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Seznam uskutečněných rozhovorů 
Česká Republika 

Krkonoše – svazek měst a obcí, euromanažerka, ER Glacensis 

Město Chrastava, ER Nisa 

Stará ves nad Ondřejnicí, ER Beskydy 

Červený Kostelec, ER Glacensis 

Bělá pod Pradědem, ER Praděd 

Rychnovský všesportovního klub, ER Glacensis 

ER Praděd 

ER Nisa 

ER Glacensis 

ER Beskydy 

 

Polsko 

Urząd Miasta Rybnika, ER Silesia 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ER Silesia 

Kierownik Biura Euroregionu Pradziad, ER Pradziad  

Specjalista Biura Euroregionu Pradziad, ER Pradziad 

Euroregion Pradziad, ER Pradziad 
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Investiční mikroprojekty 

Mobilní aplikace – průvodce po Krkonoších (ER Glacensis) 

Rozpočet celkem: 17 852 EUR, Příspěvek EU: 15 174 EUR 

Žadatel: Krkonoše - svazek měst a obcí 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti:  
- Více provázat a prohloubit spolupráci mezi českými a polskými Krkonošemi, především pak v 

oblasti IT, tedy v rozvoji elektronických médií a výměny důležitých informací pro příhraničí 

v oblasti turistického ruchu.  

- Nabídnout návštěvníkům, i těm potenciálním, komplexní řešení komunikace s turistou, jeho 

přilákání do regionu, provázení a udržení v regionu.  

Cílovou skupinou jsou všichni návštěvníci regionu hledající informace o turistické nabídce Krkonoš. 

O projektu 
Mikroprojekt Mobilní aplikace – průvodce po Krkonoších realizoval v roce 2013 příjemce Krkonoše – 

Svazek měst a obcí. Svazek měst a obcí realizuje projekty z několika dotačních titulů a má zkušenosti i 

s realizací jiných projektů z programu Interreg (OPPS), a to i ze současného programového období.   

V průběhu projektu byla vyvinuta mobilní aplikace, která turistům nabízí aktuální informace z regionu 

Krkonoše, nápady na turistické atrakce, informace o národním parku, turistických trasách či službách 

pro turisty. Obsahuje také mapu včetně GPS navigace. Aplikace je k dispozici ve třech jazykových 

mutacích – češtině, polštině a němčině – a je propagována na české straně na webových stránkách 

www.krkonose.eu a prostřednictvím plakátů umístěných v regionálních informačních centrech, a to na 

české i polské straně hranice.  

Evaluační zjištění  
Cíle projektu se podle slov jeho manažerky povedlo bezesporu naplnit. Projekt spadal do první vlny 

zájmu o mobilní aplikace, jeho realizace byla tedy dobře načasovaná. Poptávka po aplikaci trvá do dnes, 

počty stažení v turistických sezonách zůstávají stabilní a aplikace má dobré uživatelské hodnocení. 

Manažerka projektu ale zároveň podotýká, že technologický vývoj jde rychle dopředu a mobilní 

aplikace dnes už nemají takový význam, protože mobilní data jsou dostupná široké veřejnosti a weby 

bývají přizpůsobené mobilním prohlížečům.  

Udržitelnost projektu je projektově nastavena na 5 let, pokud však o aplikaci bude nadále zájem, bude 

k dispozici i poté. Náklady na udržitelnost totiž nejsou vysoké, spočívají v časově nenáročné práci 

zaměstnanců a malém servisním nákladu. Aplikace tak bude uživatelům stále k dispozici, ale nebude 

již inovovaná a vyvíjená, protože to není třeba.  

Samotný vývoj aplikace byl náročný proces, který se potýkal s problémy souvisejícími s rychlým 

technologickým vývojem. Původní představy realizátorů narážely na technická omezení a bylo tak 

nutné přistoupit k některým změnám. Od schválení projektu do jeho realizace uběhl rok a půl, což je 

v oblasti vývoje mobilních aplikací dlouhá doba. Původní představa, že aplikace bude přístupná pro 

všechny typy mobilních telefonů, musela být upravena. Žádost o změnu potom zpomalila realizaci 

projektu. Další změnou oproti původní představě bylo, že aplikace se z technických důvodů aktualizuje 

pouze manuálně, a to dvakrát ročně vždy před letní a zimní turistickou sezónou. K aplikaci byla 

doplněna webová verze, která poskytuje rychlejší informace, které je potřeba častěji aktualizovat. 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=111237
http://www.krkonose.eu/
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Polský partner Zwiazek Gmin Karkonoskich se podílel na myšlence a přípravě projektu, v průběhu 

realizace s ním byl konzultován zejména obsah a struktura informací a způsob propagace projektu. 

S partnerem příjemce spolupracuje dlouhodobě, mají podepsaná memoranda o spolupráci, konají 

společné akce i mimoprojektově. Spolupráce na projektu s polskou stranou občas naráží na jiný přístup 

partnera a je nutné je „uhánět“, aby byly splněny potřebné administrativní kroky. Příjemce bohužel 

nemůže realizovat tzv. zrcadlový projekt, jelikož polská část Krkonoš spadá pod ER Nisa.  

Důležité je také zmínit, že Svazek měst a obcí má osobní zkušenosti také s realizací komunitních 

projektů, v nichž spatřuje velký smysl pro příhraniční oblasti s obdobnými problémy, které se jimi daří 

společně řešit. Zároveň upozorňuje na přetrvávající výraznou jazykovou bariéru. Zdaleka nejčastěji 

svazek realizuje setkávací semináře a fóra na různá témata. Kapacita těchto akcí bývá naplněna, zájem 

je trvale vysoký a jejich prostřednictvím obce často navazují přeshraniční spolupráci.  

Podle manažerky projektu jsou pro úspěšnost a udržitelnost mikroprojektů důležité následující faktory: 

 Realizovat hmatatelné a udržitelné aktivity. Např. aplikace je na aktualizaci nenáročná a 

nestárne, oproti plakátům a letákům.  

 Pořizovat výhradně kvalitní zařízení/vybavení, jelikož pokud se pořizuje majetek, který 

nevydrží nutnou dobu, nastanou velké problémy. Pokud se pořizuje vybavení, které podléhá 

rychlému technologickému vývoji, také to komplikuje zajištění udržitelnosti podle pravidel 

Fondu. V případě tohoto mikroprojektu např. původní záměr na nákup wifi routerů do 

infocenter, které ale 5 let nevydrží a finance na pořízení nových příjemce nemá.  

 Komunikace s euroregionem v přípravné fázi projektu. V ER Glacensis podle manažerky 

projektu spolupráce s FMP a žadateli funguje bezchybně. 

Aplikace je v současné době stále prezentována na webových stránkách žadatele a je volně dostupná 

ke stažení pro systém Android, IOS i Windows Phone. Poslední aktualizace aplikace proběhla v červnu 

2018, kdy byl aktualizován obsah pro letní sezonu. Aplikace je stále využitelná ve třech jazykových 

verzích, a to včetně programu aktuálních akcí.  Počet stažení v obchodě Google Play je větší než 10 tisíc 

a průměrné uživatelské hodnocení aplikace je 4,2. Tvůrce aplikace aktivně reaguje na veškeré negativní 

i pozitivní podněty ze strany uživatelů.  

Návštěvnost Krkonošského regionu je velmi vysoká. Podle nejnovějších údajů z výzkumu v rámci 

projektu Společný přístup k péči o KRNAP/KPN vyplývá, že v roce 2017 KRNAP a jeho ochranné pásmo 

navštívilo více než 3,5 milionu lidí, kteří zde strávili přes 11 milionu tzv. osobo/dní. Zahraniční turisté 

představují zhruba jednu třetinu ze všech návštěvníků Krkonoš.1 Pomocným údajem mohou být i data 

návštěvnosti ubytovacích zařízení v Královehradeckém a Libereckém kraji, na jejichž území se rozkládá 

česká strana Krkonoš. V obou krajích od roku 2014 vzrůstá počet návštěvníků i počet přenocování.2 

Celkové zhodnocení 
V rámci projektu proběhly veškeré plánované aktivity (s výjimkou již zmíněné schválené změny). 

Závazná podmínka udržitelnosti projektu končí touto dobou, ale díky nízké náročnosti na údržbu je ze 

strany žadatele počítáno i s navazující podporou aplikace, dokud o ni bude zájem a dokud nebude tato 

technologie zastaralá. Cíle projektu, jak byly definovány v projektové žádosti, se podařilo naplnit – při 

přípravě aplikace probíhala přeshraniční spolupráce zejména při tvorbě obsahu, propagace a aplikace 

je nadále dostupná ve třech jazykových mutacích pro zájemce z Česka, Polska a Německa. Aplikace 

                                                           
1 KRNAP. Online. Teď už to víme přesně – české Krkonoše mají přes 11 milionů návštěv ročně 
https://www.krnap.cz/tiskove-zpravy/ted-uz-to-vime-presne-ceske-krkonose-maji-pres-11-milionu-navstev-
rocne/.  
2 ČSÚ. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích. https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr.  

https://www.krnap.cz/tiskove-zpravy/ted-uz-to-vime-presne-ceske-krkonose-maji-pres-11-milionu-navstev-rocne/
https://www.krnap.cz/tiskove-zpravy/ted-uz-to-vime-presne-ceske-krkonose-maji-pres-11-milionu-navstev-rocne/
https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
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opravdu nabízí uživatelům široké spektrum informací, včetně seznamu aktuálních akcí v regionu. 

