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Miliarda korun na podporu česko-polské spolupráce! 

Sto sześćdziesiąt osiem milionów złotych na wspieranie 
polsko-czeskiej współpracy!  

Bezmála tolik prostředků již dorazilo z evropských fondů na podporu spolupráce Čechů a Poláků v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Peníze umožnily spolupráci v oblasti přeshraničního 
cestovního ruchu, společného vzdělávání, přeshraniční spolupráce složek integrovaného záchranného 
systému a také spolupráci institucí a komunit. Cílem těchto aktivit je rozvoj česko-polských vztahů a celého 
pohraničí.  

Niemal tyle środków przekazano z funduszy unijnych na wspieranie współpracy 
Polaków i Czechów w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 
Środki te umożliwiły podejmowanie współpracy w zakresie transgranicznego ruchu 
turystycznego, wspólnego kształcenia, współpracy transgranicznej jednostek 
ratowniczych a także współpracę instytucji i społeczności. Celem tych działań jest 
rozwijanie polsko-czeskich stosunków i całego pogranicza. 

V roce 2018 byly schváleny další projekty, které právě začínají s realizací. Nejlépe hodnocenými projekty 
v těchto oblastech byli:  

 Singletrack Glacensis, díky kterému dojde k vybudování 
čtyř singletrack tratí pro horská kola v České Třebové, ve 
Zdobnici, ve Spaloně a v Mezihoří, 
 Technika bez hranic, v rámci kterého se čeští a polští 
studenti z Bruntálu a Prudniku společně seznámí 
s konceptem průmyslu 4.0, 
 Cesta kamene, umožní výměnu zkušeností s propagací v 
oblasti kamenictví a tradici zpracování kamene mezi obcemi 
Hořice, Strzegom a zájmovými spolky. 

W 2018 roku zatwierdzono kolejne projekty, których 
realizacja właśnie się rozpoczyna. Do najlepiej ocenianych projektów należą:  

 Singletrack Glacensis, w ramach którego zostaną zbudowane cztery trasy singletrackowe służące do 
uprawiania kolarstwa górskiego - w Českiej Třebovej, w Zdobnicy, w Spalonej i w Międzygórzu, 

 Technika bez granic, w ramach którego polscy i czescy uczniowie z Prudnika i z Bruntálu wspólnie 
będą poznawać koncepcję przemysłu 4.0,  

 Świat Kamienia, który umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie promocji dotyczącej kamieniarstwa 
i obróbki kamienia pomiędzy polskim Strzegomiem i czeskimi Hořicami oraz branżowymi 
organizacjami. 
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V roce 2018 bylo schváleno a vstoupilo do realizace dalších 33 česko-polských projektů, celkem 1290 se jich 
tedy aktuálně realizuje, nebo už bylo dokonce ukončeno. Co tyto projekty přinášejí?  

W 2018 roku zatwierdzono i rozpoczęto realizację kolejnych 33 polsko-czeskich projektów. 

Łącznie realizowanych jest już więc 1290 projektów a realizacja niektórych została już nawet 

zakończona. A jakie są efekty tych projektów?  

Projekt Cesta kamene, realizace 1/1/2017 – 30/6/2019 

Možná se nepovažujete za milovníky 
kamenictví a kamenosochařství, expozice 
Cesta kamene v Hořicích a Strzegomi vás ale 
určitě dostane! Cílem projektu je představit 
návštěvníkům fenomén zpracování kamene, 
spojující historicky obě města.   

Projekt Szlak Kamienia, realizacja 
1/1/2017 – 30/6/2019 

Nawet jeżeli nie jesteśmy miłośnikami 
kamieniarstwa i kamiennych rzeźb, ekspozycja 
pn. Szlak Kamienia zlokalizowana w 
Strzegomiu i Hořicach z pewnością zrobi na 
nas wrażenie! Celem projektu jest zaprezentowanie procesu obróbki kamienia, która związana jest z historią 
obu miast.   
 

 

 Projekt Historické věže Kladského pomezí, realizace 1/1/2017 – 31/12/2018 

Všimli jste si, že ikonický kostel Panny Marie v Neratově má nové báně? Ano je to tak, i to se podařilo díky 
česko-polské spolupráci. Rozhlédnout se ale nově můžete také z kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří 
a z věže v nedaleké Bystřici Kladské. Další dobré důvody proč strávit svoji dovolenou právě v tomto 

regionu! 

Projekt Historyczne wieże 
Pogranicza Kłodzkiego, realizacja 
1/1/2017 – 31/12/2018 

Czy wiece, że ikoniczny kościół pw. Maryi Panny w 
Neratovie ma nowe kopuły? Tak właśnie jest a 
udało się to dzięki czesko-polskiej współpracy. 
Jako nowe wieże widokowe służą także wieża 
kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Orlickim 
Záhoří oraz wieża w niedalekiej Bystrzycy 
Kłodzkiej. To kolejne elementy zachęcające do 
spędzenia urlopu właśnie w tym regionie! 
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Pro rok 2019 program plánuje schvalování posledních projektů přeshraničního cestovního ruchu a 
společného vzdělávání v současném programovém období. V roce 2019 Evropská komise přezkoumá, zda 
program dosahuje svých cílů a uloží případná nápravná opatření. V neposlední řadě se v roce 2019 naplno 
rozeběhne příprava programu česko-polské spolupráce pro období 2021 – 2027.  

 
W 2019 roku planowane jest zatwierdzenie ostatnich w obecnym okresie 
programowania projektów dotyczących transgranicznego ruchu turystycznego i 
wspólnego kształcenia. W 2019 roku Komisja Europejska zweryfikuje, czy program 
osiąga swoje cele i ewentualnie zaleci działania naprawcze. Ponadto w 2019 roku w 
pełnym zakresie rozpocznie się przygotowanie programu czesko-polskiej 
współpracy na okres 2021-2027. 

 
 

 
 

Tolik peněz z evropských 
fondů bylo dosud vyplaceno 

česko-polským žadatelům 

39.056.176 EUR  

  

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

 

Tolik projektů (včetně 
mikroprojektů) je aktuálně v 

realizaci 
1290 

 

Liczba projektów (w tym także 
mikroprojektów) będących 
aktualnie w realizacji 

 

Tolik studentů zvýší svoji 
uplatnitelnost na česko-

polském trhu práce 
5691  

 

Liczba  uczniów i studentów, 
którzy poprawią swoją sytuację na 
polsko-czeskim rynku pracy 

 

Na tolika kilometrech 
lákavých pěších a 

cyklistických stezek v česko-
polském pohraničí budete 

moci relaxovat od roku 2020  

480 
 

Liczba kilometrów atrakcyjnych 
szlaków pieszych i rowerowych 
zlokalizowanych na polsko-
czeskim pograniczu, zachęcających 
do wypoczynku od 2020 roku 

 

Tolik prostředků je  stále 
k dispozici na podporu česko-

polského vzdělávání a 
kvalifikace!   

4.106.816 EUR 
 

Wartość środków będąca wciąż do 
dyspozycji na wspieranie polsko-
czeskiej edukacji i kwalifikacji!   

 


