.2.2 Společně organizované kulturní a volnočasové aktivity           
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ122/001 Společně organizované kulturní a 
volnočasové aktivity s partnerskou 
školou 

A Střední škola obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk 

50 000 € 

CZ122/002 Sportovní akce různého druhu A Univerzita Pardubice 1 000 000 Kč 

CZ122/003 SPOLU - poznáváme tradice B Obec Medlov 6 000 € 

CZ122/004 Společné sportovní a kulturní akce A Město Náchod 35 000 € 

CZ122/005 Kulturní akce B Město Semily Desítky tisíc Kč /rok 

CZ122/006 Sport sbližuje a buduje mosty přátelství B Město Turnov 10 000 000 Kč 

CZ122/007 Sport překračuje hranice B TJ Turnov 6 000 000 Kč 

CZ122/008 Společně poznávejme přírodní a kulturní 
památky přeshraničního partnera 

B Město Turnov 11 000 000 Kč 

CZ122/009 Přátelství bez hranic B Movement o.s. 3 000 000 Kč 

CZ122/010 Společné kulturní akce B Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ122/011 Sportování bez hranic B Statutární město Hradec Králové 21 970,50 € 

CZ122/012 Pořádání společných výstav prací 
akademiků a studentů ze 
spolupracujících institucí 
 
 
 
 

B TUL-FT-Katedra designu 200 000 Kč / rok 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL122/001 Realizace projektu "POSPOLU" - pořádání 
12 kulturních akcí na polské a české 
straně spolu s partnerem projektu 
Sdružením "ACTIV+" z Senice na Hané a 
dechovým orchestrem Věrovanka. 

  Obec Szczytna 640 000 PLN 

PL122/002 Pořádání v obci Szczytna cyklu 5 
"Mezinárodní skateboardová soutěž", 
která bude probíhat na profesionální 
Skate plaze o povrchu 1800 m2, která se 
nachází v obci Szczytna ve sportovním 
komplexu: „Centrum sportu, aktivního 
odpočinku a pohybové rehabilitace v 
obci Szczytna im. ks. Benedykta 
Narlocha”. 

  Obec Szczytna 250 000 PLN 

PL122/003 Pořádání cyklu 5 akcí: „Mezinárodní 
přehlídka umělecké kreativity osob se 
zdravotním postižením, aktivace 
prostřednictvím sportu a zábavy“ 
realizované v obci Szczytna ve 
sportovním areálu: „Centrum sportu, 
aktivního odpočinku a pohybové 
rehabilitace v obci Szczytna im. ks. 
Benedykta Narlocha”. 

  Obec Szczytna 500 000 PLN 

PL122/004 Pořádání cyklu 12 turnajů a výuky golfu 
pro děti a dospělé v rámci projektu "Golf 
bez hranic" v Polsku a České republice.  
 Hodnota projektu: 500 000,- PLN 

  Obec Szczytna 500 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL122/005 Pořádání cyklu 5 akcí:“Mezinárodní 
olympiáda dětí v předškolním věku" za 
účasti polských a českých mateřských 
škol. 

  Obec Szczytna 250 000 PLN 

PL122/006 Pořádání cyklu 5 akcí:“Mezinárodní 
olympiáda seniorů" za účasti seniorů z 
Polska a České republiky. 

  Obec Szczytna 250 000 PLN 

PL122/007 Přeshraniční památky – triatlon v 
Bardských horách  

  Bardo 35 000 € 

PL122/008 Varhanní hudba jako přeshraniční most 
spojující Polsko a Česko  

  Bardo 50 000 € 

PL122/009 Kulturní stezky Polska a Česka    Bardo 40 000 € 

PL122/010 Na kole a kánoi napříč pohraničím B Okres Lwówek Śląski 100 000 PLN 

PL122/011 Společné sportovní akce A Okres Złotoryja  Neuvedeno 

PL122/012 Mezinárodní hudební festival Józefa 
Ignacego Sznabla  

B Městské centrum kultury a sportu w obci 
Nowogrodziec  

400 000 PLN  

PL122/013 Pieczenica   B Městské centrum kultury a sportu v obci 
Nowogrodziec  

300 000 PLN  

PL122/014 Hrnčířský jarmark – Wielki Garniec Nad 
Kwisą v obci Nowogrodziec (Velký hrnec)   

B Městské centrum kultury a sportu v obci 
Nowogrodziec 

300 000 PLN  

PL122/015 Kulturní tvář česko-polského pohraničí A KARR S.A. 8 000 000 PLN 

PL122/016 Přeshraniční spolupráce instituce kultury   Dolnoslezská filharmonie v Jelení Hoře 176 850 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL122/017 Společné pořádání kulturních a 
sportovních akcí na území partnerských 
obcí obce Kamienna Góra 

B Městská obec Kamienna Góra 150 000 EUR 

PL122/018 Euroregionální fotbalový turnaj 
dobrovolných hasičů  

B Obec Jeżów Sudecki, Paseky nad Jizerou 10 000 (bez jednotky) 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 2 Infrastruktura a životní prostředí               

Strategický cíl: 2.1 Dostatečná dopravní dostupnost a přeshraniční mobilita           

Opatření: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury a dopravních sítí v regionu             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ211/001 Greenway Jizera A Liberecký kraj 100 000 € 

CZ211/002 Cyklotrasa Odra Nisa B Liberecký kraj 580 000 € 

CZ211/003 Zlepšení železničního spojení 
Liberec/Praha – Jelenia Góra 

B, C Liberecký kraj Neuvedeno 

CZ211/004 Zlepšení železničního spojení Liberec – 
Zawidów – Zgorelec  

B, C Liberecký kraj Neuvedeno 

CZ211/005 Obecně – modernizace zastávek, 
nástupišť, nové terminály a zastávky+ 
informační systémy pro cestující 
(vybavení zastávek, terminálů) 

B, C Liberecký kraj Neuvedeno 

CZ211/006 Modernizace komunikací v evropském 
městě 

B Město Náchod 700 000 € 

CZ211/007 Liberec – křižovatka dálkových 
cyklostezek 

C Statutární město Liberec 150 000 000 Kč 

CZ211/008 Napojení na páteřní silniční síť C Krajská správa Libereckého kraje V desítkách mil. Kč 

CZ211/009 Rekonstrukce místních komunikací C Město Semily V desítkách mil. Kč 

CZ211/010 Výstavba nových cyklostezek a pěších 
stezek 

C Nové Město nad Metují Neuvedeno 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL211/001 Výstavba pěší a cyklistické trasy v obci 
Szczytna na úseku: ul. Szkolna, Wiejska, 
Stare Bobrowniki, Schronisko pod 
Muflonem v obci  Duszniki-Zdrój. 