Obtížně ověřitelný je pouze cíl „přilákání do regionu, provázení a udržení v regionu“, kdy nelze ověřit 

přímou souvislost se stažením aplikace a přilákáním a udržením návštěvníků v regionu, kdy sice od roku 

2014 objektivně existuje vyšší turistický zájem o region, ale nelze posoudit čistý vliv projektu. V této 

souvislosti se nabízí doporučení, aby cíle byly jednak stanovovány realisticky a ověřitelně a aby 

v ideálním případě docházelo k provázání projektových aktivit, výstupů a cílů již v projektových 

žádostech.  

Stanice pro pozorování životního prostředí na Výhledech (ER Nisa) 
Rozpočet celkem: 10 926 EUR, Příspěvek EU: 9 287 EUR  

Žadatel: Město Chrastava 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti:  
- Vybudování stanice pro pozorování životního prostředí a seznámení veřejnosti s rozmanitostí 

fauny na Výhledech.  

O projektu 
Mikroprojekt s názvem Stanice pro pozorování životního prostředí na Výhledech probíhal v roce 2014, 

realizovalo jej město Chrastava a partnerem byla polská obec Bogatynia. Díky projektu byla v lokalitě 

na Výhledech zbudována dřevěná stanice pro pozorování životního prostředí, u které byla umístěna 

čtyřjazyčná informační tabule představující turistům ptactvo, které je možné v okolí pozorovat. Na 

podzim proběhlo slavnostní otevření pozorovací stanice, kterého se zúčastnili zástupci českého i 

polského partnerského města a také veřejnost. Na setkání bylo zajištěno občerstvení a tlumočení. 

Cílovou skupinou projektu jsou návštěvníci lokality Výhledů, turisté a obyvatelé okolí.  

Evaluační zjištění 
Podle informací zástupce žadatele lze projekt z hlediska naplnění svých cílů hodnotit jako úspěšný. 

Veškeré plánované aktivity proběhly a při samotné realizaci nevznikly žádné zásadní problémy. 

Jediným obtížnějším úkolem bylo nalézt stavební firmu, která investici provede, protože v současné 

době mají stavební firmy hodně zakázek a málo časových kapacit. Závěrečného slavnostního otevření 

se účastnilo více osob, než bylo původně plánováno, což svědčí o vysokém zájmu o výsledek. Lokalita 

Výhledy byla i před realizací projektu turisticky hojně vyhledávanou oblastí a výstavba pozorovací 

stanice měla místo ještě více zpříjemnit a zvýšit jeho atraktivitu, což se také povedlo. „Lidi to tam 

nahoru láká a potkávají se tam Češi, Poláci i Němci. Je to pozitivně vnímané.“  

Udržitelnost výstupů mikroprojektu zajišťuje po jeho ukončení město vyčleněním financí ze svého 

rozpočtu na údržbu vybudovaných staveb. Již proběhlo přetření stavby placené z rozpočtu obce. Jediný 

problém, který zde bohužel přetrvává, a který s udržitelností významně souvisí, je vandalismus. Obec 

musí vynakládat dodatečné náklady na obnovu informační tabule a návštěvní knihy, které bývají 

objektem zájmu vandalů.   

Město Chrastava má zkušenosti s vedením i dalších mikroprojektů investičního charakteru, které bývají 

doplněny aktivitami setkávacího typu, což zástupci města považují za ideální kombinaci. Celkový přínos 

Programu/Fondu pro obec a region a možnost čerpání dotací formou mikroprojektů hodnotí velmi 

pozitivně. Díky Programu se prohlubuje komunikace mezi Čechy a Poláky, sdílejí se problémy a 

zkušenosti s jejich řešením. Nejlépe fungují projekty zaměřené na hasičské vybavení (ovšem s horším 

prokazatelným přeshraničním dopadem vzhledem ke vzdálenosti partnerských měst) a obecně 

projekty zaměřené na rozvoj turistického ruchu. 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=124695


  

 
 

7 
 

Na tento projekt navázaly v lokalitě na Výhledech další – jednak byla v roce 2017 zrenovována 

přístupová cesta a v místě byl vybudován altán v rámci projektu Česko-polská hřebenovka z programu 

Interreg V-A ČR-PL a bylo zbudováno přístupové parkoviště na místě původně zchátralé budovy v rámci 

společného projektu Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí také 

v aktuálním Programu. Oba navazující projekty již probíhaly ve spolupráci s partnerským městem 

Lwowek Slaski. 

To, že je lokalita Výhledy turisticky vyhledávanou oblastí, dokládají např. společné turistické akce – 

např. akce s názvem Jarní vyhlídka či Chrastavské šlápoty. Obou akcí se pravidelně zúčastňují zahraniční 

návštěvníci z Polska a Německa – dle údajů z Infocentra Chrastava se počty účastníků Jarní vyhlídky 

pohybují od roku 2011 v rozmezí 120 až 400 návštěvníků, z čehož odhadem 10 % tvoří zahraniční turisté 

(přesné evidence národností se nevedou). Nicméně počty v jednotlivých letech kolísají a podléhají 

zejména vlivu počasí. V případě Chrastavské šlápoty lze pozorovat nárůst účastníků od roku 2011 

s občasnými výkyvy způsobenými počasím. Letos se akce zúčastnilo 1280 návštěvníků, zatímco v roce 

2011 to bylo 444 osob. Pravidelně na akci vyrážejí členové polského turistického, cyklistického či 

volejbalového klubu z obce Bogatynia či z německé obce Zittau. Celková návštěvnost veřejně přístupné 

lokality Výhledy není sledována.  

Celkové zhodnocení 
Cíl projektu byl stanoven realisticky a jednoduše formulován, a vzhledem k tomu, že proběhly veškeré 

projektové aktivity, je možné konstatovat, že cíl projektu byl naplněn. Lokalita Výhledy je turisticky 

oblíbená a město ji díky mikroprojektům dále rozvíjí, čímž jeho návštěvu zpříjemňuje návštěvníkům, 

kteří sem vyráží především z Čech, ale také z Polska a Německa, a to jak průběžně během roku, tak na 

společných organizovaných akcích. Protože se však jedná o volně veřejně přístupnou destinaci, nejsou 

k dispozici konkrétní data o celkové návštěvnosti.  

Z pohledu evaluace je nicméně možné klást si otázku, která jde však nad rámec zaměření případových 

studií (udržitelnost vzhledem k cílům projektu), nakolik měla realizace tohoto mikroprojektu (ačkoli 

bezpochyby úspěšného z hlediska naplnění svých cílů) kýžený přeshraniční dopad. Příjemce totiž uvedl, 

že lokalita byla hojně navštěvována i v minulosti, spolupráce se stálým partnerským městem Lwowek 

Slaski má také bohatou historii (a to i mimo-projektově, při pořádání různých setkání škol, hasičů, 

zástupců měst atd.), ačkoliv jeho vzdálenost od Chrastavy je značná, přibližně 70 km.  

 

Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (ER 

Beskydy) 
Rozpočet celkem: 23 900 EUR, Příspěvek EU: 20 000 EUR  

Žadatel: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti:  
- Obnovit kulturní a historické bohatství obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

- Rozvíjet přeshraniční a partnerské vztahy díky nově vznikající tradici. 

O projektu 
Mikroprojekt Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí byl 

realizován obcí Stará Ves nad Ondřejnicí v letech 2013 a 2014. V průběhu projektu bylo zrestaurováno 

šest kamenných křížů a jedna kaplička. K obnoveným sakrálním stavbám byl vytvořen propagační a 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=118936
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informační leták v nákladu 1000 ks (polovina nákladu česky, polovina polsky), který obsahuje popis 

opravených objektů, fotodokumentaci a obdobné polské objekty pro srovnání. Následovala dvě setkání 

s polským partnerem – obcí Lipowa – doplněná kulturním programem pro veřejnost. První setkání 

proběhlo v rámci obecních slavností, kde vystoupil soubor z partnerské obce a druhé setkání čistě za 

účelem představení a požehnání nově rekonstruovaných objektů také za účasti zástupců polského 

partnera. Spolupráce s partnerem spočívala v konzultaci přípravné fáze projektu, dodání textu a 

překladu do polské mutace propagačních tiskovin a poté v účasti partnera při slavnostním zakončení 

projektu na přeshraničním setkání. 

Evaluační zjištění  
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí s polskou obcí Lipowa (a dalšími zahraničními partnery) spolupracovala 

již v minulosti, zejména v mikroprojektech programu přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko. 

Geografická poloha obce má potenciál využívat trojstranná partnerství ČR-PL-SR. Podle slov starosty 

obce a zároveň manažera projektu má obec nadstandardní vztahy se slovenskými partnery, s polskými 

spíš standardní, což je dáno jednak historickým vývojem a jednak přetrvávající jazykovou bariérou. 

Nicméně právě v realizaci podobných mikroprojektů vidí starosta potenciál, jak spolupráci Česko-

Polsko posílit.  

Veřejností byl mikroprojekt Obnova kulturního dědictví přijat velmi kladně také díky tomu, že 

nepředstavoval ojedinělou, časově omezenou společnou intervenci, ale je součástí dlouhodobé 

spolupráce mezi obcemi. Kontinuitu přeshraniční spolupráce obcí mírně komplikují časté změny ve 

vedení polské obce a také skutečnost, že polská strana realizuje mikroprojekty s nižším objemem 

financí než česká strana. 

Záměr projektu vycházel z potřeby opravit zanedbané drobné sakrální stavby po polském vzoru, kde 

bývají obdobné stavby zpravidla v lepším stavu než na české straně hranice. Žadatel byl rozhodnut 

rekonstrukci provést a možnost financovat ji z Programu uvítal jako ulehčení rozpočtu obce.  

