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• Oś priorytetowa  1

• CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899

• PW – Obec Orlické Záhoří (CZ)

• Partnerzy - Gmina Bystrzyca Kłodzka (PL), Obec Deštné v Orlických horách (CZ), Gmina 
Międzylesie (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 722 516,42 €

• EFRR – 614 137,00 €

• O projekcie: Projekt jest ukierunkowany na modernizację wyposażenia i wzajemną pomoc przy
wyjątkowych zdarzeniach w Orlickich i Bystrzyckich górach. W ramach projektu partnerzy z
Polski i Czech wspólnie wytworzą system informowania a dla usprawnienia komunikacji osób
biorących udział w zdarzeniach będzie wydany czesko–polski strażacki słowniczek
kieszonkowy. Wypracowanie wspólnego systemu informowania umożliwi wczesną reakcję i
zmniejszy ryzyko utraty majątku, zdrowia obywateli i środowiska przyrodniczego na
pograniczu. W ramach projektu będzie zakupiony specjalny sprzęt dostosowany do działań
transgranicznych i odbędą się wspólne ćwiczenia.

Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w 
górach Orlickich i Bystrzyckich
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Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w 
górach Orlickich i Bystrzyckich
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• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245

• PW – Gmina Zgorzelec (PL)

• Partnerzy – Gmina Sulików (PL), Miasto Zawidów (PL), Obec Černousy (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne – 547 348,96 €

• EFRR – 465 246,61 €

• O projekcie: W ramach projektu zostanie stworzone nowe połączenie pieszo – rowerowe tj.
pętli wokół zbiornika wodnego gdzie zostaną wykorzystane istniejące odcinki szlaków i
ścieżek, a także zostaną wybudowane nowe odcinki. Długość całego szlaku wynosi 15,894 km.
Partnerzy planują także liczne działania uzupełniające jak np. miejsca odpoczynku, przystań
wypoczynkowa, towarzyszące działania promocyjne, czy wspólną prezentacja produktu
turystycznego w międzynarodowych targach turystycznych. Zaplanowane działania dążą do
zachęcenia do aktywności turystycznej oraz poznawania walorów turystyczno-
krajoznawczych terenu transgranicznego (trójstyku).

Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego-
etap I
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• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

• PW – Město Rokytnice v Orlických horách (CZ)

• Partnerzy – Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (CZ), 
Stachelberg, z.s. (CZ), Město Trutnov (CZ), Gmina Głuszyca (PL), Gmina Miejska Kamienna 
Góra (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne – 1 777 272,69 €

• EFRR – 1 510 650,00  €

• O projekcie: Działania projektu koncentrują się na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w postaci
pozostałości historycznych obiektów wojskowych, jakie są na tym obszarze, jako reliktów wojennej
przeszłości obu krajów. Kompleksy podziemnych korytarzy nie są dziś w pełni dostępne dla
turystów. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez rekonstrukcję obiektów
przywracającą je do stanu pierwotnego, a także wejść, dróg dojścia lub miejsc parkingowych oraz
ekspozycji. Celem jest zaoferowanie turystom "Wędrowania po zabytkach wojskowych„ na obszarze
Euroregionu Glacensis, połączenie inwestycji w "jedną całość, gdzie elementem łączącym będzie
temat II wojny światowej oraz poprzez późniejszą szeroko zakrojoną kampanię marketingową i
promocyjną przy wykorzystaniu tradycyjnych, ale też nowoczesnych metod i technologii
informacyjnych wraz z działaniami konkretnie dedykowanymi potencjalnym zwiedzającym.