  Obec Szczytna 500 000 PLN 

PL211/002 Výstavba pěší a cyklistické trasy na 
úseku: Złotno, Polne Domy, Dolina směr 
Duszniki-Zdrój 

  Obec Szczytna 300 000 PLN 

PL211/003 Výstavba pěší a cyklistické trasy na 
úseku: Wolności, Zacisze, Złotno směr 
Duszniki-Zdrój 

  Obec Szczytna 700 000 PLN 

PL211/004 Zlepšení kvality silničního spojení mezi 
hlavními turistickými atrakcemi pohraničí 
- rekonstrukce okresních silnic č. 3149D a 
3143D 

  Ząbkowice 20 000 000 PLN 

PL211/005 Modernizace regionálních silnic v rámci 
Přeshraniční stezky Marianny Orańské - 
silnice č. 382 (Ząbkowice Śląskie 
Kamieniec Ząbkowicki), č. 390 
(Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok) č. 
391 (Złoty Stok – Lądek Zdrój) - subjekt 
odpovědný Dolnoslezská silniční a 
železniční služba 

  Ząbkowice Neuvedeno 

PL211/006 Rekonstrukce okresní silnice č. 2491D 
Pławna - Wleń - Strzyżowiec o délce 
17,15 km 

C Okres Lwówek Śląski 15 000 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL211/007 Rekonstrukce okresní silnice č. 2511D 
Pławna - Lubomierz - Radoniów o délce 
11,7 km 

C Okres Lwówek Śląski 10 000 000 PLN 

PL211/008 Výstavba dopravní infrastruktury – 
přizpůsobení nevyužívaných železničních 
tratí pro cyklostezky. 

B Okres Złotoryja  Neuvedeno 

PL211/009 Výstavba silniční sítě provázané se státní 
a krajskou silnicí spolu se spojnicí těchto 
silnic 

A Obec Lubawka 201 333,55 (?) 

PL211/010 Středosudetská stezka (Droga) 
Śródsudecka  

B KARR S.A.  Neuvedeno 

PL211/011 Zlepšení silniční infrastruktury v polsko-
českém pohraničí 

B Jelení Hora 2 000 000 € 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 2 Infrastruktura a životní prostředí               

Strategický cíl: 2.1 Dostatečná dopravní dostupnost a přeshraniční mobilita           

Opatření: 2.1.2 Podpora meziregionální osobní a nákladní přepravy             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ212/001 Propojení linek základní dopravní 
obslužnosti přes hranice(Liberec – 
Frýdlant – Habartice – Zawidow – 
Zgorelec,  Bogatynia – Frýdlant – Nové 
Město – Mink – Gryfów Slaski, Frýdlant – 
Srbská – Lesna – Luban) a rozvoj 
turistických autobusových linek a jejich 
integrace a rozvoj zaměstnaneckých linek 

B, C Liberecký kraj Neuvedeno 

CZ212/002 Zajištění vozidel vhodných pro 
přeshraniční provoz 

C Liberecký kraj Neuvedeno 

CZ212/003 Rozvoj integrovaných dopravních 
systémů a jejich přeshraniční proojení + 
propagace – IDOL, Euronisee Ticket 

C Liberecký kraj Neuvedeno 

CZ212/004 Propojení turistických center v 
Krkonoších a Jizerských horách 

A ESÚS Nové Sudety Neuvedeno 

CZ212/005 Ekologická doprava turistů do center v 
Jizerských horách 

A ESÚS Nové Sudety Neuvedeno 

 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 2 Infrastruktura a životní prostředí               

Strategický cíl: 2.2 Kvalitní životní prostředí                 

Opatření: 2.2.1 Ochrana ovzduší, přírody a krajiny               
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ221/001 Strážci Natury  B Arnika – program Ochrana přírody 1 500 000 Kč 

CZ221/002 Ochrana ovzduší, přírody a krajiny  ve 
spolupráci s KRNAP 

C Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 Neuvedeno 

CZ221/003 Městská zeleň C Město Semily 15 000 000 Kč 

CZ221/004 Rekultivace náhonu C Město Semily 2 000 000 Kč 

CZ221/005 Monitoring ovzduší C Město Semily 5 000 000 Kč 

CZ221/006 Třiďme  odpady C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

PL221/001 Realizace projektu: "Bez hranic pro 
ekologii" zaměřeného na obyvatele obce 
Szczytna a českých partnerských měst – 
3-letý projekt. 

  Obec Szczytna 210 000 PLN 

PL221/002 Společně s českými partnery zpracování 
a tisk příručky "Žiji vědomě a ekologicky" 
– univerzálního nástroje ekologické 
výchovy. 

  Obec Szczytna 90 000 PLN 

PL221/003 Vyvinutí a provedení 3 městských her 
založených na ekologických principech 
pro děti a mládež z obce Szczytna a 
českých partnerských městech. 

  Obec Szczytna 120 000 PLN 

PL221/004 revitalizace městského parku    Obec a město Lwówek Śląsk 1 500 000 PLN 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 2 Infrastruktura a životní prostředí               

Strategický cíl: 2.2 Kvalitní životní prostředí                 

Opatření: 2.2.2 Efektivní využívání energií a surovninových zdrojů             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ222/001 Snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení 

C Město Semily 8 000 000 Kč 

CZ222/002 Snížení energetické náročnosti budov ve 
vlastnictví města 

C Město Semily V desítkách mil. Kč 

CZ222/003 Snižování energetické náročnosti budov C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

PL222/001 Projekt s názvem: „Budujeme centrum 
pozitivní energie v našem městě“ – 
vzdělávací projekt pro obyvatele ESÚS 

  Obec Szczytna 2 000 000 PLN 

PL222/002 Zateplení budov ZPEW v obci Lwówek 
Śląski, ul. Ptasia 3, Parkowa 9, Pałacowa 
8 a 9   

C Okres Lwówek Śląski 5 800 000 PLN 

PL222/003 Zateplení budovy "B" okresní nemocnice 
Centrum zdraví  

C Okres Lwówek Śląski 5.313.000,- PLN 

PL222/004 Provedení zateplení budov DPS Mirsk, 
Sportovní haly ZSOiZ v obci Lwówek 
Śląski, internátu ZSET v Rakovicích Wlk. a 
DPS  

C Okres Lwówek Śląski 5 923 000 PLN 

PL222/005 Zateplení základní školy Miszkowicích 
Zateplení veřejných budov v obci 
Lubawka. 
 
Zateplení skupiny veřejných škol v obci 
Chełmsk Śląski 

C Obec Lubawka   



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL222/006 VSV – vítr, slunce, voda C KARR S.A. 1 000 000 PLN 

PL222/007 Pasivní bydlení - to se vyplatí! B KARR S.A. 5 000 000 PLN 

PL222/008 Energetická modernizace veřejných 
budov  

  Obec a město Lwówek Śląski 3 000 000 PLN 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 2 Infrastruktura a životní prostředí               

Strategický cíl: 2.2 Kvalitní životní prostředí                 

Opatření: 2.2.3 Zlepšení vodohospodářské a odpadové infrastruktury           
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ223/001 Rozvoj vodohospodářské infrastruktury C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

PL223/001 Výzkum zdrojů a kvality minerálních vod 
nacházejících se na území obce Szczytna 

  Obec Szczytna 100 000 PLN 

PL223/002 Nakládání s odběrem minerální vody v 
obci Szczytna v ul. Górska 

  Obec Szczytna 7 000 000 PLN 

PL223/003 Výstavba čistíren odpadních vod jako 
alternativa ochrany povrchových vod 
česko-polského pohraničí“  