Následovně se česká delegace zúčastnila obecních slavností Dni Gminy pod názvem Sliwkowa Lipowa 

v roce 2015. Další oficiální účast na obecních slavnostech ať už ve Staré Vsi či v Lipowe neproběhly a 

návštěvnost na těchto akcích ze strany zahraničních hostů není sledována. Ale kulturní spolupráce 

podle starosty probíhá nadále jednak pod patronací škol.  V květnu 2015 přijely polské děti do ČR, byly 

seznámeny s obcí a navštívily Tatru Kopřivnice a Štramberk.  Ve stejném roce v červnu pak jely naše 

děti do Polska, kde navštívily Żywiec, Krakov, a Wieliczku. To celé v rámci projektu Staré Vsi – 

Poznáváme, soutěžíme. Některé aktivity škol jsou pak zastřešované obcemi. Každoročně se např. konají 

adventní koncerty Stará Ves - Lipowa - Raková, při kterých se hostitelé střídají. Poslední adventní 

koncert (2018) se konal ve Staré Vsi. Každoročně také probíhá pod záštitou obce mezinárodní soutěž 

XIXA STAR, v níž děti soutěží v hudebních dovednostech.  

Cíle projektu byly dle názoru starosty kompletně naplněny, jelikož byly nastaveny realisticky. Cílem 

série obdobných projektů je podle něj chránit a sdílet kulturní dědictví, pro což jsou mikroprojekty 

opravdu vhodný formát. Díky mikroprojektu se zvýšilo povědomí veřejnosti o existenci staveb (např. 

po obnově zvonu v kapličce u křížů se zde zapalují svíčky a jsou to stále oblíbenější místa pro setkávání).  

V průběhu samotné realizace nedošlo podle starosty k významnějším změnám či komplikacím. Projekt 

vyžadoval kooperaci partnerů, což bylo v některých oblastech, např. v oblasti vyúčtování cest a 

drobných nákladů, komplikované. Starosta v této souvislosti navrhuje zvýšit objem paušálních částek 

na režijní náklady, což by zároveň snížilo náklady nutné na kontroly vyúčtování. 
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Zajištění udržitelnosti výstupů projektu, tedy obnovených drobných staveb, má vzhledem k průběžné 

údržbě nízkonákladový charakter. Obec vede rekonstruované stavby jako své historické dědictví, které 

je třeba udržovat a v rozpočtu si na jeho údržbu vyhrazuje finance.  

Podle zkušeností starosty jsou obecně pro úspěch investičních a/nebo komunitních mikroprojektů 

důležité tyto faktory: 

 Lidé stojící za projektem a podobně smýšlející partner; 

 Tematické zaměření; např. komunitní mikroprojekty by měly nejprve cílit na odstranění 

jazykové bariéry (děti neumí cizí jazyk a bez odstranění jazykové bariéry nelze poznávat kulturu 

a myšlení), následně pak na spolupráci škol a rozvíjení přátelských osobních vztahů; 

 Podpora aktivit, které by žadatelé pravděpodobně realizovali i bez dotace (nikoliv hledat kvůli 

možnosti dotace vhodné přeshraniční aktivity); 

 Sdílení „vzorových mikroprojektů“ mezi aktuálními, minulými a potenciálními realizátory. 

Obec realizuje jak investiční, tak i komunitní mikroprojekty, jejichž prostřednictvím dochází k síťování 

institucí (především škol) a rozvíjení další projektové i mimo-projektové spolupráce financované 

obecními rozpočty. Vůbec první projekt s obcí Lipowa byl zaměřený na skupinové cesty zastupitelů a 

zástupců tradičních řemesel a kulturních artefaktů (folklor, kuchaři apod.) do přeshraničních regionů a 

cílem bylo prosté vzájemné poznávání. Výsledkem bylo zjištění, že obě lokality mají mnoho společného 

a jsou historicky a kulturně provázané. Oblastí, ve které obce asi nejvíce spolupracují i bez finanční 

dotační podpory, je výměna a setkávání žáků škol, a to také v trojstranné podobě ještě se slovenským 

partnerem. Pořádají např. adventní koncerty s účastí zástupců všech tří partnerů jak na české, tak i 

polské straně.  

Celkové zhodnocení 
Cíl projektu „obnova kulturního a historického bohatství obce Stará Ves nad Ondřejnicí a zároveň 

využití této příležitosti k dalšímu rozvoji partnerských vztahů obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

s partnerskou obcí Lipowa“ se díky projektu podařilo naplnit, protože veškeré aktivity, které měly 

k jeho naplnění vést, byly realizovány. Z pohledu evaluace jsou pro obnovu, rozvoj a přeshraniční 

sdílení kulturního dědictví mikroprojekty vhodným formátem a lze je považovat za přínosné. Nicméně 

bylo by vhodné, aby realizátoři určitým způsobem monitorovali změny v přeshraniční návštěvnosti 

těchto míst a objektů, která za pomoci evropských peněz opravili a vylepšili. Z pohledu udržitelnosti 

samotné investice je na závěr důležité konstatovat, že financování údržby opravených objektů je 

zajištěno obecním rozpočtem a udržitelné jsou také přeshraniční vztahy vzhledem k pokračující 

spolupráci partnerů i v dalších oblastech společných aktivit.  

 

Euroregion Pradziad on-line (ER Praděd) 
Rozpočet celkem: 33 860 EUR, Příspěvek EU: 28 781 EUR   

Žadatel: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti: 
- Zvýšení povědomí mezi polskými a českými dětmi o atraktivitě regionu s přeshraničním 

charakterem a také rozšířit informace o výhodách polsko-české spolupráce. 

O projektu 
Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd realizovalo v letech 2010 až 2011 mikroprojekt, jehož cílem 

bylo vytvoření interaktivní webové stránky, která podpoří informovanost i zájem české i polské 
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mládeže o návštěvu partnerského regionu. Významným specifikem tohoto projektu je skutečnost, že 

realizátorem byla samotná kancelář Euroregionu Praděd. Záměr projektu vyplynul z úvahy pracovníků 

kanceláře, že euroregion nenabízí atraktivní program pro cílovou skupinu dětí a mládeže školního věku, 

že tato cílová skupina bude využívat webové stránky pro své vzdělávání i zábavu, a konečně, že užívání 

webových stránek bude motivovat děti a jejich rodiny k návštěvě míst, o kterých se na webu dozvědí.  

 

Evaluační zjištění 
Webová stránka byla vytvořena podle zadání pracovníků kanceláře. Její uživatelský design byl 

výsledkem interního workshopu a nebyl testován na cílové skupině (pouze na úrovni rodinných 

příslušníků).  Technický design odpovídal tehdejšímu technologickému pojetí. Stránky byly statické, 

interaktivní ovládací prvky byly zajištěny technologií Flash. 

Webová stránka byla dvojjazyčná a nabízela nadstandardní obsah. Základním prvkem byla vybraná 

lokalita s místopisným nebo turistickým potenciálem. Těchto lokalit bylo přibližně 60. U každé lokality 

byla jazykově kvalitně (stylisticky i s ohledem na cílovou skupinu) zpracována legenda, která se k místu 

váže. Text doprovází grafika ve formě ilustrací odpovídající cílové skupině. Jednotlivé lokality byly 

uspořádány do interaktivní mapy, takže byla zajištěna navigace uživatelů podle místa (mapa) i podle 

obsahu (text k lokalitám). Součástí aplikace byl i znalostní kvíz, podle kterého bylo možné částečně 

možné sledovat počet uživatelů. Informace o lokalitách zajišťoval jeden z pracovníků kanceláře, který 

se osobně zajímá o místopis a regionální dějiny. Literárně zpracovával texty spolupracovník – aktivní 

ředitel jedné z místních základních škol, který texty předkládal svým žákům k testování.  

Z pohledu udržitelnosti není webová stránka jako celek již v roce 2018 aktivní. Vypnuta byla (podle 

výpovědi respondentů) z důvodu ukončení podpory technologie Flash výrobci webových prohlížečů 

v roce 2017, k překlopení obsahu webové stránky na novější web nedošlo. Interaktivní mapa je dnes 

součástí webu www.europradziad.pl. Kromě faktu, že design neodpovídá nárokům současných 

uživatelů (není např. vhodný pro zařízení jako smartphony nebo tablety), je to způsobeno především 

vysokými nároky na správu technologií, na kterých byla postavena. Technologie pro interaktivní prvky 

Flash již není podporována ze strany poskytovatelů internetových prohlížečů, její používání navíc 

představuje bezpečnostní riziko (stránka skutečně několikrát čelila napadení hackery). Interaktivní 

mapa je samostatný software, který je zapotřebí průběžně aktualizovat a je náročný na hosting (objem 

dat, složitost výpočtu, nutný průtok dat), potažmo na cenu hostingových služeb. Současné bezplatně 

dostupné technologie umožňují konverzi obsahu webu do snadno aktualizovatelných a bezplatně 

hostovaných technologií, příjemce dotace však o těchto možnostech nemá jasnou představu 

(počítačová gramotnost pracovníků kanceláře neodpovídá potřebám poskytovatele internetových 

služeb, kancelář nevyužívá v tomto směru podpůrnou externí podporu). 

Webová stránka byla v průběhu projektu propagována off-line formou propagačních předmětů a setů 

sportovních dresů s natištěnou URL webu, které byly distribuovány na tematických (zejm. sportovních 

a kulturních) akcích a zasílány do zapojených škol. Dopad na návštěvnost webu nebyl měřen, avšak 

pracovníci vypovídají o zásadně zvýšeném zájmu o služby jejich úřadu od doby, kdy probíhaly tyto 

propagační aktivity.  

