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Tisícovka česko-polských partnerství na dohled! 

Tysięczne polsko-czeskie partnerstwo na horyzoncie! 

Už 921 česko-polských projektových partnerství navázalo přeshraniční spolupráci v rámci programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko, z podpory Evropské unie. Cílem jejich aktivit je rozvoj česko-
polských vztahů a celého pohraničí.  

Już 921 polsko-czeskich partnerstw projektowych realizuje współpracę 
transgraniczną w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przy 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Celem ich działań jest rozwijanie polsko-
czeskich stosunków i całego pogranicza. 

Mezi nejaktivnější projektové partnery patří (kromě 
přeshraničního souměstí Cieszyn – Český Těšín), především 
Náchod-Kudowa Zdrój, Bolesławiec, Jastrzębie-Zdrój, Žacléř, 
Jablunkov, Nowa Ruda nebo Istebna. Spolupráce probíhá 
nejčastěji na přeshraničním propojování komunit a institucí. 
Druhou nejčastější oblastí spolupráce je zpřístupňování 
přírodních a kulturních památek česko-polského pohraničí. 
Čilá spolupráce probíhá také mezi složkami integrovaného 
záchranného systému a pozvolna se rozvíjí spolupráce 
v oblasti přeshraničního vzdělávání.  

Do najbardziej aktywnych partnerów projektów należą (oprócz transgranicznego 
miasta Cieszyn – Český Těšín) przede wszystkim Náchod, Kudowa-Zdrój, Bolesławiec, 
Jastrzębie-Zdrój, Žacléř, Jablunkov, Nowa Ruda oraz Istebna. Współpraca najczęściej 
obejmuje transgraniczną integrację społeczności i instytucji. Drugim w kolejności 
najczęściej podejmowanym obszarem współpracy jest udostępnianie atrakcji 
przyrodniczych i zabytków kulturowych polsko-czeskiego pogranicza. Intensywną 
współpracę realizują także jednostki systemu ratownictwa. Stopniowo rozwija się 
także współpraca w zakresie transgranicznego kształcenia.  

 
V roce 2017 bylo schváleno a vstoupilo do realizace dalších 51 česko-polských projektů, celkem 647 se jich 
tedy aktuálně realizuje, nebo už bylo dokonce ukončeno. Jaké projekty se například realizují?  

W 2017 roku zatwierdzono i rozpoczęto realizację kolejnych 51 polsko-czeskich 
projektów. A więc łącznie realizowanych jest obecnie 647 projektów, realizacja 
niektórych została już nawet zakończona. A jakie przykładowo projekty są 
realizowane? 
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Projekt Bezpečné pohraničí, realizace 1/12/2016 – 31/12/2019 

Čeští a polští hasiči budou v případě potřeby schopni zasahovat efektivněji i na druhé straně hranice. V rámci 
projektu  dojde k vytvoření teleinformačního systému, propojujícího dispečinky v Liberci, Hradci Králové, 

Pardubicích, Olomouci, Ostravě, Katowicích, Opoli a 
Wroclawi. Dále také k sérii technických a jazykových 
školení, nákupu vybavení a ke společným cvičením.  
 

Projekt Bezpieczne pogranicze, realizacja 
1/12/2016 – 31/12/2019 

Polscy i czescy strażacy będą mogli w razie potrzeby 
efektywniej podejmować działania ratownicze także po 
drugiej stronie granicy. W ramach projektu powstanie 
system teleinformatyczny, łączący dyspozytornie w 
Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Libercu, Hradcu 
Králové, Pardubicach, Ołomuńcu i Ostrawie. Ponadto 
zorganizowany zostanie cykl szkoleń technicznych i 

językowych, zakupione będzie wyposażenie i odbędą się wspólne ćwiczenia.  
 
 

 

Projekt Železná cyklotrasa, realizace 
1/1/2017 – 30/11/2018 
 

Namísto nevyužívaných železničních tratí se budují 
cyklostezky (5.5 km), které spolu s vyznačenými 
cyklotrasami 22,5 km utvoří cykloturistický okruh a 
po železničních památkách mezi Godowem, 
Karvinou, Petrovicemi u Karviné, Zebrydowicemi a 
Jastrzębim-Zdrojem.   
 

 

Projekt Żelazny szlak rowerowy, realizacja 1/01/2017 – 
30/11/2018 

W miejscu niewykorzystywanych linii kolejowych budowane są ścieżki 
rowerowe (5,5 km), które wraz z oznakowanymi szlakami rowerowymi o 
długości 22,5 km stworzą okrężny szlak rowerowy prowadzący po zabytkach 
kolejowych pomiędzy Godowem, Karwiną, Petrovicami u Karviné, 
Zebrzydowicami i Jastrzębiem-Zdrój.   
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Pro rok 2018 program plánuje další vlnu výzev, tak aby se podařilo včas a účelně rozdělit všechny dostupné 
prostředky do konce programového období, který nastane v roce 2020. Rok 2018 bude také obdobím, kdy 
budou ve větší míře viditelné výsledky těch nejdříve schválených projektů z roku 2016.  V neposlední řadě 
bude rok 2017 věnován prezentaci výsledků programu v oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce.  

 
W 2018 roku planowane są kolejne nabory w ramach Programu. Celem jest 
terminowe i celowe przyznanie wszystkich dostępnych środków do końca 
okresu programowania, który kończy się w 2020 roku. Rok 2018 będzie także 
okresem, w którym w większym stopniu widoczne staną się rezultaty tych 
najwcześniej zatwierdzonych projektów z 2016 roku. Ponadto w 2017 roku 
będą także prezentowane efekty programu w ramach polsko-czeskiej 
współpracy transgranicznej.  

 
 
 
 

 

Tolik peněz z evropských 
fondů bylo dosud rozděleno 

mezi žadatele o podporu 

166 008 480,56 € (= 66 %)  

  

Wartość środków z funduszy 
unijnych przyznanych do tej pory 

wnioskodawcom 

Tolik projektů (včetně 
mikroprojektů) je aktuálně v 

realizaci 
647 

 

Ilość projektów (w tym także 
mikroprojektów) będących 

aktualnie w realizacji 

Na tolik kilometrů 
opravených přeshraničních 
silnic se můžeme do roku 

2020 těšit 

198  
 

Liczba kilometrów 
wyremontowanych 

transgranicznych dróg, jakich 
możemy się spodziewać do 2020 

roku 

Tolik jednotek 
přeshraničních záchranných 
složek bude podpořeno do 

roku 2020 

89 
 

Liczba jednostek transgranicznych 
służb ratownictwa, które 

otrzymają wsparcie finansowe do 
2020 roku 

Tolik turistických atraktivit 
v pohraničí bude zvelebeno 

do roku 2020 
178 

 

Liczba atrakcji turystycznych na 
pograniczu, które zostaną do 2020 

roku uatrakcyjnione 