Tajemnice militarnych podziemi
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• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332

• PW – Miasto Cieszyn (PL)

• Partnerzy - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" (PL), Dům dětí a mládeže Český Těšín 
(CZ), Město Český Těšín (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 870 409,98 €

• EFRR – 739 848,48 €

• O projekcie: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę
turystyczną budowaną wokół fenomenu i dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. W ramach
projektu prezentowane będzie zarówno dziedzictwo materialne jaki i niematerialne Śląska
Cieszyńskiego. W tym celu zostanie powołane wspólne Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego,
które będzie miejscem prezentacji i koordynacji produktu turystycznego opartego o ludową kulturę
Śląska Cieszyńskiego. Turysta będzie miał możliwość aktywnego włączenia się w prace warsztatowe i
spróbować sam wypalić ceramiczne naczynie czy namalować na nim typowy wzór cieszyński pod
bacznym okiem lektora. Zostaną wytyczone 3 transgraniczne szlaki turystyczne łączące typowe dla
kultury ludowej miejsca i osoby w przestrzeniach Cieszyna/Czeskiego Cieszyna. Szlaki będą
połączone aplikacją mobilną i będą elementem gry miejskiej.

Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa
Śląska Cieszyńskiego
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• Źródło zdjęć
www.kajindzi.eu

Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa
Śląska Cieszyńskiego
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• 2 Oś priorytetowa 

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331

• PW – Gmina Godów (PL)

• Partnerzy - Obec Petrovice u Karviné (CZ), Gmina Zebrzydowice (PL), Miasto Jastrzębie-Zdrój (PL), 
Statutární město Karviná (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 1 321 792,29 €

• EFRR – 1 123 523,44 €
• O projekcie: Pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z

problemu zamykanych i niewykorzystanych linii kolejowych, a także potencjału drzemiącego w historii
kolejnictwa, stworzyć szansę na stworzenie unikatowego transgranicznego produktu turystycznego. Zapadła
decyzja o budowie Żelaznego Szlaku Rowerowego łączącego Godów – Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice –
Petrovice u Karvine – Karvinę, którego spora część poprowadzona będzie po przejętych przez samorządy
dawnych torowiskach. Dzięki temu powstanie mała pętla o długości ok 28, w tym zawierająca ok. 5,5 km
nowych ścieżek rowerowych oraz 21km tras rowerowych oznaczonych w ramach szlaku. Projekt przewiduje
ponadto działania informacyjno - promocyjne. Do głównych działań projektu zalicza się: uzupełnienie
infrastruktury rowerowej łączącej 5 partnerskich samorządów po obu stronach granicy - budowa ścieżek
rowerowych po stopie (w tym także nasypach) byłych linii kolejowych, budowa małej infrastruktury
odpoczynkowej dla turystów; stworzenie wspólnej transgranicznej sieci rowerowej, wyznaczenie
transgranicznego szlaku – Żelazny szlak rowerowy z tablicami dydaktycznymi i elementami
transgranicznego geocachingu połączonego z aplikacją mobilną.

Żelazny szlak rowerowy
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Źródło zdjęć: facebook Żelazyny szlak rowerowy

Żelazny szlak rowerowy
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Żelazny szlak rowerowy
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• 2 Oś priorytetowa

• CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264

• PW – Město Hořice (CZ)

• Partnerzy - Podzvičinsko, z. s. (CZ), Gmina Dobromierz (PL), Gmina Strzegom (PL), Gmina Miasto
Świdnica (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 1 998 851,20 €

• EFRR –1 699 023,52 €

• O projekcie: Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji
projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z
tematyką kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz
stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Hořicach i Strzegomiu. Celem projektu będzie
również odbudowa niektórych zabytków, promocja projektu oraz terenu, na którym będzie
realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt łączy ważne zabytki tworząc sieć
turystyczną, łączącą ciekawe miejsca związane z kamieniem w regionie, jak również nowoczesne i
atrakcyjne zaplecze w postaci hořickiego muzeum (multimedialna czesko-polska sala, plenerowe
lapidarium rzeźb i pomieszczenia ekspozycyjne) oraz przestrzeń wystawienniczą dla kamiennych
rzeźb (sala multimedialna w Strzegomiu).