„Nemáme na to data, ale od té doby začal být Euroregion známý“.   
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Fakt, že realizátorem je samotná kancelář Euroregionu, má z hlediska programu Interreg několik 

pozitivních dopadů. Pracovníci kanceláře mají nezprostředkovanou zkušenost realizátora projektu a 

mohou tak lépe reagovat na potřeby žadatelů o podporu. Vytvořené materiály jsou nadále k dispozici 

k využití kanceláří Euroregionu. Ta zajišťuje jejich aktualizaci a opětovnou distribuci. Jedná se např. o 

velkoformátové mapy regionu, které mají zdroj v podkladech webu a které se nacházejí ve více než 40 

veřejných prostorách euroregionu. Kvalitní texty o atraktivních lokalitách mohou být využívány 

v projektech škol i v turistických centrech. Kvalita materiálů, které jsou nadále k dispozici v turistických 

centrech, oslovila zástupce Univerzity Palackého v Olomouci, kteří s euroregionem následně začali 

pracovat na odborné bázi. 

Česká kancelář Euroregionu Praděd byla zpočátku méně aktivní, nicméně poté, co některé služby webu 

začaly zevně fungovat, začali pracovníci české kanceláře do projektu aktivněji přispívat (propagace 

webové stránky na českém území, překlady textů apod.). Pracovníci kanceláře Euroregionu věří, že 

výsledky projektu mají pozitivní vliv na cíle prioritní osy, nejsou však připraveni tento názor doložit na 

konkrétních zdrojích informací (uvádějí např. tvrzení majitelů konkrétních ubytovacích zařízení o tom, 

že se jim zvyšuje návštěvnost, ale přiznávají, že jde o nepodložený odhad). 

Evidentní je však nárůst počtu projektů přeshraniční spolupráce, které realizují školy po ukončení 

mikroprojektu. Euroregion Praděd školy proaktivně oslovoval a pracovníci obou kanceláří usilovali o 

to, aby žáci ve školách pracovali s obsahem webové stránky v hodinách vlastivědy, regionálních dějin 

apod. Zvýšený počet partnerství a projektů realizovaných školami a zájmovými organizacemi 

podporujícím děti a mládež je možné dohledat ve výročních zprávách kanceláře (nárůst z jednotek na 

desítky projektů). 

Pro bližší představu o vývoji spolupráce před realizací mikroprojektu proběhlo 12 projektů 

orientovaných na školní mládež, 5 z nich explicitně školských (realizovaných svazky škol nebo se 

výhradně týkajících školního vzdělávání). Po jeho ukončení bylo realizováno celkem 51 projektů 

orientovaných na školní mládež (8 výhradně školských). V současném programovém období je 

školských projektů prozatím 19. 

 

Celkové zhodnocení 
Vybudovaný interaktivní populárně-naučný portál aktivizoval řadu škol a rodin dětí školního věku a 

vytvořil předpoklady pro rozvoj činností s přeshraničním dopadem na cílovou skupinu dětí. Na 

vzdělávacích a sportovních akcích byly cíleně distribuovány propagační předměty v souladu 

s projektovým plánem. Není přímo doložena příčinná souvislost s nárůstem počtu přeshraničních 

projektů orientovaných na cílovou skupinu dětí v dalším období, je však pravděpodobná.       

 

 

BLISKO GRANICY-Realizacja budowy kładki Olza-Kopytov - Integracja społeczności 

polsko-czeskiej (ER Silesia) 
Rozpočet celkem: 29 635 EUR, Příspěvek EU: 25 190 EUR  

Žadatel: Gmina Gorzyce 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=40275
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=40275
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Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti:  
- Propagace připravované stavby pěší lávky mezi městy Bohumín a Gorzyce formou eventů pro 

širokou veřejnost.  

- Zajištění potřebné dokumentace pro realizaci stavby. 

O projektu 
Mikroprojekt polského města Gorzyce byl realizován v letech 2008 až 2009 a byl věcně provázán 

s investičním projektem výstavby historické lávky mezi městy Bohumín a Gorzyce. Jeho nositeli byly 

samosprávné úřady těchto obcí. Na české straně byl realizován projekt Máme k sobě blíže – lávka pro 

pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace), který se soustředil zejména na technickou 

část společného záměru – výstupem byla vyhledávací studie obsahující technický popis podmínek 

stavby a projektová dokumentace pro stavební a územní řízení. Součástí však byla i propagace záměru 

výstavby. Tyto dva „měkké“ projekty měly připravit podmínky pro společný „tvrdý“ – investiční 

stavební projekt. Z hlediska zajištění podpory prostřednictvím grantu byla problematizující skutečnost, 

že samosprávy se nacházejí v odlišných euroregionech (Bohumín v Těšínském Slezsku, Gorzyce 

v Silesii). Z administrativních důvodů bylo proto nutné vypracovat dva samostatné projekty, které měly 

identický předmět (přípravu a propagaci stavby přemostění Olše) ošetřený samostatně na každé straně 

řeky/státní hranice. Navíc projekty probíhaly ne zcela synchronně, protože jednotlivé regiony nemají 

pro své výzvy stejné termíny. 

 

Evaluační zjištění 
Mikroprojekt se orientoval na výstupy, které měly přispět k obecnému cíli Prioritní osy 4, konkrétně 

zajištění dokumentace potřebné pro realizaci investičního projektu stavby lávky přes řeku Olši mezi 

Bohumínem a Gorzicemi, k čemuž je nezbytná součinnost úřadů na obou stranách hranice, a dále osy 

2, konkrétně realizace eventů, které by podpořily motivaci obyvatel pro využívání přírodních a 

kulturních zdrojů sousedního regionu díky snadnější dopravní dostupnosti pro pěší a cyklisty. 

 

Záměr výstavby mostu vyplynul z předchozí diskuse představitelů samospráv, které již před projektem 

měly navázanou spolupráci. Obě měly zájem na rekonstrukci lávky, která existovala v minulosti, a 

kromě dopadu na turismus má i velký symbolický rozměr (spojení rozdělených stran) s ohledem na 

komplikovaný územně-politický vývoj této oblasti po první i druhé světové válce. 

 

Mikroprojekt měl tři hlavní výstupy. Prvním byla realizace výběrového řízení na zhotovitele návrhu 

stavby. Česká i polská strana společného záměru musela řešit problém, kdo bude zadavatelem. 

Hypotetickou možnost, že by byli dva zadavatelé, každý pro stavbu na svém území, partneři budoucího 

projektu zavrhli. Usoudili, že riziko, že každé město vysoutěží jiného zhotovitele a že spolupráce těchto 

zhotovitelů může být problematická, je příliš vysoké. Dále vzali v úvahu, že náklady na dvě výběrová 

řízení jsou samozřejmě celkově vyšší.  Během společných schůzek padlo rozhodnutí, že tím budou 

pověřeny Gorzyce, zejména z důvodu, že město má vlastní oddělení pro veřejné zakázky. Výběrové 

řízení mělo proběhnout podle polské legislativy s tím, že zhotovitel vystaví fakturu na polovinu plnění 

Bohumínu a druhá polovina bude fakturována Gorzycím. Výběrové řízení bylo s jistými obtížemi 

realizováno, k realizaci samotné zakázky však nedošlo (viz níže). 

Během prací na tomto výstupu probíhala intenzivní komunikace mezi zástupci obou samospráv, která 

vedla k budování pozitivních očekávání a odstraňování překážek ke spolupráci. Obě strany měly rovněž 

https://www.mesto-bohumin.cz/data/misc/mame_k_sobe_bliz_lavka_pro_pesi_a_cyklisty_pres_olsi.pdf
https://www.mesto-bohumin.cz/data/misc/mame_k_sobe_bliz_lavka_pro_pesi_a_cyklisty_pres_olsi.pdf
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potřebu seznámit se s legislativou a prováděcími procesy strany druhé. V tomto ohledu proces práce 

na výstupu budoval samostatnou hodnotu, která má dlouhodobý potenciál pro další využití při 

plánování a realizaci investičních projektů. 

Druhým výstupem byla realizace integračního eventu. V kempingovém táboře Olza proběhl festival pro 

tisícovku lidí, mezi kterými bylo více než 200 českých obyvatel pohraničí. Vedle prorodinných a 

kulturních aktivit na něm probíhala propagace přeshraniční spolupráce a Fondu formou distribuce 

propagačních letáků a vystavení informačních bannerů. Počtem návštěvníků akce převýšila obvyklou 

účast obdobních událostí. 

Posledním výstupem bylo vypracování technické dokumentace projektu výstavby mostu přes Olši. Do 

rámce investice vstupovala řada úřadů, muselo být zohledněno i říční právo. Zatímco polská strana 

vyhotovila svou část dokumentace podle plánu a bylo zajištěno i stavební povolení, fatální komplikací 

pro navazující investiční projekt byla nejasná vlastnická struktura pozemků na české straně. Do termínu 

ukončení projektu nebyla tato obtíž překonána a soustava projektů mířící k realizaci turistického 

přemostění Olše tak nemohla být jako celek úspěšně dokončena. 

 

S ohledem na negativní vnější okolnost (nevyjasněné vlastnictví pozemku na české straně), která 

znemožnila dotažení výstupu projektů do sjednocujícího výstupu, byly projekty uzavřeny jako 

nedokončené bez udělení sankce. 

