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I přes omezení program i nadále úspěšně pokračuje 

Pomimo ograniczeń pomyślna realizacja Programu trwa 

I přes omezení související s probíhající pandemií koronaviru jsou i nadále projekty realizovány příjemci a 
program běží dál. Zástupci programu reagovali na tuto situaci a snaží se vyjít vstříc příjemcům při změnách 
v projektech, které jsou způsobeny touto krizí.  

Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa beneficjenci kontynuują realizację 
projektów i Program jest nadal wdrażany. Przedstawiciele Programu zareagowali na zaistniałą sytuację i 
starają się sprostać potrzebom beneficjentów przy wprowadzaniu zmian w projektach wywołanych   
kryzysem. 

V roce 2021 byly ukončeny další zajímavé projekty a výstupy jsou k dispozici obyvatelům regionu: 

W 2021 roku zakończono kolejne ciekawe projekty, których produkty udostępnione zostały mieszkańcom 
regionu: 

▪ Inovace odborného vzdělávání pro trh práce  -  Zvyšování atraktivity  a efektivity odborného vzdělávání v oboru 
gastronomie, turismu a lázeňství prostřednictvím inovací školních vzdělávacích programů partnerských středních 
odborných škol na obou stranách hranice. Výměnné stáže studentů, pořízení vybavení a doplňkové jazykové 
vzdělávání  

Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy - Zwiększenie atrakcyjności i 
skuteczności kształcenia zawodowego w zakresie gastronomii, turystyki i uzdrowiska poprzez innowacje 
programów edukacji szkolnej partnerskich szkół zawodowych po obu stronach granicy. Wymiany uczniów, 
nabycie sprzętu i dodatkowe szkolenia językowe. 
 

▪ Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů - Zlepšení praktické přípravy žáků technických oborů obou škol, 
které jsou na trhu práce žádány, společná příprava a realizace kurzů (např. modulární vzdělávací kurz zaměřený 
na získání kompetencí v oblasti návrhu a využívání moderních technologií v inteligentních domech), nákup 
pomůcek nezbytných pro realizaci společných kurzů.  

Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych - Poprawa przygotowania praktycznego 
uczniów specjalności technicznych obu szkół, Poprawa praktycznego przygotowania poszukiwanych na rynku 
pracy uczniów kierunków technicznych obu szkół, wspólne przygotowanie i realizacja kursów (np. modułowy 
kurs kształcący ukierunkowany na uzyskanie kompetencji w dziedzinie projektowania i wykorzystania 
nowoczesnych technologii w inteligentnych domach), zakup pomocy niezbędnych dla realizacji wspólnych 
warsztatów. 
 

▪ Česko - polská Hřebenovka - západní část - Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše - S cílem zvýšení 
návštěvnosti v turistické lokalitě západních Krkonoš vznikl nový turistický produkt „Výhledy na Krkonoše“. 
Výstavba nových turistických atraktivit v obou partnerských městech: Vyhlídkový lesopark V Rokytnici nad Jizerou 
a vyhlídková plošina Złoty Widok v Piechowicích včetně doprovodné turistické infrastruktury. Turistické atraktivity 
umožňují výhled na panorama Krkonoš z obou stran společného příhraničního regionu 
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Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia - Rokytnice i Piechowice z widokiem na Karkonosze - W 
celu zwiększenia odwiedzalności na obszarze turystycznym przygranicznego regionu zachodnich Karkonoszy 
powstał nowy produkt turystyczny „Widoki na Karkonosze“. Budowa nowych atrakcji turystycznych w obu 
miastach partnerských: widokowy park leśny w Rokytnicy nad Jizerou, platforma widokowa Złoty Widok w 
Piechowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną. Atrakcje turystyczne umożliwiają widok na  
panoramę Karkonoszy z obu stron wspólnego przygranicznego regionu. 

 

 
 

Probíhá také příprava nového programu, který bude navazovat na tento úspěšný program. Do konce roku 2022 
vyhlásíme nové výzvy. Pokud jde o zaměření programu, nebude se výrazně lišit, pokud jde o podmínky pro získání 
dotace. Oblasti, které budou podporovány, budou také obdobné jako v tomto programu.  

Przygotowywany jest również nowy program, który będzie kontynuacją aktualnie pomyślnego programu.  Nowe 
nabory ogłosimy do końca 2022 roku. Jeśli chodzi o tematykę programu, to nie będzie on różnił się istotnie pod 
względem warunków uzyskania dofinansowania. Obszary, które będą objęte wsparciem, będą również podobne 
do tych w tym programie. 

 

Tolik peněz z evropských fondů bylo dosud 
vyplaceno českým a polským žadatelům 

165.877.728 EUR 
 

Wartość środków z funduszy unijnych 
wypłaconych do tej pory polskim i czeskim 
wnioskodawcom 

Tolik prostředků z programu podpoří 
projekty z oblasti adaptace na změnu 
klimatu  

22.992.523 EUR 
 

Wartość środków z programu na 
dofinansowanie projektów w zakresie 
dostosowania do zmian klimatu 

Tolik českých a polských partnerů navázalo 
spolupráci na přeshraničním projektu 
(nejčastěji se jedná o obce a jejich 
příspěvkové organizace)  

2 866  
 

Liczba polskich i czeskich partnerów, którzy 
nawiązali współpracę w ramach 
transgranicznego projektu (najczęściej są to 
gminy i ich jednostki)  

Tolik kilometrů silnic bylo modernizováno 
v česko-polském příhraničí díky programu 

197,38 
 

Długość (w km) dróg na polsko-czeskim 
pograniczu zmodernizowanych dzięki 
Programowi 

Tolik procent dostupných prostředků 
programu je rozděleno mezi schválené 
projekty 

89,61 % 
 

Odsetek dostępnych środków programu 
przyznanych na zatwierdzone projekty 