  Obec Szczytna 3 800 000 PLN 

PL223/004 Výstavba vodovodu s odběrem vody v 
Miszkowicích a Jarkowicích - fáze II 
Přestavba kanalizačního systému 
Miszkowice - Bukówka, fáze II 
Výstavba kanalizačního systému v obci 
Paprotki 
Výstavba kanalizačního systému v obci 
Uniemyśl 
Výstavba vodovodní a kanalizační sítě v 
obci Szczepanów 
Výstavba vodovodní sítě v obci Paczyn 
Výstavba kanalizační sítě v obci Błażejów 
Výstavba vodohospodářské 
infrastruktury v obci Uniemyśl a 
Okreszyn 

C Obec Lubawka 4 922 435 000 PLN  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL223/005 Výstavba kanalizační sítě v obci 
Dziwiszów spolu s přípojkami 

C Obec Jeżów Sudecki 10 000 000 (bez jednotky) 

PL223/006 Uspořádání hospodářství odpadních vod 
v povodí Odry v obci Lwówek Śląski 

  Obec a město Lwówek Śląski 41 000 000 PLN 

PL223/007 Zlepšení zásobování pitnou vodou a pro 
účely hašení požárů obydlených oblastí 

  Obec a město Lwówek Śląski 6 000 000 PLN 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 3 Konkurenceschopnost                 

Strategický cíl: 3.1 Konkurenceschopná ekonomika a rozvinuté podnikatelské prostředí regionu       

Opatření: 3.1.1 Podpora a zlepšování podmínek pro podnikání             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ311/001 Vytvoření podmínek pro podnikání B, C Liberecký kraj - Město Semily V desítkách mil. Kč 

CZ311/002 Využití přeshraniční spádové oblasti pro 
zvýšení výkonu firem 

C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ311/003 Aktivní hospodářský prostor - česko-
polské příhraničí 

B Okresní hospodářská komora Přerov 136 000 € 

PL311/001 Spolupráce hospodářských komor a 
podnikatelských svazů 

B Okres Złotoryja Neuvedeno 

PL311/002 Podnikání od nuly C KARR S.A. 15 000 000 PLN 

PL311/003 Koordinace, propagace a výměna 
zkušeností v oblasti investiční nabídky 

B Městská obec Kamienna Góra 200 000 (bez jednotky) 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 3 Konkurenceschopnost                 

Strategický cíl: 3.2 Funkční a efektivní inovační a výzkumný systém regionu           

Opatření: 3.2.1 Rozvoj výzkumných organizací a inovačního podnikání           
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ321/001 Přeshraniční spolupráce v materiálovém 
výzkumu 

C Technická univerzita v Liberci, Ústav pro 
nanomateriály, pokročilé technologie a 
inovace 

7 500 000 Kč 

CZ321/002 Přeshraniční spolupráce ve výzkumu v 
oblasti konkurenceschopného 
strojírenství 

C Technická univerzita v Liberci, Ústav pro 
nanomateriály, pokročilé technologie a 
inovace 

6 000 000 Kč 

CZ321/003 Společný projekt  B TUL-FT-KMI 125 000 Kč / rok 

PL321/001 Podporujeme inovace   B KARR S.A. Neuvedeno 

PL321/002 Vytvoření přeshraničního výzkumného 
inkubátoru 

A Městská obec Kamienna Góra 1 000 000 (bez jednotky) 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 3 Konkurenceschopnost                 

Strategický cíl: 3.2 Funkční a efektivní inovační a výzkumný systém regionu           

Opatření: 3.2.2 Spolupráce a internacionalizace výzkumných organizací a inovačních firem       
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 3 Konkurenceschopnost                 

Strategický cíl: 3.3 Vzdělávací systém provázaný s trhem práce             

Opatření: 3.3.1 Zvýšení vzdělanosti a zaměstnanosti obyvatel regionu           
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ331/001 Podpora vzniku pracovních míst v 
podobě stáží ve vybraných institucích v 
rámci česko- polské spolupráce 

B Královéhradecký kraj Neuvedeno 

CZ331/002 Obnova kulturních památek 
prostřednictvím tradičních řemeslných 
postupů v rámci Libereckého kraje 

A Liberecký kraj 20 000 000 Kč 

CZ331/003 Hledáme společné cesty k získávání 
informací a zkušeností. 

B Základní škola Turnov - Mašov, U školy 
56, okres Semily 

30 000 000 Kč 

CZ331/004 Příprava a zavedení společného studia v 
oboru Design – Joint Master 

B TUL-FT-Katedra designu 125 000 Kč/rok 

CZ331/005 Česká kultura a jazyk v polském 
příhraničí bude upřesněno 

B Univerzita Palackého v Olomouci Neuvedeno 

CZ331/006 Kvalifikovaná pracovní síla – zdroj 
prosperity 

A ESÚS nebo Úřad práce ČR nebo Úřady 
práce z Polska 

Neuvedeno 

PL331/001 Zavedení pedagogických inovací v oboru 
"technik služeb cestovního ruchu" 
zahrnující přeshraniční spolupráci ve 
Sdružení vyšších středních škol v obci 
Kamieniec Ząbkowicki  

  Ząbkowice 100 000 PLN 

PL331/002 Přeshraniční spolupráce škol (Sdružení 
vyšších středních škol v obci Ziębice a 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště zemědělské) 

  Ząbkowice 100 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL331/003 Zlepšování kvality vzdělávání v profesích 
cukrář, zedník štukatér, kuchař 
prostřednictvím modernizace školních 
učeben ve sdružení vzdělávacích zařízení 
v obci Lwówek Śląski (Zespół Placówek 
Edukacyjno - Wychowawczych) 

C Okres Lwówek Śląski 500 000 PLN 

PL331/004 Moje dovednosti obrazem školy C Okres Lwówek Śląski 700 000 PLN 

PL331/005 Podpora dovedností a aspirací studentů 
vyšších středních škol prostřednictvím 
doplňujících vzdělávacích aktivit. 

C Okres Lwówek Śląski 2 000 000 PLN 

PL331/006 Vzdělávací projekty zaměřené na 
pohraničí 

B Okres Złotoryja  Neuvedeno 

PL331/007 Dolnoslezská pracovní síla  C KARR S.A. 10 000 000 PLN 

PL331/008 Jednoduchá čeština, snadná polština – 
efektivní spolupráce 

B KARR S.A. 800 000 PLN 

PL331/009 Vývážený rozvoj polsko-českého 
pohraničí 

B KARR S.A. 10 000 000 PLN 

PL331/010 Přeshraniční fórum spolupráce pro účely 
trhu práce“ 

  Dolnoslezské vojvodství - Dolnoslezský 
úřad práce 

2 381 000 EUR 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 4 Veřejné služby                   

Strategický cíl: 4.1 Kvalitní veřejné služby a fungující systém eliminace bezpečnostních rizik       

Opatření: 4.1.1 Zlepšení veřejného zdraví a sociální integrace             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ411/001 Kavárna jako místo setkávání  B Fokus Turnov 4 000 000 Kč 

PL441/001 Rozšíření služeb poskytovaných 
Okresním zdravotním střediskem 
(Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.) 
v oboru gynekologie o léčbu neplodnosti, 
prenatální testování a porodnictví, nákup 
sanitky, modernizace ústředního 
vytápění a kotelny ve 2 budovách 
Okresního zdravotního střediska v obci 
Lwówek Śląski i Gryfów Śląski. 