 

Projekt umožnil zapojeným samosprávám zjistit, jaká přesně je situace pro realizaci záměru, jaké 

komplikace mohou vzniknout, jaké úřady musí být zapojené, jaké jsou jejich procesy a požadavky, to 

vše s ohledem na přeshraniční aspekt záměru (vyvstaly např. otázky, zda je orgán polské státní správy 

(např. stavební úřad při okresním úřadu) povinen poskytovat součinnost orgánu české samosprávy. 

V rámci projektu byl sestaven i racionální rozpočet plánované stavby a byly vypracovány podklady, 

které usnadní realizaci procesu veřejné zakázky a potažmo i realizaci stavby. 

Díky značnému časovému odstupu od tohoto mikroprojektu je možné posoudit, zda je myšlenka 

vybudování lávky dlouhodobě atraktivní pro zainteresované orgány samosprávy a jejich obyvatele. Je 

zřejmé, že záměr má nadále podporu ve vedení obou samospráv, ačkoliv mezitím proběhly volby do 

zastupitelstev a v Gorzicích je nový starosta. Město Bohumín je připraveno investovat (resp. 

spolufinancovat) větší část stavby. Ke konci září 2018 byla v Programu podána žádost na standardní 

investiční projekt výstavby lávky přes řeku Olši (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001789). 

 

Citace vedoucí kanceláře euroregionu Silesia: „Ukázalo se, že když byl problém, o to více se 

spolupracuje“. 

 

Celkové zhodnocení 
Výstup v podobě propagačních aktivit byl realizován podle plánu a přispěl k žádoucímu efektu – 

podpoře myšlenky stavby mostu ze strany zapojené veřejnosti. Výstup v podobě vypracované 

dokumentace stavebního záměru nebyl dokončen z důvodu právních překážek pro jeho plnění. Bez 

uskutečněných prací však nemohly následovat další aktivity vedoucí k naplnění záměru lávky Bohumín 
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– Gorzice. O účelnosti mikroprojektu rozhodne, zda dojde v budoucnu k realizaci stavby, například 

v rámci právě předloženého standardního projektu.  

 

 

 

Komunitní projekty 

Kultura sbližuje národy a pokolení (ER Glacensis) 
Rozpočet celkem: 21 788 EUR, Příspěvek EU: 18 520 EUR  

Žadatel: Město Červený Kostelec 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti: 
- Upevnit stávající partnerství a rozšířit ho o nové platformy spolupráce pořádáním česko-

polských akcí. 

O projektu 
Mikroprojekt Kultura sbližuje národy a pokolení realizovalo město Červený Kostelec v roce 2013. 

Jednalo se o sérii kulturních a sportovních akcí v průběhu roku – mezinárodní den divadel, pěveckou 

přehlídku dětských souborů, vyhlášení sportovce roku, oslavy založení fotbalu včetně fotbalového 

turnaje, festival česko-polského filmu a výstavu fotografií s námětem církevních památek. Byla také 

vytvořena publikace o Červeném Kostelci, která byla tištěna v nákladu 1500 ks českého vydání a 500 ks 

polského vydání. Publikace byla k dispozici na jednotlivých akcích v průběhu projektu, zbylé výtisky 

jsou pro zájemce zdarma dostupné v infocentru a městském kulturním středisku, a to v české i polské 

verzi. Partnerem projektu na polské straně byla obec Ziabkowice Slaskie. Partner se podílel na 

přípravách akcí, kterých se zároveň i účastnil. Spolupráce s polskou stranou je ze strany realizátora 

projektu hodnocena velmi podobně jako u dalších mikroprojektů – polští partneři jsou milí a 

komunikativní, ale je potřeba je systematicky tlačit v administrativních záležitostech. Více iniciativy na 

projekty přichází z české strany, polská strana mívá dobré nápady, které však málokdy dokáže 

zrealizovat. Celkově projektové aktivity navštívilo 418 českých a 106 polských účastníků. Zástupci z 

české strany se také zúčastnili mezinárodního dne divadel, festivalu dětské písně a sportovního turnaje, 

organizovaných polským partnerem.  

Evaluační zjištění  
Realizátor mikroprojektu využívá dotací z ER Glacensis a dalších programů od roku 2012, především 

aby posílil obecní rozpočet. Je zapojen i v aktuálním Programu Interreg, v němž realizuje pouze projekty 

komunitního charakteru, investiční nikoliv. Spolupráce s polským partnerem funguje dlouhodobě (a 

nad rámec dotačních programů) a sahá až do roku 1993. Získání finančních prostředků z dotací je 

určitým bonusem nebo ulehčením pro rozpočet města, díky kterému je možné hradit dopravu, 

ubytování či občerstvení při přeshraničních akcích. V současném období je oblíbeným typem projektů 

typ B, tj. například volejbalové turnaje, výměna zkušeností s vedením sportovních tréninků, pořádání 

trhů a jarmarků či hudební vystoupení. Dalšími žadatelem realizovanými mikroprojekty, které 

tematicky souvisí s projektem Kultura sbližuje národy a pokolení, jsou Kultura a sport nás sbližuje 

(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000403), Rozvojem všestrannosti k novým obzorům poznání 

(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000945) či Partnerství bez hranic 

(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001385).  

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=111282
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Díky mikroprojektu mohla vzniknout městská hudba, která vystupuje i v Polsku a společně s polským 

hudebním tělesem se účastnila kulturní akce v Pobaltí. V případě cesty do Pobaltí město Červený 

Kostelec financovalo dopravu hudebního tělesa do Polska, odkud již obě skupiny cestovaly společně 

do Pobaltí, což bylo financováno díky projektu polského partnera. Osobní kontakty a vazby získané 

mikroprojektem umožňují společně realizovat další mimo-projektové aktivity, jejichž financování 

zajišťuje obec. Velmi úspěšná co do návštěvnosti byla např. kulturní akce s hudebním vystoupením a 

ochutnávkou a prodejem lokálních jídel a nápojů, dalšími mimoprojektově organizovanými 

přeshraničními aktivitami jsou sportovní akce (především volejbal a fotbal), divadelní akce, vystoupení 

dechovky, turistické akce, trhy a prodej místních produktů.  Podle slov manažera projektu se polští 

návštěvníci běžně účastní těchto akcí pořádaných městem, ale v takových případech nelze skutečnost 

doložit konkrétními čísly. „Je to pak náročnější pro město, ale má to přidanou hodnotu potkávání a 

poznávání kultur.“  

Podle manažera projekt své cíle zcela naplnil. Veškeré plánované akce úspěšně proběhly. V Polsku byl 

také podrobněji představen Červený Kostelec, a to v polském jazyce, což prohloubilo povědomí o 

partnerství. Přeshraniční aktivity jsou zde velmi důležité, jelikož stávající vnímání Poláků ze strany 

Čechů je znatelně horší než vnímání Čechů Poláky a vzbudit zájem české veřejnosti o polské aktivity je 

občas velmi obtížné. Také proto Červený Kostelec volí kombinaci česko-polských aktivit, které 

pomáhají postupnému odbourávání kulturní bariéry a předsudků vůči polské kultuře. Nízký zájem o 

polské akce je determinován také geograficky, jelikož polská příhraniční oblast nebyla v regionu známa 

svou přívětivostí, mentalita lidí je zde jiná a česká strana tyto rozdíly poměrně silně vnímá. Nicméně 

právě komunitní mikroprojekty jsou dle slov manažera projektu vhodným nástrojem k odbourávání 

existujících sociálních a kulturních bariér. A znatelné zlepšení lze, podle respondenta, v regionu 

zaznamenat již v současné době.  

Zpětná vazba od účastníků projektu byla, podle respondenta, velmi pozitivní, spolky mají zájem 

účastnit se dalších přeshraničních výjezdů. Projekt také podnítil a zahájil trvalou spolupráci některých 

spolků (např. již zmiňovaný výjezd kapely městské hudby s polským hudebním tělesem do Pobaltí na 

vystoupení).  

Udržitelnost výstupů mikroprojektu se formálně omezuje na využívání prezentačních tabulí pořízených 

pro výstavu fotografií. A s dodržováním této podmínky není žádný problém. Co však město velmi 

zvažuje, je zapojení se do (mikro)projektů s nutnou pětiletou udržitelností, protože takový závazek je 

poměrně administrativně náročný a také neflexibilní.  

Podle slov manažera projektu jsou pro úspěch (jakéhokoli) mikroprojektu důležité zejména následující 

faktory:  

 Zájem partnerů a cílové skupiny. Aby projekt naplnil cíle, jsou potřeba zainteresovaní lidé na 

obou stranách.  

 Volba správného typu aktivit – dobře fungují např. kulturní (hudební, divadelní), sportovní a 

turistické aktivity. Naopak se Červenému Kostelci příliš neosvědčily přeshraniční výstavy. Jejich 

dopad na cílovou skupinu není tak hmatatelný, zpětná vazba od návštěvníků je velmi slabá a 

nedochází k propojení mezi Čechy a Poláky. 

Závěrem je vhodné zmínit, že dle dat z Czech Tourism a Českého statistického úřadu, který sleduje 

návštěvnost regionu, je patrné prohlubování česko-polských kontaktů a cestovního ruchu. 

V Královehradeckém kraji, kam Červený Kostelec spadá, meziročně v roce 2017 vzrostl počet 

zahraničních turistů o 5,9 %. Po návštěvnících z Německa představují turisté z Polska druhou 

nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků. Celková návštěvnost od roku 2012 každým rokem 
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roste.3 Oblasti jsou dnes propojenější, než tomu bylo v minulosti a postupně se odbourávají i další 

existující bariéry.  

