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Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację stanowiącą kompendium polsko-czeskich projektów zrealizowa-
nych przez polskich beneficjentów w ramach Funduszu Mikroprojektow Nisa-Nysa w latach 2008-2015.

Fundusz służył dofinansowaniu działań o charakterze transgranicznym, głównie o charakterze „miękkim”, a jego za-
sadniczym celem było łagodzenie peryferyjnego charakteru obszaru pogranicza, a co za tym idzie poprawa jakości 
życia mieszkańców, budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy oraz wspieranie rozwoju gospodarcze-
go regionu, głównie poprzez wykorzystanie jego potencjału turystycznego.

Po stronie polskiej dofinansowanie mogli otrzymać wnioskodawcy z podregionu NTS III Jeleniogórskiego, tj. z powia-
tów: bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, 
zgorzeleckiego oraz powiatu grodzkiego Jeleniej Góry, bądź podmioty spoza tego obszaru posiadające na tym terenie 
swoje agendy (po stronie czeskiej były to odpowiednio powiaty: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily). 
Środki Unii Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępne dla stro-
ny polskiej wynosiły 3.451.000 € (dla strony czeskiej: 2.541.500 €). Projekty mogły uzyskać dofinansowanie z EFRR 
w wysokości od 2 do 30 tys. €, stanowiące przy tym nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowalnych całego projektu, 
i dodatkowo – w przypadku polskich wnioskodawców - do 10% ze środków budżetu państwa. W praktyce przeciętne 
dofinansowanie z EFRR dla projektu (po rozliczeniu) oscylowało wokół 10 tys. € (średnia arytmetyczna: 10.099,49 €, 
mediana: 9.100,43 €). 

Nabór wniosków w ramach Funduszu został ogłoszony w maju 2008 r., a rzeczową realizację ostatnich projektów 
zakończono 31 maja 2015 r. W tym okresie polscy beneficjenci zrealizowali 340 projektów. Łączne dofinansowanie 
dla projektów wyniosło 3.424.670,14 € z EFRR, a z budżetu państwa – 386.561,14 €. Bezprecedensowo wysoki stopień 
wykorzystania dostępnych środków z EFRR (99,24 %) nie byłby możliwy bez aktywnej postawy wnioskodawców 
(beneficjentów) i wysiłku personelu realizującego projekty: pomysłodawców działań, koordynatorów, służb finanso-
wo-księgowych.

Ogromna większość zrealizowanych projektów miała charakter polsko-czeskich wydarzeń kulturalnych, turystycz-
nych, sportowych, promocyjnych, edukacyjnych. Jakkolwiek transgraniczność poszczególnych projektów – mierzona 
choćby udziałem uczestników z obu stron granicy – była zróżnicowana, to nie ulega wątpliwości, że Fundusz jako ca-
łość był narzędziem dynamizującym relacje na „naszym odcinku” polsko-czeskiego pogranicza. Kwota wydatkowana 
w ramach Funduszu przeznaczona na zbudowanie i poszerzenie sieci transgranicznych relacji instytucjonalnych, biz-
nesowych, personalnych oraz budowanie wspólnego, euroregionalnego obszaru turystycznego rozumianego zarówno 
w kontekście działań promocyjnych, jak i w świadomości mieszkańców pogranicza nie wydaje się kwotą wygórowaną. 
Za środki równoważne kosztowi wybudowania niespełna pół kilometra autostrady zrealizowano w ciągu 7 lat kilkaset 
projektów z udziałem bez mała dwustu instytucji i organizacji z obu stron granicy, tysięcy bezpośrednich uczestników, 
dziesiątek tysięcy widzów i z równie imponującą statystyką typowych „produktów” – oznakowanych szlaków tury-
stycznych, zmodernizowanych stron internetowych, folderów promocyjnych, map, tablic informacyjnych, itp. Dodać 
tu jeszcze można, że cały polsko-czeski program współpracy transgranicznej należy do grupy najlepiej ocenianych 
przez Komisję Europejską spośród ok. 60 takich programów funkcjonujących w Europie.