C Okres Lwówek Śląski 6 350 000 PLN 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 4 Veřejné služby                   

Strategický cíl: 4.1 Kvalitní veřejné služby a fungující systém eliminace bezpečnostních rizik       

Opatření: 4.1.2 Zlepšení prevence rizik a bezpečnosti v regionu             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ412/001 Posílení materiálně-technického 
vybavení Zdravotnických záchranných 
služeb ERN na společné česko – polské 
hranici 

B Zdravotnická záchranná služba Jelení 
Hora 

Neuvedeno 

CZ412/002 Varovný systém C Město Semily 250 000 Kč 

CZ412/003 Zlepšení protipožární ochrany a přenos 
zkušeností při záchranných akcích 

B Město Turnov 3 000 000 Kč 

CZ412/004 Rozšíření kamerového systému C Nové Město nad Metují Neuvedeno 

CZ412/005 Vyhodnocení aktivit neziskového sektoru 
k prevenci sociálního vyloučení a boje s 
chudobou a navržení efektivního řešení 

B Ústav sociální práce UHK Hradec Králové 4 000 000 Kč 

PL412/001 Dovybavení dobrovolných hasičů v obci 
Szczytna moderní požární a 
záchranářskou technikou. 

  Obec Szczytna 1 000 000 PLN 

PL412/002 Rozšíření základny OSP Szczytna – JGR 
zapsané do KSRD 

  Obec Szczytna 1 500 000 PLN 

PL412/003 Rozšíření a modernizace systému 
městského monitoringu obce Szczytna 

  Obec Szczytna 80 000 PLN 

PL412/004 Ząbkowicko-jawornické společné 
akce/cvičení/soutěže záchranných 
jednotek a útvarů, které zajišťují 
bezpečnost 

  Ząbkowice 50 000 PLN 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

PL412/005 Integrovaný záchranný systém v 
příhraniční oblasti – nákup vybavení  
tj. operačně terénního vozidla pro provoz 
v těžkém terénu a jiné záchranné 
vybavení pro záchranné služby okresu 
Ząbkowice Śląskie 

  Ząbkowice 200 000 PLN 

PL412/006 Vybavení pro záchranné akce a zateplení 
budovy PPSP v obci Lwówek Śląski 

C Okres Lwówek Śląski 2 028 000 PLN 

PL412/007 IKT- bezpečnost, informace, sport, volný 
čas 

A KARR S.A. 12 000 000 PLN 

 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 

 

Klíčová oblast: 4 Veřejné služby                   

Strategický cíl: 4.2 Koordinovaný rozvoj regionu                 

Opatření: 4.2.1 Efektivní veřejná správa a řízení regionu               
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ421/001 Spolupráce v oblasti veřejných správ B Město Náchod 25 000 € 

CZ421/002 Společnou cestou k efektivní veřejné 
správě a strategickému řízení  

B Město Turnov 40 000 000 Kč 

PL421/001 Výměna zkušeností a vzájemné 
předávání informací mezi subjekty 
veřejné správy 

B Okres Złotoryja  Neuvedeno 

PL421/002 zpracování koordinačního dokumentu 
pro strategické a územní aktivity pro 
oblast polsko-českého pohraničí 

  Dolnoslezské vojvodství – Ústav 
územního rozvoje  

Neuvedeno 

PL421/003 Výměna zkušeností mezi subjekty 
veřejné sféry 

B Městská obec Kamienna Góra 300 000 (bez jednotky) 

PL421/004 Restaurace prostor městské radnice a 
městského náměstí  

  Obec a město Lwówek Śląski 7 000 000 PLN 
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Klíčová oblast: 4 Veřejné služby                   

Strategický cíl: 4.2 Koordinovaný rozvoj regionu                 

Opatření: 4.2.2 Rozvoj spolupráce a podpora poradenství             
 

Číslo projektu Název projektu 
Typ 

projektu 
Nositel projektu 

Odhadovaný rozpočet 
(€, Kč, PLN) 

CZ422/001 Aktivizace činností organizací občanské 
společnosti v Euroregionu Praděd 

B Euroregion Praděd 20 000 € 

CZ422/002 Posilování kapacity a stability 
neziskového sektoru v 
Královéhradeckém kraji a vojvodství 
Dolnoslezském  

B Královéhradecká asociace nevládních 
neziskových organizací 

200 000 € 

PL422/001 "Česko-polská síť přeshraniční 
spolupráce" 

  Krkonošská regionální rozvojová 
agentura a.s. 

9 501 013,19 EUR 

PL422/002 Přeshraniční síť spolupráce   Ekonomická univerzita ve Wrocłavi 781 500 EUR 

 



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí – nezařazené projektové záměry 

 

Projekty nezařazené do Akčního plánu 

 

Tento seznam obsahuje projektové záměry, u kterých respondent nevyplnil některé z údajů 

dotazníku, na základě kterého byla zjišťována absorpční kapacita (název projektového záměru, 

zařazení projektového záměru do struktury strategického plánu, odhadované celkové výdaje, nositele 

projektu nebo typ projektu). Tyto projektové záměry nebyly zařazeny přímo do akčního plánu, ale 

tvoří jeho přílohou ve formě prostého seznamu členěného dle jednotlivých opatření strategického 

plánu. V mnohých případech se nejedná o projektové záměry, ale respondent uvedl pouze výběr z 

nabízených typových aktivit. 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí – nezařazené projektové záměry 

 

Opatření 1.1.1 Společný marketing cestovního ruchu 

 

Obec Nowa Ruda  

− vytvoření evropské konkurenční jednotné turistické značky polsko-českého pohraničí 

− vytváření společných databází turistických atrakcí 

− vytvoření společné strategie rozvoje cestovního ruchu 

− společné propagační kampaně subjektů na obou stranách hranice 

− spolupráce turistických informací na obou stranách hranice 

− rozšíření vícejazyčných informací pro turisty 

 

Město Kudowa 

− Vytvoření loga a systému vizuální identifikace Evropského města  

− Rozvoj koncepce značky Evropského města s ohledem na jeho turistickou a lázeňskou funkci  

− Posílení spolupráce Turistických informačních center  

− Rozvoj systému turistického pasu Evropského města  

Obec Mieroszów  

− Rozvíjení společné sady propagačních materiálů obce Mieroszów a Meziměstí.  

− Prezentace turistických atrakcí broumovsko-mieroszovského pohraničí na velkoformátových 
billboardech. 

− Společná účast obce Mieroszów a Meziměstí na veletrzích cestovního ruchu.  

− Vytváření společných multimediálních prezentací. 
 

OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− vytváření společných databází turistických atrakcí; 

− společné propagační kampaně subjektů na obou stranách hranice; 

− rozšíření vícejazyčných turistických informací. 