Celkové zhodnocení 
Cíle projektu byly stanoveny realisticky a díky realizovaným aktivitám bylo českým i polským 

účastníkům představeno velmi široké spektrum událostí, kterých se celkem zúčastnil významný počet 

lidí. Vzhledem k potřebě zlepšit vnímání polské strany ze strany Čechů, je podpora tohoto typu 

mikroprojektů v této lokalitě velmi vhodná, a to i proto, že obec se reálně snaží o udržení a podporu 

nově vzniklých kulturních tradic – jak realizací dalších mikroprojektů z Programu, tak jejich 

financováním z vlastního rozpočtu.  

 

Česko-polské dožínky (ER Praděd) 
Rozpočet celkem: 6 020 EUR, Příspěvek EU: 5 117 EUR   

Žadatel: Obec Bělá pod Pradědem 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti: 

- Hlavním cílem bylo zmírnit okrajový charakter regionu a zlepšit tak kvalitu života a vytvořit 

spolupracující systémy na obou stranách hranice. 

- Oživit hospodářství na obou stranách hranice využitím potenciálu cestovního ruchu. 

- Umožnit obyvatelům regionu a přijíždějícím turistům nahlédnout do dávné minulosti 

partnerských obcí a přiblížit jim tradiční řemesla oblasti Jeseníků. 

- Specifickým cílem je rozvoj turismu jako důležitého faktoru pro rozvoj regionálního 

hospodářství a zaměstnanosti v česko-polském příhraničí.  

O projektu 

Mikroprojekt s názvem Česko-polské dožínky (CZ.3.22/3.3.07/09.00993) realizovala obec Bělá pod 

Pradědem v roce 2009. Jednalo se o jednodenní společensko-kulturní akci, která navázala na řadu 

předchozích ročníků (od roku 2003) financovaných z jiných než dotačních zdrojů. Partnerem dožínek 

na polské straně je obec Tulowice, se kterou Bělá pod Pradědem dlouhodobě spolupracuje nejen při 

přípravě těchto slavností. Akce je každoročně pořádána ve spolupráci s Agrární komorou a 

Zemědělským družstvem Jeseník, kteří se na organizaci finančně také podílí. Největší finanční zátěž 

však zůstává obci, proto se v roce 2009 rozhodla požádat o dotaci prostřednictvím mikroprojektu.  

Evaluační zjištění 
Podle realizátora a manažera projektu projekt naplnil své hlavní cíle, jako úspěšný a udržitelný jej 

hodnotí i správce Fondu. „Obec Bělá pod Pradědem má ve svém rozpočtu vyčleněny prostředky nejen 

na pokračování tohoto projektu, ale i na jiné aktivity realizované společně s polským partnerem.“  Jedná 

se o významnou regionální událost s mnohaletou tradicí a vysokou návštěvností (odhadem 1-2 tisíce 

návštěvníků). Vystupují zde mj. známé osobnosti a profesionální umělci, návštěvníci přijíždějí nejen 

z blízkého okolí, ale také z Brna, Olomouce a polských měst. Podobně jako u předchozích projektů ale 

nejsou k dispozici data o konkrétních počtech zahraničních návštěvníků.  

Pro úspěch mikroprojektu (v tomto případě spíše obecně akce dožínek) je podle jeho manažera 

důležitá spolupráce zapojených subjektů, které dokáží připravit zajímavý program, osloví a zajistí 

                                                           
3 ČSÚ, 2017. Statistika návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje za rok 2017 
https://www.czso.cz/csu/xh/hostu-se-v-kraji-v-roce-2017-ubytovalo-o-100-tisic-vice.  

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=49105
https://www.czso.cz/csu/xh/hostu-se-v-kraji-v-roce-2017-ubytovalo-o-100-tisic-vice
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spolupracovníky (např. zemědělské firmy, které na slavnosti vystavují své produkty, zmíněné umělce a 

další). Důležitým prvkem je také rozmanitost celé akce, která účastníkům nabídne široké spektrum 

aktivit (koncerty, výstavy, prodejní stánky, soutěže, průvod…).  

Spolupráci s polským partnerem manažer projektu hodnotí jako dlouhodobě bezproblémovou, ačkoli 

dochází k častějším obměnám ve vedení polské obce. Hraniční bariéra není v regionu téměř znát, lidé 

jezdí běžně do polského města Nysa jako by se jednalo o jeden region. Regiony spolu velmi úzce 

spolupracují, aniž by čerpaly na své aktivity dotace. Pořádají školní zájezdy a výměny, přeshraniční 

sportovní akce, kulturní akce – zájezdy pěveckých sborů, návštěvy hasičských sborů. Obecně lze říci, že 

se jedná o pestrou a intenzivní spolupráci.  

Udržitelnost mikroprojektu je zajištěna jak ze strany pořádající obce, tak jejích partnerů. Obec Bělá pod 

Pradědem má ve svém rozpočtu vyčleněny prostředky nejen na jeho pokračování (akce se ovšem konají 

pod jiným názvem), ale i na jiné aktivity realizované společně s polským partnerem.  

Na tento projekt v dalším roce navázal obdobně zaměřený projekt, a protože důležitým aspektem 

dotačního programu v letech 2007 až 2013 byla inovativnost projektů, navazující projekt ji splnil 

zhotovením dvou párů nových krojů. Kroje, které byly v mikroprojektu pořízeny se na slavnostech 

využívají dodnes. 

S ohledem na problém tzv. mrtvé váhy realizátor konstatoval, že pokud by projekt dožínek nebyl 

v rámci Fondu realizován, pravděpodobně by spolupráce s polským partnerem probíhala ve stejném 

režimu a na stejně vysoké úrovni a dožínková slavnost by se v roce 2009 konala i bez poskytnutí dotace.  

Celkové zhodnocení 
V případě projektu Česko-polské dožínky lze konstatovat, že udržitelnost je bez problémů zajištěna, 

což dokládají každoročně se opakující navazující dožínkové akce v Bělé pod Pradědem, které nejsou 

financovány z Fondu a kterých se účastní lidé z ČR i ze zahraničí.  

Z pohledu evaluace se tedy jedná o úspěšný projekt z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, ale s velmi 

obtížně ověřitelnými cíli. Příčinou je skutečnost, že některé cíle byly v projektové žádosti stanoveny 

velmi ambiciózně a pro přesnější vyhodnocení jejich naplnění by bylo dobré znát podrobnější 

projektovou logiku (která ovšem nebývá součástí žádostí a neznal ji ani zástupce žadatele), tj. které 

aktivity povedou ke specifickému cíli a jak naplnění specifického cíle přispěje k naplnění cíle hlavního. 

Realizátor v závěrečné zprávě uvádí, že cíle byly naplněny, nicméně popsané zdůvodnění je z pohledu 

evaluace vágní. Vzhledem k poměrně složité definici cílů se zaměříme na zhodnocení jednotlivých 

bodů:  

- Hlavním cílem je zmírnit okrajový charakter regionu a zlepšit tak kvalitu života a vytvořit 

spolupracující systémy na obou stranách hranice. – Pokud bylo zamýšleno, že níže uvedené cíle 

povedou k naplnění cíle uvedeného jako hlavního, pak lze jeho naplnění považovat za 

částečné.  

- Oživit hospodářství na obou stranách hranice využitím potenciálu cestovního ruchu – nelze 

dostupnými daty ověřit.  

- Snaha umožnit obyvatelům regionu a přijíždějícím turistům nahlédnout do dávné minulosti 

partnerských obcí a přiblížit jim tradiční řemesla oblasti Jeseníků – Tento cíl byl díky 

realizovaným aktivitám naplněn (součástí dožínek je široké spektrum kulturních aktivit – od 

tanečních folklorních vystoupení, ukázky tradičních řemesel, sokolnictví po možnost návštěvy 

muzea atd.).  
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- Specifickým cílem je rozvoj turismu jako důležitého faktoru pro rozvoj regionálního 

hospodářství a zaměstnanosti v česko-polském příhraničí – údajně se akce účastnili zahraniční 

hosté, nicméně bez informací o konkrétních počtech či o tom, zda se do regionu vrací i mimo 

dožínkové akce, nelze tento cíl jednoznačně ověřit.  

Hlavním doporučením evaluace, které souvisí s výše uvedeným, je klást větší důraz na realističnost a 

ověřitelnost cílů, které jsou v projektových žádostech formulovány. A v případě, že jsou cíle 

v projektové dokumentaci uvedeny složitě či ambiciózně, bylo by vhodné, aby žadatel podrobněji 

specifikoval projektovou logiku.  

 

Racketlon, nová sportovní disciplína na česko-polském pomezí (ER Glacensis) 
Rozpočet celkem: 34 424 EUR, Příspěvek EU: 26 920 EUR   

Žadatel: Rychnovský všesportovní klub  

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti:  
- Hlavním cílem je ukázat dětem a mládeži možný způsob trávení volného času, zapojit je do 

společných sportovních i kulturních aktivit a tím je naučit vzájemné komunikaci, toleranci a 

navazování nových přátelství.  

- Díky představení nového druhu sportu ukázat mladým sportovcům, jak vypadají pro některé 

z nich dosud nepoznané sporty a celkově nová pohybová disciplína.  

- Zorganizovat plnohodnotnou sportovně-společenskou akci, která svou náplní podpoří 

přeshraniční vztahy.  