Opisy projektów, które znajdą Państwo na kolejnych stronach są z konieczności syntetyczne. Zdajemy sobie sprawę, 
że nawet wzbogacone zdjęciami nie zawsze w pełni i nie zawsze wiernie oddają istotę zrealizowanych działań. Mamy 
jednak nadzieję, że całość publikacji stanowi miarodajny obraz Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa 2007–2013.

Zespół Programów Polsko-Czeskich

w Euroregionie Nysa



Fond mikroprojektů Nisa-Nysa 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Polská republika 2007–2013 

S potěšením si dovolujeme prezentovat publikaci představující kompendium polsko-českých projektů realizovaných 
polskými příjemci v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa v letech 2008–2015.

Fond sloužil financování aktivit přeshraničního rázu se zvláštním zřetelem na ty „měkké“. Jeho hlavním cílem bylo 
zmírnit periferní povahu pohraniční oblasti, a tak zlepšit kvalitu života obyvatel, budovat systémy spolupráce na obou 
stranách hranice a podporovat hospodářský rozvoj regionu, zejména pomocí využití jeho turistického potenciálu.

Na polské straně mohli financování získat žadatelé ze subregionu Jelenohorského NUTS III, tj. z okresů: Boleslawiec-
kého, Jaworského, Jelenohorského, Kamennohorského, Lubańského, Lwóweckého, Zlotoryjského, Zhořeleckého 
a městského okresu Jelenia Góra, a také subjekty mimo tuto oblast, které mají v této oblasti své agendy (na české straně 
se jednalo o okresy: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily). Vyhrazené prostředky EU z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) čítaly pro polskou stranu 3 451 000 € (pro českou stranu: 2 541 500 €). Projekty mohly 
získat finanční prostředky z ERDF ve výši 2 až 30 tis. €, ale ne více než 85 % způsobilých nákladů celého projektu, 
v případě polských žadatelů pak do 10 % z prostředků státního rozpočtu. V praxi se průměrná dotace z ERDF pro 
projekt (po vyúčtování) pohybovala kolem 10 tis. € (aritmetický průměr: 10.099,49 €, medián: 9.100,43 €). 

Výzva k předkládání žádostí v rámci fondu byla vyhlášena v květnu 2008 a věcná realizace posledních projektů byla 
dokončena 31. května 2015. Během tohoto období polští příjemci zrealizovali 340 projektů. Celkem financování pro-
jektů činilo 3 424 670,14 € z ERDF, ze státního rozpočtu pak 386 561,14 €. Nebývale vysoký stupeň využití dostupných 
finančních prostředků z ERDF (99,24 %) by nebylo možné dosáhnout bez aktivního přístupu žadatelů (příjemců) 
a úsilí personálu realizujícího projekty: osob, které vymýšlely projektové aktivity, koordinátorů, finančních a účetních 
služeb.

Převážná většina zrealizovaných projektů byly polsko-české kulturní, turistické, sportovní, propagační nebo vzděláva-
cí akce. Ač míra „přeshraničnosti“ jednotlivých projektů – měřena např. počtem účastníků z obou stran hranice – byla 
rozmanitá, není pochyb o tom, že Fond jako celek byl nástrojem dynamizujícím vztahy na „našem“ úseku polsko-
české hranice. Částka vynaložená v rámci Fondu, která byla přidělena na vybudování a rozšíření sítě přeshraničních 
institucionálních, obchodních, personálních vazeb a budování společné euroregionální turistické oblasti, chápané jak 
v kontextu propagační činnosti, tak v povědomí obyvatel pohraniční oblasti, se nezdá být přehnaná. Za prostředky 
rovnocenné s náklady na vybudování méně než půl kilometru dálnice během sedmi let bylo zrealizovaných stovky 
projektů s účastí téměř dvou set institucí a organizací na obou stranách hranice, tisíců přímých účastníků, desítek 
tisíců diváků a stejně impozantní statistikou typických projektových „výstupů“ – značených turistických tras, úprav 
webových stránek, propagačních brožur, map, informačních tabulí a panelů atd. Lze ještě dodat i to, že celý polsko-
český program přeshraniční spolupráce patří ke skupině programů nejlépe hodnocených Evropskou komisí mezi  
cca 60 podobnými programy existujícími v Evropě.