Szlak Kamienia
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Szlak Kamienia

Źródło zdjęć: http://strzegom.naszemiasto.pl/artykul/strzegom-miastem-kamienia-powstanie-aleja-
rzezb-oswietla,3992035,art,t,id,tm.html
https://doba.pl/dsw/galeria/19087/98853
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• Oś priorytetowa 3

• CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

• PW – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov(CZ)

• Partnerzy - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (PL),

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 303 252,94 €

• EFRR – 257 764,99 €

• O projekcie: Celem projektu jest zwiększenie przepuszczalności rynku pracy dla CZ i PL
absolwentów kierunków medycznych po obu stronach granicy. Działania mają na celu wzrost
kompetencji przyszłych absolwentów oraz polepszenie ich umiejętności opieki nad pacjentami
w przygraniczu. W ramach projektu przewidziane są staże zagraniczne w służbie zdrowia i
opiece społecznej; porównanie systemów opieki zdrowotnej, wymianę informacji w zakresie
innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki a także warsztaty i kształcenie językowe.

Transgraniczne kształcenie studentów kierunków
medycznych
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Transgraniczne kształcenie studentów kierunków
medycznych

Źródło: www.szstrutnov.cz
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• Oś priorytetowa 4

• CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062

• PW – Statutární město Karviná (CZ)

• Partnerzy - Miasto Jastrzębie-Zdrój (PL)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 190 205,77 €

• EFRR –161 674,89 €

• O projekcie: Projekt nastawiony jest na zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży
miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju. Celem projektu jest nawiązanie współpracy straży
miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po obu stronach granicy.
Środkiem, który pomoże w osiągnięciu wybranego celu, jest nawiązanie współpracy straży
miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju za pomocą realizacji szkoleń językowych, spotkań na
wspólnych konferencjach, filmów o tematyce odzwierciedlającej problemy pojawiające się po
obu stronach granicy, systemu komunikacji z zasięgiem i wykorzystaniem po obu stronach
granicy oraz systemu do oznakowania i rejestracji rowerów z rezultatami dającymi się
wykorzystać po obu stronach granicy. Planowane jest nawiązanie trwałej współpracy między
strażami miejskimi w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju.

Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży
miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju
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Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży
miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju

Źródła zdjęć: https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,straznicy-miejscy-przeprowadzili-dzis-akcje-znakowania-rowerow,wia5-3266-
13840.html

https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/wspolna-konferencja-partnerow-projektu-1/ fot. Aleksander Kaszak
https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,straznicy-miejscy-ucza-sie-mowic-po-czesku,wia5-3266-13524.html
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• Oś priorytetowa 4

• CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057

• PW – Gmina Miasto Świdnica (PL)

• Partnerzy - Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice (CZ), Město Náchod (CZ)

• Całkowite wydatki kwalifikowalne - 479 427,58 €

• EFRR –407 513,44 €

• O projekcie: Projekt rozwiązuje problem marginalizacji seniorów oraz stara się o zmianę postrzegania ich jako
osób nieaktywnych poprzez utworzenie na pograniczu sieci współpracy polskich i czeskich samorządów
lokalnych, ich jednostek i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej. W
ramach projektu zostanie nawiązania współpraca seniorów pogranicza poprzez wspólne konferencje,
szkolenia, poradnictwo, wydarzenia integracyjne oraz utworzenie i prowadzenie portalu internetowego
dedykowanego osobom starszym.

• Seniorzy będą mieli możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach artystycznych np. fotograficznych,
technik decoupage, dekoracyjnych itp. warsztatach tanecznych, ogólnoruchowych np. nordic walking,
aerobicu itp. zdrowotnych np. kulinarnych, radzenia sobie ze stresem i depresją, treningi pamięci itp.,
warsztatów ceramicznych, teatralnych, muzycznych, rękodzielniczych czy plastycznych.

Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza
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Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza
Źródło zdjęć: http://www.seniorpogranicza.eu/pl/galeria 
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Dziękuję za uwagę
Maciej Molak 

Kierownik Wspólnego Sekretariatu