O projektu 
Realizátorem mikroprojektu Racketlon, nová sportovní disciplína na česko-polském pomezí byl v roce 

2013 Rychnovský všesportovní klub, který má zkušenosti s realizací projektů z několika různých 

dotačních titulů. Všechny projekty, které klub realizuje, mají komunitní charakter. Polským partnerem 

projektu byla Gmina Miejska w Polanicy – Zdroju a její tenisový oddíl. Aktivity mikroprojektu byly 

zaměřeny na děti a mládež, kteří jsou členy jednoho ze zúčastněných klubů. Jednalo se o soubor 

sportovních akcí – třídenní sportovní česko-polské soustředění, sedmidenní sportovně-turisticko-

kulturní česko-polské soustředění a jednodenní racketlonový turnaj a následné setkání dětí a mládeže. 

Jedná se o společný projekt partnerů, kdy ze strany polského partnera byl předložen projekt s názvem   

Racketlon – nowa dyscyplina sportowa na pograniczu polsko-czeskim, jehož obsahem byla realizace 

dvou sportovních soustředění zaměřených na racketlon.  

Evaluační zjištění 
Spolupráce probíhala bezproblémově, mimo jiné proto, že se jednalo už o třetí společný projekt obou 

partnerů v jejich desetileté spolupráci. Celkem se projektu zúčastnilo 62 osob z české strany a 48 osob 

z polské strany. Z tohoto pohledu byl úspěšně splněn hlavní cíl projektu.  

Také další navazující (mikro)projekty klubu mají sportovní charakter s poznávacím či vzdělávacím 

přesahem. Jejich podstatou je vždy sport a pohyb doplněný o společnou poznávací část, např. výlet do 

okolí a kulturní nebo osvětová aktivita. Dle předsedy Rychnovského všesportovního klubu tak 

přirozeně pokračuje spolupráce v oblasti sportovní přípravy mládeže, hráči vzájemně reprezentují 

partnerské kluby v soutěžích a uskutečňují sportovní a přátelská setkání, přičemž intenzivní jsou 

zejména ta zaměřená na společný trénink v rámci zahraniční reprezentace klubu. Partnerské kluby se 

setkávají na neformálních akcích, jako jsou turnaje či krátká soustředění, a to třikrát až pětkrát ročně. 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=109390
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Lokalita těchto akcí se střídá, ale častěji se akce konají na straně polského partnera. Počet hostujících 

účastníků na neformálních akcích bývá zhruba pět až deset. Podle předsedy klubu se během let 

podařilo zpropagovat nový sport, zařadit ho do portfolia sportovního klubu a přitáhnout k němu nové 

zájemce.  

Jelikož projekt navázal na již existující spolupráci partnerů, nelze tvrdit, že by jeho realizace vedla 

k významné změně v přeshraniční spolupráci. Zlomovým byl ale podle slov manažera projekt historicky 

první, který celou spolupráci před deseti lety odstartoval. „První projekt byl trochu krok do neznáma, 

ale spolupráce se rozvinula.“  S polským partnerem se od té doby stýkají i mimo-projektově, ačkoliv na 

menších a finančně méně náročných akcích – většinou se jedná o jednodenní setkávací a sportovní 

akce jako jsou krátká soustředění čí turnaje. Tento konkrétní projekt tak spolupráci určitě podpořil, ale 

nelze ho chápat jako zásadní.  

Udržitelnost je v případě tohoto mikroprojektu závislá především na zájmu cílové skupiny, tedy dětí a 

mládeže. Klub je rozhodnutý realizovat obdobné aktivity, financované projektově i mimo-projektově, 

dokud o ně bude zájem. Na české straně je kapacita klubu naplněna a zájem o členství stále vzrůstá. 

Na polské straně je třeba aktivity více propagovat, ale zájem o členství v polském partnerském klubu 

podle slov realizátora také postupně vzrůstá. Ideální by bylo, aby projekty umožňovaly vyčlenit více 

financí na propagaci. Zpětná vazba na výsledky projektu existuje jak od samotných účastníků, tak od 

jejich rodičů. České děti s polskými udržují kontakty přes sociální sítě, v čemž manažer projektu vidí 

přínos pro odbourávání bariér. Dalším trvalým efektem je prohloubení spolupráce samotných 

realizátorů (partnerů), což bylo jedním ze záměrů projektu. „Děti spolu přeshraničně komunikují přes 

sociální sítě a realizátoři spolu komunikují také, jsou v kontaktu pořád, co týden.“ 

Zaměření mikroprojektů na posílení komunit hodnotí obecně manažer projektu velmi pozitivně (z 

hlediska přínosu), dle jeho názoru je však důležité předcházet vytváření ad hoc partnerství pouze za 

účelem získání dotace, s čímž se v realitě setkává. Mnohem vhodnější je, když partneři dlouhodobě 

spolupracují a na základě vytvořených osobních kontaktů vymýšlejí společné projekty.  

Tak jako ostatní realizátor na závěr reflektoval dosavadní zkušenosti ze spolupráce s polskou stranou, 

přičemž konstatoval, že není vždy jednoduchá. Kromě příležitostného a přirozeného selhání lidského 

faktoru jsou v každém společném projektu přítomny rozdíly v mentalitě občanů obou zemí. 

„Nedotahují věci administrativně do konce, jsou nadšení pro věc, ale je náročné je dotlačit k výsledku.“ 

Celkové zhodnocení 
Cíle projektu byly stanoveny realisticky a ve výsledku byly bezesporu naplněny. Díky sérii sportovních 

a propagačních aktivit byla představena nová sportovní disciplína a díky společným soustředěním 

účastníci projektu navázali či rozvinuli s přeshraničními kolegy/kamarády nové osobní vztahy. 

Udržitelnost projektu je zajištěna silnou motivací obou partnerů pořádat navazující společné sportovní 

akce (vzájemná reprezentace klubů, turnaje, setkání financované z rozpočtu žadatelů nebo díky 

sponzorům) pro děti a mládež, kterou podporuje vysoký zájem o členství v klubech. Díky materiálu 

pořízenému v rámci projektu je možné novou sportovní disciplínu na obou stranách hranice udržovat. 

Mikroprojekt má proto z hlediska posilování zahraniční spolupráce a vztahů vysokou hodnotu.  

 

Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny (ER 

Silesia) 

Rozpočet celkem: 29 772 EUR, Příspěvek EU: 25 306 EUR 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=124352
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Žadatel: Miasto Rybnik 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti: 
- Zapojit veřejnost obou měst do oslav desetiletého výročí partnerství prostřednictvím 

sportovního a kulturního eventu v Rybniku a vyhodnocujícího setkání v Karviné. 

 

O projektu 
Záměrem projektu (realizovaného městem Rybnik v roce 2014) bylo upravit přeshraniční spolupráci 

subjektů partnerských měst tak, aby probíhala méně řízeně ze strany jejich úřadů. Projekt patří mezi 

typické „měkké projekty“, cílí na zvyšování motivace ke spolupráci formou účasti zástupců organizací 

na organizovaných akcích. Město rovněž zamýšlelo zviditelnit hodnotu partnerství (s městem 

Karvinou) oslavou desetiletého výročí jeho trvání. Město Rybnik je partnerským městem pro několik 

zahraničních měst, včetně Karviné. Karviná územně spadá do jiného euroregionu, tradice spolupráce 

však časově přesahuje dobu, kdy byly euroregiony územně vymezovány, proto nebyla spolupráce 

přerušena. Nicméně žadatelem, poskytovatelem spolufinancování a koordinátorem aktivit bylo město 

Rybnik. 

Evaluační zjištění 
Město má 120 tis. obyvatel a je správně členěno na menší celky, avšak pod vedením jednoho starosty. 

Jde o jiné uspořádání, než jak tomu bývá u českých měst (statutární město, samostatné městské části 

apod.). Ve vztahu k českým partnerům je obtížné najít subjekt, který má srovnatelnou velikost, zázemí 

úřadu, strukturu zřizovaných organizací, rozpočet apod.  Pro další rozvoj partnerství mezi městy Rybnik 

a Karviná proto bylo žádoucí, aby se aktivizovaly organizace podobného typu, které ve městech působí, 

a navazovala projektová partnerství nikoliv prostřednictvím orgánů měst. Zástupci města považují za 

přirozený vývoj, kdy partnerství založené zprvu politiky a realizované úředníky postupně přechází na 

rovinu občanskou, spolkovou, vzdělávací a odbornou. Je však důležité, aby právnické osoby, které by 

o takovou spolupráci mohly mít zájem, o možnosti spolupráce věděli a věřili, že je možné ji uskutečnit. 

Příjemce dotace i kancelář Euroregionu Silesia počítali s tím, že po této osvětové kampani bude 

případným zájemcům o partnerství poskytnuta konzultační podpora ze strany kanceláře euroregionu, 

což se skutečně, dle tvrzení kanceláře, splnilo. 

Během projektu byly organizovány tři festivaly spolupráce, dva v Rybniku a jeden v Karviné. V rámci 

projektu proběhlo několik aktivit podle zaměření skupin obyvatelstva a zájmových spolků. Díky sérii 

aktivit k sobě našly cestu a v následujícím roce započaly spolupráci organizace seniorů (toto následně 

vyústilo do žádosti o grant v programu Interreg V-A), pečovatelů o osoby s mentálním postižením a 

také zdravotně postižených (konkrétně ženy postižené rakovinou). Pěvecký sbor domu kultury 

Chvalovice po skončení projektu opakovaně navštívil festivaly v Karviné. 

V rámci mikroprojektu byl uspořádán také sportovní turnaj (plavání, volejbal, fotbal). Efektivitu 

zařazení sportovních aktivit zdůvodňují realizátoři tím, že k jejich provedení není třeba mnoho verbální 

komunikace a mizí tak jazyková bariéra. Vedle toho např. společné aktivity v oblasti studia historie jsou 

komplikované (pracovnice úřadu: „… tak pojďme od historie ke zpívání … a to je rozumná inovace…“). 