Popisy projektů, které najdete na následujících stránkách, jsou z donucení syntetické. Uvědomujeme si, že i po dopl-
nění fotografiemi ne vždy plně a ne vždy přesně odrážejí povahu prováděných aktivit. Doufáme však, že celá publikace 
je směrodatným obrazem Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa 2007–2013.

Tým polsko-českých programů 
v Euroregionu Nysa
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Beneficjenci od A do Z /  Příjemci od A do Z

Aeroklub Jeleniogórski – 45, 47
Automobilklub Karkonoski – 64
Biuro Wystaw Artystycznych – 74, 120, 149
Bogatynia, Gmina – 11, 34, 62, 83, 111, 131
Bolesławiec, Gmina  – 157, 164, 167, 168, 175, 176
Bolesławiec, Gmina Miejska – 21, 24, 39, 42, 60, 76, 

81, 101, 102, 108, 115, 126, 127, 130, 136, 141, 
151, 152, 171, 172

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze – 63
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe 

Centrum Ceramiki – 168
Bolków, Gmina – 55, 137
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie – 111 
Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 

w Pieńsku - EuRegioKom – 98, 159
Filharmonia Dolnośląska – 22, 53, 57, 70, 86
Fundacja Propagandy Sztuki – 110
Fundacja Prototyp – 161
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodź-

cu – 31
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce – 

48
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie – 41
Grupa Kolarska Cyklosport Bolesławiec – 71, 104
Gryfów Śląski, Gmina – 25, 27
Jawor, Gmina – 38, 72, 110, 120, 149
Jaworski, Powiat – 82, 117, 163
Jelenia Góra, Miasto – 12, 28, 37, 50, 65, 66, 78, 86, 

89, 90, 93, 100, 112, 122, 138, 139, 151, 163, 174
Jeleniogórski, Powiat – 11, 18, 53, 126, 142, 143
Jeleniogórskie Centrum Kultury – 12, 17, 46, 51, 61, 

79, 82, 100, 103, 114, 116, 118, 128, 139, 147, 148, 
152, 153, 169, 176, 177

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Re-
gionalnej „Książnica Karkonoska“ – 70, 84

Jeżów Sudecki, Gmina – 17, 35, 36, 65, 81, 106, 135, 
161, 162

Kamienna Góra, Gmina  – 47, 59, 88, 107, 160
Kamienna Góra, Gmina Miejska – 41, 68, 72
Kamiennogórski, Powiat – 94, 121, 122, 156
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 

8, 38, 79, 107, 146, 150
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa – 80, 127
Karkonoski Park Narodowy – 55, 74, 92
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – 52
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma 

i Pankracego – 162
Karpacz, Gmina – 49, 58, 145, 173
Klub Sportowy Olimpia Olszanica – 97
Kowary, Gmina Miejska – 9, 42, 78, 83, 84, 92, 96, 

114, 124, 135, 141
Leśna, Gmina – 29, 30, 49, 109, 118, 146, 164, 165, 

170
Lubański, Powiat – 80, 98, 106, 130, 153
Lubawka, Gmina – 18, 19, 54, 136, 143, 166
Lubomierz, Gmina – 43, 64 
Lwówek Śląski, Gmina i Miasto – 13, 14, 20, 25, 29, 

33, 56, 67, 68, 87, 104, 105, 133, 137, 158
Lwówecki, Powiat – 43, 44, 56, 73, 99, 119, 129, 144, 

145, 174
Marciszów, Gmina – 26, 50, 95, 123
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu – 40
Miejski Dom Kultury „Muflon“ w Jeleniej Górze – 

62, 113, 123, 157, 170
Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach – 23
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lo-

kalnej w Szklarskiej Porębie – 69, 85, 93, 113, 
119, 140, 165

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce – 
33, 34, 35, 88



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu – 
159

Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze“ - 
Sporty Zimowe Jelenia Góra – 23