Obec Radków 

− Společné propagační kampaně subjektů na obou stranách hranice 

− Provádění výzkumu turistického potenciálu na území podél hranice 

− Spolupráce turistických informací na obou stranách hranice 

− Rozšíření vícejazyčných informací pro turisty Např. Internetový portál obce v českém, 
anglickém a německém jazyce 
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Opatření 1.1.2 Zvyšování kvality služeb cestovního ruchu 

 
Obec Nowa Ruda  

− cestovní pasy na návštěvy turistických atrakcí na předmětném území 

− meziregionální osobní multimodální vstupenka 

− spojení společné vstupenky s rezervačním systémem 

− vytváření společných regionálních produktů 

− využití moderních komunikačních prostředků  službách v oblasti cestovního ruchu 

Město Kudowa 

− Zpracování koncepce turistické propagace Evropského města  

Obec Mieroszów  

− Rozložení elektronických turistických informačních míst. 

− Vytvoření společného portálu cestovního ruchu. 
 

OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− cestovní pasy na návštěvy turistických atrakcí na předmětném území; 

− mezinárodní konference o cestovním ruchu; 

− meziregionální osobní multimodální vstupenka; 

− spojení společné vstupenky s rezervačními systémy. 
 
 
Obec Radków 
 

− Spojení subjektů řídících turistické destinace 

− Vytváření společných regionálních produktů 

− Využití moderních komunikačních prostředků v službách v oblasti cestovního ruchu 
  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí – nezařazené projektové záměry 

 

Opatření 1.1.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 

Obec Nowa Ruda  

−  významné investice do infrastruktury na turisticky atraktivním území (lanovky, sportovní 
centra, atd.) 

− označení přeshraničních turistických tras, cyklostezek, lyžařských tratí a jiných 

− ochrana o obnova památek, včetně sakrálních objektů, hradeb, historických urbanistických a 
technických celků, kulturních objektů, kulturních krajinných prvků 

− rekonstrukce a modernizace stávajících ubytovacích zařízeních hotelového typu vyšší 
kategorie 

− vytváření nových a modernizace stávajících turistických stezek 

− Výstavba a modernizace ubytování ve vztahu ke specifickým formám cestovního ruchu 
 

Obec Mieroszów  

− Přeshraniční železnice, 

− Vyznačení, značení a výstavba cyklotras broumovsko-mieroszovského pohraničí v oblasti 
cyklistiky MTB a rodinné turistiky 

− Vytvoření sítě stezek pro běžecké lyžování v oblasti Kamenných a Javořích hor 

− Rozšíření infrastruktury leteckého cestovního ruchu 

− Vytvoření Mezinárodní laboratoře kultury na Sokolovsku  

− Vytvoření míst údržby pro cyklisty 

− Rozšíření a modernizace turistických přístřešků a odpočívadel 

− Výstavba rozhleden 

− Rekonstrukce památkových objektů 
 

Obec Polanica 

− Výstavba rozhledny s hotelovou a gastronomickou infrastrukturou  

obec Strzelin  

− Rozvoj cyklostezek spojujících obec Strzelin s Českem.  

−  Renovace Prašné brány. 

− Výstavba míst setkání pro obyvatele obce Strzelina a českého partnera ve městech 
Szczodrowice a Głęboka.  

− Modernizace rekreačního střediska v obci Biały Kościół spolu s vytvořením turistického 
informačního místa. Vytvoření místa setkání pro polského a českého partnera – modernizace 
ubytovacích zařízení. 

 

Obec Radków 

− Významné investice do infrastruktury na turisticky atraktivním území (lanovky, sportovní 
centra, atd.) 

− Polsko-česká železnice 

− Označení přeshraničních turistických tras, cyklostezek, lyžařských tratí a jiných 

− Rozšíření koordinovaných činností v krajinných parcích a jejich okolí 
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− Ochrana o obnova památek, včetně sakrálních objektů, hradeb, historických urbanistických a 
technických 
celků, kulturních objektů, kulturních krajinných prvků 

− Rekonstrukce a modernizace stávajících ubytovacích zařízeních hotelového typu vyšší 
kategorie 

− Vytváření nových a modernizace stávajících turistických stezek 

− Dostavba turistické infrastruktury v lázeňských obcích 

− Výstavba a modernizace ubytování ve vztahu ke specifickým formám cestovního ruchu 
Opatření 1.2.1 Rozvoj spolupráce institucí na poli kultury, sportu a volného času 

 

Obec Nowa Ruda  

− společné nákupní a rezervační portály 

− významné investice do kulturní a rekreační infrastruktury 

− podpora rozvoje mezinárodních skupin, značek a kulturních iniciativ 

− vytváření regionálních značek a sítí kulturních institucí 

− vytváření audiovizuálních materiálů a publikací o společném kulturním a historickém dědictví 

v oblasti pohraničí 

− projekty vztahující se k ochraně, obnově, regeneraci, zachování a zajištění památek před 

ohrožením 

Město Kudowa 

− Vývoj systému pro sběr a sdílení informací o kultuře  

− Vytvoření finanční a věcné koncepce internetového portálu (nezávislý portál - pod záštitou 

měst partnerů) 

− Vytvoření projektu internetového portálu a podpora jeho fungování v počátečním období 

− Organizace společných kulturních akcí – adaptace kultury souseda 

− Zachování klíčových prvků kulturního dědictví Evropského města 

Obec Mieroszów 

− Organizace polsko-českých mimoškolních aktivit  

− Organizace výměny a setkání kulturních aktivistů 

− Organizace přeshraničních sportovních a kulturních akcí. 

− Výroba televizních programů 

 

Okres Dzierżoniowski 

− Společné konference zaměřené na rozvoj spolupráce v oblasti kultury, sportu a volného času 

− Vytváření audiovizuálních materiálů a publikací o společném kulturním a historickém dědictví 
v oblasti pohraničí 

 

obec Strzelin  
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− Organizace společných konferencí zaměřených na rozvoj spolupráce v oblasti kultury, sportu 

a volného času 

− Vytváření publikací o společném kulturním a historickém dědictví v oblasti pohraničí. 

− Využití učebny na Gymnáziu č. 2 v obci Strzelin jako didaktické učebny pro výuku českého 

jazyka 

− vytváření audiovizuálních materiálů a publikací o společném kulturním a historickém dědictví 

v oblasti pohraničí 

− akce v oblasti spolupráce ve vzdělávání 

− projekty vztahující se k ochraně, obnově, regeneraci, zachování a zajištění památek před 

ohrožením. 