V následujících letech se uskutečnily přátelské zápasy fotbalových týmů. 

Zvláštní kapitolou spolupráce je partnerství škol. I zde vzniká problém s odlišným organizačním a 

správním uspořádáním na obou stranách hranice. Zatímco české školy mají právní subjektivitu, polské 
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školy jsou organizační jednotkou města. České školy tak zdánlivě snadněji mohou vstupovat do 

jednotlivých partnerství, nedisponují však kapitálem, který by jim umožňoval předfinancovat aktivity, 

které jsou propláceny zpětně.  Vyjednávání se zřizovateli (obec či kraj) nemá jistý výsledek, a proto je 

četnost partnerství škol nižší, než jaký je skutečný zájem o ně. Přesto se dva ze tří projektů následně 

podaných do programu Interreg V-A týkaly spolupráce škol (1xSŠ a 1xZS – jde však o speciální školu, 

tedy zřizovanou krajem). 

Vzájemná spolupráce naráží také na další institucionální i administrativně správní limity. Některá 

pracoviště spadají pod ústřední orgán (např. Národní památkový ústav, sídlo muzea), který není 

nakloněn přeshraniční spolupráci, případně má jiné priority. Další komplikací je situace, kdy pracoviště 

s odpovídajícím zaměřením nemá sídlo ve stejném euroregionu jako jeho přeshraniční protějšek a 

méně se angažuje v přeshraniční spolupráci. 

Realizátoři projektu i jejich poradci mají pocit, že je při měkkých projektech stále očekávaná 

„inovativnost“, tedy že by se neměly opakovat aktivity, které již ve stejné podobě proběhly v minulosti. 

Tento přístup jim však nepřipadá praktický (pracovnice euroregionu: „namísto aby se vytěžilo, co už 

bylo zaseto… pořád ať prý jezdí stejné ročníky, pořád nové děti … projekt ale nenesou učitelky, ale ty 

děti, s nimi se musí delší dobu pracovat“). 

V obecné rovině vnímají příjemci i zprostředkovatelé dotace jako psychologicky formující aspekt 

přeshraniční spolupráce. Zdánlivě nahodilé setkávání např. školních dětí může přinést nečekané 

výsledky v budoucnosti (pracovnice kanceláře Euroregionu: “Děti z pohraničí později studují v Praze, 

jsou na ministerstvech nebo ve firmách, orientují se na Polsko přirozeně… práce, ale i dovolená“). I na 

regionální úrovni je však možné populaci připravovat na setkání s různorodostí, kterou přináší 

současné geopolitické trendy (pracovník úřadu: „Důležité je setkání s cizincem… teď to je Polák, příště 

to může být Syřan… ať spolu Češi a Poláci klidně mluví anglicky, hlavně že mluví“).  

 

Celkové vyhodnocení 
S ohledem na výčet navazujících aktivit lze mikroprojekt hodnotit z hlediska cíle prioritní osy i cíle 

projektu samotného jako úspěšný. Jeho dlouhodobější dopad však bude do určité míry ovlivněn 

organizačním uspořádáním grantové podpory v budoucím období.  

 

Aktywna integracja na pograniczu polsko-czeskim  (ER Nisa) 
Rozpočet celkem: 33 519 EUR, Příspěvek EU: 23 463 EUR   

Žadatel: Powiat Lwówecki 

Cíle mikroprojektu podle projektové žádosti: 
- Realizace série turistických a kulturních akcí v rámci partnerství okresu Powiat Lwówecki 

s městem Žacléř.  

- Realizace označení stávající mezinárodní cyklistické trasy ER-4 na území okresu a vyznačení 

nové cyklotrasy na území okresu.  

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=104418
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O projektu 
Mikroprojekt byl realizován úřadem okresu Powiat Lwówecki, který se nachází několik desítek 

kilometrů od česko-polských hranic v letech 2012 až 2013. Okres usiluje o zvyšování turistického ruchu, 

který vnímá jako potenciální zdroj příjmů pro místní ekonomiku (turistika do Polska, a to nejen z ČR, 

ale i Německa – Euroregion Nisa je „trojhraniční“) i jako způsob, jak zvyšovat kvalitu života svých 

obyvatel (turistika do ČR, kulturní akce apod.). Oblast nedisponovala rozvinutou informační ani 

materiální základnou pro turistický průmysl a pracovníci úřadu tuto situaci chtěli změnit pomocí 

evropských fondů. 

Evaluační zjištění 
Ačkoliv je okres součástí Euroregionu Nisa, podmínky dotace a praxe hodnotitelů podle pracovníků 

úřadu znemožňují žádat o investiční dotaci pro oblast, která se nenachází na státních hranicích nebo 

v jejich bezprostřední blízkosti. Úřad se proto rozhodl aplikovat strategii postupného budování „tvrdé“ 

infrastruktury díky zdrojům z „měkkých“ projektů. Opakovaně žádá o dotace na kulturní a osvětové 

aktivity, v rámci žádostí rozšiřuje inventář:  

 materiálních zdrojů (např. profesionální fotoaparát, profesionální GPS přístroj potřebný pro 

sestavení profilových map cyklotras apod.); 

 forem propagace (tvorba informačních tabulí, tisk cyklistických map apod.); 

 vybavení prvky podporujícími turistiku (značení cyklistických tras, přívěs na přepravu bicyklů, 

kajaků apod.) a napojení na větší celky (např. zařazení nově vytvořených cyklotras do systému 

Euroregionálních magistrál). 

 

Kromě materiálního vybavení postupně vzniká aktivní komunita obyvatel českého města Žacléř a jeho 

okolí a polského okresu Powiat Lwówecki. Díky pravidelnému opakování společných společenských 

událostí se lidé seznámili navzájem a také si zvykli navštěvovat partnerské turistické oblasti. Postupem 

času vznikla tradice vzájemných návštěv (vypravený autobus do partnerské oblasti a účast obyvatel na 

doprovodném programu) zahajování cyklistické sezóny v Žacléři (toto probíhalo již před začátkem 

spolupráce), zahájení vodácké sezóny a ukončení cyklosezóny v Powiatu Lwoweckém (tyto akce byly 

inspirovány českými eventy). Sportovní aktivity mají pravidelně doprovodný program, sestávající se 

z kulturních vystoupení, ale také např. společného vaření národních specialit. Výstupem jednoho 

z projektů byl sborník uměleckých děl, který vznikl při týdenní návštěvě polských umělců v Žacléři a 

následné návštěvě českých umělců ve Lwowku. Díky dlouhodobému projektovému partnerství tak 

došlo k evidentnímu kulturnímu obohacení. 

 

Pro tento typ činnosti je okresní úřad vhodný typ příjemce. Příspěvek z projektu tvoří část mzdy 

zaměstnanců oddělení, kteří se věnují práci v terénu (např. organizaci zájezdů a eventů, ale také např. 

vyhledávání vhodných tratí pro cyklotrasy) a výsledky z této činnosti kombinují s dalšími projekty a 

aktivitami úřadu. Stabilita organizace (oproti např. spolkům) umožňuje zmíněné postupné kumulování 

kapacit pro rozvoj turistického ruchu a jejich mnohočetné využití (např. pořízený přívěs na přepravu 

30 kol je využíván k mimo-projektovým aktivitám, které však podporují naplňování obecných cílů 

programu). 

 

V rámci hodnoceného projektu vznikla nová trasa z Frýdlantu včetně značení a převedení do tištěné 

mapy. Na adrese http://szlakirowerowe.powiatlwowecki.pl  byla vytvořena digitální mapa, kde byla 

http://szlakirowerowe.powiatlwowecki.pl/
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zaznačena i nová cyklotrasa. Proběhla také společná cyklo-vyjížďka na trase Žacléř-Lupki 

s doprovodným kulturním programem. 

Spolupráce Powiatu Lwóweckého a Žacléře je nyní stabilizovaná. V jejím průběhu došlo na polské 

straně třikrát ke změně na pozici starosty a aktuálně se toto událo i na české straně, všichni starostové 

však mají zájem na tom, aby spolupráce pokračovala. Podle tvrzení pracovníka úřadu je tradice 

vzájemných návštěv tak hluboká, že jejich aktéři jsou připraveni v nich pokračovat, i kdyby na realizaci 

nedostávali dotaci. Nešlo by však již o rozvoj, ale o udržení dosaženého stavu. 

Mimo aktivity organizované úřady začala růst spontánní turistika. Pracovníci úřadu to dokládají na 

vzrůstající vytíženosti ubytovacích kapacit střediska pro školy a mládež Lupki, které bylo původně 

užíváno pro přespání a uspořádání večerní zábavy při zahajování vodácké sezóny a cyklo-vyjížďkách. 

Slova pracovníka úřadu: „Viděl jsem projekty, kdy si na jedné straně hranice řeknou, že něco potřebují, 

tak si najdou partnera na druhé straně a získají peníze. My jsme jinde. Přejeme si k narozeninám… tady 

vznikají opravdová přátelství.“ 

Celkové vyhodnocení  
Cíle projektu v podobě realizace turistických a kulturních akcí i zpracování dokumentace nové 

cyklotrasy a značení úseku stávající mezinárodní cyklotrasy byly opravdu dosaženy. A z pohledu 

evaluace mají tyto výstupy silnější přeshraniční dopad díky dlouhodobé a pokračující spolupráci 

partnerů a prohlubujícími se osobními vazbami zástupců zapojených municipalit.   