Mirsk, Gmina – 77
Mściwojów, Gmina – 32, 57
Mysłakowice, Gmina – 172
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – 37
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – 105, 132
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej 

Górze – 48
Muzeum Regionalne w Lubaniu – 148
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu – 51
Nowogrodziec, Gmina – 90
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze – 22, 89, 

129, 150, 173
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeleniej 

Górze – 156
Paszowice, Gmina – 63, 112
Piechowice, Gmina Miejska – 52, 77 
Piechowicki Ośrodek Kultury – 103, 125, 142
Podgórzyn, Gmina – 58, 117
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze – 16, 158
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Teryto-

rialnego „Pogranicze” – 26, 30
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury – 

102, 132
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze – 
125, 166

Stara Kamienica, Gmina – 8
Stowarzyszenie Bieg Piastów – 134, 155
Stowarzyszenie Blues nad Bobrem – 131
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa – 

94, 95
Stowarzyszenie Magna Silesia – 60
Stowarzyszenie Miłośników Kowar – 46
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział 

Dolnośląski – 121, 171
Szklarska Poręba, Miasto – 69, 116, 134
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „Aescu-

lap“ – 54
Świerzawa, Gmina – 16, 19, 91, 154, 155, 169
Teatr im. C.K. Norwida – 91
Towarzystwo Izerskie – 66
Uczniowski Klub Tańca Sportowego „Karkonosze“  

– 9, 76, 108
Urząd Statystyczny we Wrocławiu – 160
Wleń, Gmina – 32, 39, 40, 167, 177
Wojcieszów, Gmina – 10, 27, 59, 75, 97, 140
Województwo Dolnośląskie – 144
Zawidów, Gmina Miejska – 21
Zgorzelec, Gmina Miejska – 20
Złotoryja, Gmina Miejska – 10, 15, 31, 61, 133
Zdrojowy Teatr Animacji – 138, 147
Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – 28
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych – 

85
Związek Gmin Karkonoskich – 15, 75

W powyższym wykazie i w opisach projektów wskazani są 
formalni beneficjenci – w praktyce projekty były niejednokrot-
nie realizowane przez jednostki organizacyjne tych instytucji 
(np. szkoły, dla których organami założycielskimi są JST), 
oddziały zamiejscowe organizacji, itp.

Ve výše uvedeném seznamu a popisech projektů jsou uvedeni 
formální příjemci – v praxi projekty často realizovaly organiza-
ční složky těchto institucí (např. školy, pro které jsou zakláda-
jícími orgány jednotky územní samosprávy), pobočky a místní 
pracoviště organizací atd.



Projekty
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Polsko-czeska kooperacja gospodarcza / 
Polsko-česká hospodářská kooperace

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00171
Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego 
       S.A.
Partner projektu: Okresní hospodářská komora v Jablonci 
                 nad Nisou 
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2008 – 30.06.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 26.381,30 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.190,64 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.551,23 EUR

Celem projektu było ułatwienie małym i średnim przedsiębior-
stwom z obu stron granicy dostępu do informacji na temat możli-
wości współpracy, kooperacji i handlu zagranicznego. 

W ramach projektu rozbudowano stronę internetową Benefi-
cjenta o moduł informacyjny, zorganizowano Wystawę Produktów 
Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” w Jeleniej Górze oraz 
Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze w Jabloncu. Opracowano rów-
nież informator dla przedsiębiorców pt. „Zasady prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w Polsce i w Czechach” w wersji drukowanej 
i elektronicznej.

Kalejdoskop kultury izerskiej / 
Kaleidoskop jizerské kultury

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00172
Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Partner projektu: Obec Kořenov 
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2008 – 30.06.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.681,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.977,12 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 467,60 EUR

Projekt miał na celu integrację społeczności lokalnych, w tym 
środowiska artystycznego z Polski i Czech poprzez stworzenie 
wspólnej oferty kulturalnej, obejmującej wydarzenia artystyczne 
z różnych dziedzin sztuki (malarstwo, muzyka, fotografia, teatr).