 

 

Obec Radków 

− Vytváření audiovizuálních materiálů a publikací o společném kulturním a historickém dědictví 

v oblasti pohraničí 

− Projekty vztahující se k ochraně, obnově, regeneraci, zachování a zajištění památek před 

ohrožením 

− Cílená podpora vybraných objektů nebo míst v oblasti formální přípravy žádostí o zařazení na 

seznam UNESCO, nebo do jiných seznamů, atd 

  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí – nezařazené projektové záměry 

 

Opatření 1.2.2 Společně organizované kulturní a volnočasové aktivity 

 

Obec Nowa Ruda  

− společné soutěže a odměny pro subjekty v oblasti kultury 

− organizace stálých, ale neustále se vyvíjejících kulturních akcí s dlouhodobým významným 
meziregionálním dopadem 

− společné sportovní akce 

− společné akce zaměřené na osoby se zdravotním postižením 

− společné nebo migrující kulturní produkce 

− projekty vztahující se k městu Wrocław – Evropským městem kultury 2016 

Město Kudowa 

− Tématické výměnné pobyty školních dětí a mládeže  

 

Obec Mieroszów 

− Zpracování dějin pohraničí broumovsko-mieroszovského  

Okres Dzierżoniowski 

− Společné soutěže a odměny pro subjekty v oblasti kultury 

− Organizace stálých, ale neustále se vyvíjejících kulturních akcí 

 

OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− společné soutěže a odměny pro subjekty v oblasti kultury; 

− organizace stálých, ale neustále se vyvíjejících kulturních akcí s dlouhodobým významným 
meziregionálním dopadem; 

− společné sportovní akce; 

− projekty vztahující se k městu Wrocław – Evropským městem kultury 2016. 
 
Obec Radków 

− Společné nebo migrující kulturní produkce 

− Projekty vztahující se k městu Wrocław – Evropským městem kultury 2016 
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Opatření 2.1.1 Rozvoj infrastruktury a dopravních sítí v regionu 

 

Obec Nowa Ruda  

− koncepční činnost v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury (vývojové studie, plány, 
strategie…) 

− výstavba, rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury (silniční, železniční, cyklistické a 
pěší) 

 

Město Kudowa 

− Modernizace silnic uvnitř Evropského města  

 

Obec Mieroszów 

− Přeshraniční železnice 
 
 

Obec Polanica 

− Výstavba cyklostezky na trase: Kłodzko-Wielisław-Polanica-Zdrój. 
 
Obec Radków 

− Výstavba, rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury (silniční, železniční, cyklistické 
a pěší)  



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí – nezařazené projektové záměry 

 

Opatření 2.1.2 Podpora meziregionální osobní a nákladní přepravy 

 
Obec Nowa Ruda  

−  aktivity podporující rozvoj multimodální přepravy se zaměřením na ekologizaci (semináře, 
vzdělávání, lobbování…) 

− integrace dopravních systémů a spolupráce přepravců v oblasti veřejné hromadné dopravy 
(společné jízdenky, synchronizace spojení, jízdní řády…) 

− rozvoj integrovaných dopravních systémů a jejich přeshraniční propojení 
 

Město Kudowa 

− Setkání se subjekty z odvětví osobní dopravy a aktuálními/potenciálními cestujícími  

− Informační kampaň v oblasti veřejné dopravy  
 

Obec Mieroszów 

− Vytvoření komunikačního propojení aglomerace Wałbrzych s Českou republikou 

− Přeshraniční železnice  
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Opatření 2.2.1 Ochrana ovzduší, přírody a krajiny 

 

Obec Nowa Ruda  

− společná analýza strategie snižování emisí znečištění v regionu 

− identifikace a analýza znečišťovatelů přírody a ovzduší 

− podpora společných akcí na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny 

− přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy, vzdělávání a ekologické výchovy – výměna 
zkušeností 

− společná propagace přírodních kvalit území 

− podpora činností pro snižování emisí 

− udržování kvality chráněných území 

− podpora efektivního hospodaření v krajině, zachování biologické rozmanitosti 
 

Město Kudowa 

− Přeshraniční program ekologické výchovy  

− Ekologicky uvědomělé ulice Evropského města 

− Konzultace rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí 

− Setkání se subjekty odpovědnými za ochranu životního prostředí 
 

Obec Mieroszów 

− Rozšíření kanalizační sítě v obci Mieroszów  
 

Okres Dzierżoniowski 

− Podpora společných akcí na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny 

− Přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy, vzdělávání a ekologické výchovy – výměna 

zkušeností 

 

obec Strzelin 

− Organizace konference o možnosti využití dotací v oblasti ochrany životního prostředí 

− Organizace přeshraničních setkání v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. 
 

Obec Radków 

− Integrace dopravních systémů a spolupráce přepravců v oblasti veřejné hromadné dopravy 

(společné jízdenky, synchronizace spojení, jízdní řády…) 

− Rozvoj integrovaných dopravních systémů a jejich přeshraniční propojení   
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Opatření 2.2.2 Efektivní využívání energií a surovinových zdrojů 

 
Obec Nowa Ruda  

− společná energetická a surovinová strategie 

− studie o potenciálu obnovitelných a neobnovitelných zdrojů 

− koncepční činnost v oblasti energetických a surovinových zdrojů 

− identifikace a zpracování analýz/studií energetických a surovinových zdrojů 

− podpora opatření na zlepšení energetické účinnosti 

− podpora podnikatelských aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

− podpora snižování energetické náročnosti budov 

− podpora snižování energetické náročnosti podnikatelských záměrů 

 

Město Kudowa 

− Záměry zateplení uskutečněné v objektach na obou stranách hranice 
 

Obec Polanica 

− Použití obnovitelných zdrojů energie s omezenou spotřebou tradiční energie (Zielona 
Polanica) – Zateplení veřejných budov  

− Modernizace a zateplení vzdělávacích objektů. 

− Městské osvětlení – Snížení emisí hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. 
 

Okres Dzierżoniowski 

− Výchova, informační a vzdělávací činnost v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů 

 

OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− Podpora snižování energetické náročnosti budov. 

Obec Radków 

− Podpora podnikatelských aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

− Podpora snižování energetické náročnosti budov 

− Podpora snižování energetické náročnosti podnikatelských záměrů   



Akční plán ke Strategii integrované spolupráce česko-polského příhraničí – nezařazené projektové záměry 

 

Opatření 2.2.3 Zlepšení vodohospodářské a odpadové infrastruktury 

 
Obec Nowa Ruda  

− identifikace/studie vodních zdrojů a jejich kvality 

− spolupráce v oblasti výstavby a modernizace a hydrologické infrastruktury, včetně systému 
čištění odpadních vod 

− společná koncepční činnost v oblasti nakládání s odpady – společný integrovaný plán 
nakládání s odpady 

− výměna zkušeností v oblasti třídění a recyklace odpadů 

− podnikatelské záměry v oblasti nakládání s odpady – využití odpadů, recyklace, třídění 
odpadu 

− zvýšení kvality povrchových a podzemních vod (omezení vypouštění odpadních vod) 

− ochrana a účinné využívání vodních zdrojů 

− rozvoj hydrologické infrastruktury, včetně čistíren odpadních vod – modernizace, zvýšení 
účinnosti, výstavba nové infrastruktury 

− zvýšení podílu očištěných odpadních vod 

− podnikatelské záměry v oblasti nakládání s odpady – využití odpadů, recyklace, třídění 
odpadu 

 

Obec Mieroszów 

− Rozšíření kanalizační sítě v obci Mieroszów  

Obec Polanica 

− Výstavba zařízení úpravy vody. 

− Výstavba a modernizace vodovodní sítě. 

− Výstavba a modernizace kanalizačního systému. 

− Výstavba Bio - kompostování 

− Rekultivace skládky u ul. Polna v Polanice-Zdrój  
 
Obec Radków 

− Konference a semináře o hydrologické infrastruktuře 

− Rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany vod a vodních zdrojů 

− Identifikace/studie vodních zdrojů a jejich kvality 

− Společná koncepce/strategie v oblasti využití minerální, léčebných a termálních vod   

− Spolupráce v oblasti výstavby a modernizace a hydrologické infrastruktury, včetně systému 
čištění odpadních vod 

− Konference a semináře v oblasti odpadového hospodářství 

− Společná koncepční činnost v oblasti odpadového hospodářství – společný integrovaný plán 
odpadového hospodářství 

− Výměna zkušeností v oblasti třídění a recyklace odpadů  

− Informační, vzdělávací a výchovné aktivity v oblasti odpadového hospodářství, včetně 
nakládání s odpady, recyklace, třídění odpadů 

− Meziregionální a mezinárodní spolupráce a zkušenosti týkající osvědčených postupů v oblasti 
odpadového hospodářství 

− Aktivity ve prospěch využití minerálních, léčebných a termálních vod 

− Podnikatelské záměry v oblasti nakládání s odpady – využití odpadů, recyklace, třídění 
odpadu 

− Zvýšení kvality povrchových a podzemních vod (omezení vypouštění odpadních vod) 
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− Ochrana a účinné využívání vodních zdrojů 

− Rozvoj hydrologické infrastruktury, včetně čistíren odpadních vod – modernizace, zvýšení 
účinnosti, výstavba nové infrastruktury 

− Zvýšení podílu očištěných odpadních vod 

− Ochrana a efektivní využití minerálních, léčebných a termálních vod 

− Podnikatelské záměry v oblasti nakládání s odpady – využití odpadů, recyklace, třídění 
odpadu  
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Opatření 3.1.1 Podpora zlepšování podmínek pro podnikání 

 
Obec Nowa Ruda  

− informování podnikatelů pomocí IT 

− zprostředkovatelské služby pro podniky (vzdělávání, netechnické dovednosti) 

− spojování přeshraniční nabídky a poptávky při využití ICT 

− využití přeshraniční oblasti činnosti s cílem zlepšit výkonnost podniků 

 

Město Kudowa 

− Vytvoření společné investiční nabídky Evropského města  

− Technická příprava investičních území Evropského města  

− Rozšíření sítě turistických cyklotras  

− Identifikace partnerských subjektů hospodářské spolupráce  
 

Obec Mieroszów 

− Vytvoření elektronické platformy obchodních informací a výměny  
 

 
Obec Polanica 

− Zóna inovační ekonomiky, Inkubátor údolí zdraví  
 
 
OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− významné investice do infrastruktury na turisticky atraktivním území (lanovky, sportovní 
centra, atd.); 

− ochrana o obnova památek, včetně sakrálních objektů, hradeb, historických urbanistických a 
technických celků, kulturních objektů, kulturních krajinných prvků; 

− vytváření nových a modernizace stávajících turistických stezek. 
 
Obec Radków 

− Poradenství pro nové a stávající firmy (kontaktní místa) 

− Využití přeshraniční oblasti činnosti s cílem zlepšit výkonnost podniků 
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Opatření 3.2.1 Rozvoj výzkumných organizací a inovačního podnikání 

 

Obec Nowa Ruda  

− podpora spolupráce klíčových aktérů (inkubátory, urychlovače) 

− podpora meziregionální/mezinárodní mobility výzkumných pracovníků 

− přeshraniční transfer technologií 
 

Obec Radków 

− Podpora spolupráce klíčových aktérů (inkubátory, urychlovače) 

− Podpora meziregionální/mezinárodní mobility výzkumných pracovníků 

− Propojení (RIS3) inovačních strategií partnerů ESÚS (společné projekty) 

− Organizace přeshraničních setkání výzkumných pracovníků 

− Výměna zkušeností (příklady dobré a špatné praxe) 

− Oznámení soutěží Inovativní firma/Inovativní spolupráce ESÚS 

− Identifikace výzkumných a inovativních firem 

− Projekty společného výzkumu (týmy, využití vynikající kvality) 

− Přeshraniční transfer technologií 

− Konference a semináře s přeshraniční účastí  
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Opatření 3.2.2 Spolupráce a internacionalizace výzkumných organizací a inovačních firem 

 
Obec Nowa Ruda  

− podpora pouze výzkumných jednotek a inovativních společností v mezinárodních klastrech a 
technologických platformách 

− podpora vytváření mezinárodních partnerství s cílem zapojení výzkumných jednotek a 
inovativních společností do mezinárodních projektů (Horizont 2020, Cosme, Cíl 3 politiky 
soudržnosti) 

− rozvoj zprostředkovatelských institucí (vědecko-technické parky, centra transferu technologií) 

− přeshraniční transfer technologií 
 

Město Kudowa 

− Vytvoření studie proveditelnosti česko-polského inkubátora podnikání  

Obec Radków 

− Podpora spolupráce klíčových aktérů (inkubátory, urychlovače) 

− Podpora meziregionální/mezinárodní mobility výzkumných pracovníků 

− Propojení (RIS3) inovačních strategií partnerů ESÚS (společné projekty) 

− Organizace přeshraničních setkání výzkumných pracovníků 

− Výměna zkušeností (příklady dobré a špatné praxe) 

− Oznámení soutěží Inovativní firma/Inovativní spolupráce ESÚS 

− Identifikace výzkumných a inovativních firem 

− Projekty společného výzkumu (týmy, využití vynikající kvality) 

− Přeshraniční transfer technologií 

− Konference a semináře s přeshraniční účastí 

− Koordinace spolupráce výzkumných jednotek a inovativních firem (podpora služeb transferu 

technologie; větší zpracování výsledků výzkumů použitelných v praxi) 

− Podpora pouze výzkumných jednotek a inovativních společností v mezinárodních klastrech a 

technologických platformách 

− Podpora vytváření mezinárodních partnerství s cílem zapojení výzkumných jednotek a 

inovativních společností do mezinárodních projektů (Horizont 2020, Cosme, Cíl 3 politiky 

soudržnosti) 

− Inovační vouchery v rámci ESÚS 

− Rozvoj zprostředkujících institucí (vědecko-technické parky, centra transferu technologií) 

− Přeshraniční transfer technologií 

− Konference a semináře s přeshraniční účastí  
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Opatření 3.3.1 Zvýšení vzdělanosti a zaměstnanosti obyvatel regionu 

 

Obec Nowa Ruda  

− společná popularizace studijních programů (např. technických a přírodovědných) na vysokých 
školách 

a na vyšších středních školách 

− odstraňování jazykových překážek v regionu (výuka jazyků, stáže, studijní pobyty) - spolupráce 
vzdělávacích institucí na všech úrovních (Erasmus, Leonardo da Vinci, nové společné studijní 
programy a projekty) 

− vzdělávací projekty zaměřené na pohraničí 

− přeshraniční osvěta a environmentální výchova 

− školení zahraničních pracovníků v oblasti pracovního práva státu výkonu práce 

 

Obec Mieroszów 

− Výuka českého jazyka pro obyvatele obce Mieroszów 

 

Okres Dzierżoniowski 

− Vzdělávací projekty zaměřené na pohraničí 

− Společná popularizace studijních programů (např. technických a přírodovědných) na vyšších 

středních školách 

− Odstraňování jazykových překážek v regionu (výuka jazyků, stáže, studijní pobyty) 

Obec Radków 

− Vzdělávací projekty zaměřené na pohraničí 

− Přeshraniční osvěta a environmentální výchova 

− Školení zahraničních pracovníků v oblasti pracovního práva státu výkonu práce 
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Opatření 4.1.1 Zlepšení veřejného zdraví a sociální integrace 

 
Obec Nowa Ruda 

− koordinace fungování zdravotních a sociálních služeb 

− identifikace/analýza poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb 

− společná strategie/koncepce integrace vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva 

− integrace vyloučených skupin obyvatelstva, boj proti diskriminaci 

− zlepšení kvality základní zdravotní péče a sociálních služeb 

− podpora neziskového sektoru v oblasti prevence sociálního vyloučení a boje proti chudobě 

 

Město Kudowa 

− Příprava na liberalizaci předpisů o ochraně zdraví – vytvoření informačního bulletinu o 
specializované zdravotní péči v Evropském městě (rozsah poskytovaných služeb na obou 
stranách hranice spolu s databází v podobě žlutých stránek poskytujících zdravotnických 
zařízení) 

− Přeshraniční program propagace zdravého životního stylu (mj. společné akce – rodinné 
přespolní běhy, dny otevřených dveří sportovní infrastruktury) 

− Rozvoj sportovní infrastruktury 
 

Obec Radków 

− Integrace vyloučených skupin obyvatelstva, boj proti diskriminaci 

− Společná setkání/výměnné pobyty vyloučených skupin  

− Spolupráce neziskového sektoru v oblasti zdravotních a sociálních služeb   

− Zlepšení kvality základní zdravotní péče a sociálních služeb 

− Podpora neziskového sektoru v oblasti prevence sociálního vyloučení a boje proti chudobě 

− Společné akce/cvičení/soutěže záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− Aktivity v oblasti jazykového a odborného vzdělávání pro pracovníky záchranné služby 

− Spolupráce neziskového/podnikatelského/veřejného sektoru v oblasti eliminace sociálně 

patologických jevů 

− Technické vybavení záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− Monitorovací systémy 

− Zlepšení výstražného a poplašného systému 

− Protipovodňové aktivity 

− Prevence nehod a přírodních katastrof  
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Opatření 4.1.2 Zlepšení prevence rizik a bezpečnosti regionu 

 

Obec Nowa Ruda  

− koordinace fungování záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− integrace záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− kompatibilita technického vybavení a informačních systémů záchranných jednotek a útvarů, 
které zajišťují bezpečnost 

− vytvoření společné koncepce/strategie systému odezvy a prevence 

− společné akce/cvičení/soutěže záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− aktivity v oblasti jazykového a odborného vzdělávání pro pracovníky záchranné služby 

− technické vybavení záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− monitorovací systémy 

− zlepšení výstražného a poplašného systému 

− protipovodňové aktivity 

− prevence nehod a přírodních katastrof 
 

Obec Mieroszów 

− Nákup moderních vozidel a speciálního vybavení.  
Obec Polanica 

− Provedení vizuálního monitoringu – III. fáze  
Obec Strzelin 

− Organizace společných cvičení a soutěží záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují 
bezpečnost. 

OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− společné akce/cvičení/soutěže záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− aktivity v oblasti jazykového a odborného vzdělávání pro pracovníky záchranné služby a 
útvarů zajišťujících bezpečnost 

− technické vybavení záchranných jednotek a útvarů, které zajišťují bezpečnost 

− zlepšení výstražného a poplašného systému 

− protipovodňové aktivity 
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Opatření 4.2.1 Efektivní veřejná správa a řízení regionu 

 
Obec Nowa Ruda  

− podpora systémové a programové spolupráce orgánů veřejné správy 

− koordinace a spolupráce v oblasti územního a strategického plánování a řízení 

− zpracování příslušných dokumentů (analytických, koncepčních, právních, legislativních…) 

− koordinace a spolupráce v oblasti územního a strategického plánování a řízení 

− rozvoj elektronizace a využití ICT ve veřejné správě (e-government) 
 

Město Kudowa 

− Stávající konzultace projektů územních plánů 

− Konzultační workshopy týkající se výměny zkušeností a plánovaných aktivit v oblasti územního 
plánování. 

− Příprava společného postoje zainteresovaných aktérů evropského města v oblasti tranzitní 
dopravy 

− Vypracování výročních zpráv týkajících se zátěže a vlivu tranzitní dopravy na evropské město 

− Vytvoření katalogu oblastí spolupráce v oblasti veřejných služeb 

− Zahájení realizace pilotních projektů v oblastech uvedených v katalogu oblastí spolupráce v 
rámci veřejných služeb 

− Tematická setkání jednotlivých oddělení organizačních jednotek obou samospráv 

− Jazykové kurzy pro pracovníky samosprávy 
 

Obec Mieroszów 

− Školení v oblasti přeshraniční spolupráce a realizace společných projektů.  

− Workshop a školení pracovníků veřejné správy.  
 
Obec Strzelin 

− Rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím pořádání jazykových kurzů pro zaměstnance úřadů a 
podřízené jednotky v obci Strzelin.  

 
OBEC ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

− výměna zkušeností a vzájemné předávání informací mezi subjekty veřejné správy; 

− rozvoj lidského kapitálu ve veřejné správě a profesní rozvoj (školení, semináře, stáže…). 
 
Obec Radków 

− Výměna zkušeností a vzájemné předávání informací mezi subjekty veřejné správy 

− Rozvoj lidského kapitálu ve veřejné správě a profesní rozvoj (školení, semináře, stáže…)  

− Koordinace a spolupráce v oblasti územního a strategického plánování a řízení 

− Rozvoj elektronizace a využití ICT ve veřejné správě (e-government)  

− Výměna zkušeností a vzájemné předávání informací mezi subjekty veřejné správy 
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Opatření 4.2.2 Rozvoj spolupráce a podpora poradenství 

 
Obec Nowa Ruda  

− fungování přeshraničních odborných a politických grémií 

− definování společných priorit rozvoje a jejich realizace 

− zajištění monitorování a hodnocení probíhajících záměrů 

− rozvoj komplexní spolupráce a budování partnerských sítí 

− fungování přeshraničních odborných a politických grémií 

− definování společných priorit rozvoje a jejich realizace 

− rozvoj komplexní spolupráce a budování partnerských sítí 

− rozvoj komplexní spolupráce a budování partnerských sítí 
 
Obec Radków 
 

− Výměna informací a zkušeností, příklady dobré praxe 

− Pořádání konferencí a seminářů, workshopů, atd. 

− Fungování přeshraničních odborných a politických grémií  

− Definování společných priorit rozvoje a jejich realizace 

− Rozvoj komplexní spolupráce a budování partnerských sítí 

− Pořádání konferencí a seminářů, workshopů, atd. 

− Rozvoj komplexní spolupráce a budování partnerských sítí 
 

 