W ramach projektu zorganizowano siedem wydarzeń kul-
turalnych z udziałem artystów amatorów i profesjonalistów oraz 
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego: m.in. plener malarski, 
wystawy malarstwa i fotografii, koncerty oraz występy kabaretowe. 
Wydarzenia te wzbogacono wydaniem katalogów prac plastycznych 
oraz śpiewników ułatwiających wspólne muzykowanie.

Fot. Adam Spolnik

Cílem projektu bylo usnadnit přístup k informacím o příle-
žitostech pro spolupráci, kooperaci a zahraniční obchod malým 
a středním podnikům z obou stran. Pro realizaci tohoto cíle byly 
mj. obohacené webové stránky příjemce dotace o informační mo-
dul a uspořádána Výstava regionálních produktů Vyrobeno pod 
Sněžkou v Jelení Hoře a Polsko-české hospodářské fórum v Jablon-
ci. Dále byla zpracována publikace s informacemi pro podnikatele 
s názvem Pravidla podnikání v Polsku a České republice v tištěné 
i elektronické verzi.

Projekt byl zaměřen na stmelování místních komunit, včetně 
uměleckého prostředí z Polska a České republiky prostřednictvím 
vytvoření společné kulturní nabídky, obsahující umělecké akce 
z různých oblastí umění (malba, hudba, fotografování, divadlo).

V rámci projektu bylo uspořádaných sedm kulturních akcí za 
účasti amatérských a profesionálních umělců a obyvatel polsko-
českého pohraničí: mimo jiné malířské sympozium, výstavy maleb 
a fotografií, koncerty a vystoupení divadel malých forem. Tyto udá-
losti obohatilo vydání katalogů výtvarných prací a zpěvníků, které 
usnadnily společné muzicírování.



9

Taneczny Puchar „Karkonosze Open” 
Euroregionu Nysa / 
Taneční pohár KRKONOŠE OPEN 
Euroregionu NISA

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00173
Beneficjent: Uczniowski Klub Tańca Sportowego 
       „Karkonosze”
Partner projektu: Taneční škola Duha, o.p.s., Ceska Lipa
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2008 – 31.03.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 28.748,28 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.060,40 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 945,76 EUR

Celem projektu była wymiana doświadczeń i umiejętności 
w środowisku tanecznym działającym na pograniczu polsko-cze-
skim oraz artystyczna konfrontacja tancerzy, trenerów i sędziów 
z Polski, Czech oraz innych krajów europejskich.

Cel projektowy zrealizowano poprzez organizację cyklu imprez 
tanecznych (Gala Tańca Karkonosze Open,  Puchar Euroregionu 
Nysa,  Taneczny Puchar KARKONOSZE OPEN) w których udział 
wzięły pary taneczne dziecięce, młodzieżowe i dorosłe - łącznie 
ponad 1000 uczestników. Oprócz zawodów przeprowadzono rów-
nież seminarium taneczne, podczas którego utytułowani trenerzy 
z Polski i Czech dzielili się z zainteresowanymi tancerzami wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu technik tanecznych.

Sąsiedztwo w cieniu Kowarskiego 
Grzbietu / 
Sousedství ve stínu Střechy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00174
Beneficjent: Gmina Kowary
Partner projektu: Obec Malá Úpa
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.333,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.383,78 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 633,39 EUR

Za cel projektu przyjęto zacieśnienie współpracy w sferze tury-
styki oraz wspólną promocję gminy Kowary i gminy Malá Úpa.

W ramach projektu wykonano m.in. materiały informacyjne 
(mapy i foldery) promujące sąsiadujące ze sobą gminy. Wykonano 
również drobne materiały promocyjne: smycze, kubki termiczne, 
papierowe torby, odpowiednio oznakowane i wspierające identy-
fikację z regionem. Zmodernizowano stronę internetową miasta 
Kowary uzupełniając ją o czeską wersję językową. Podsumowaniem 
działań projektowych była wystawa fotografii prezentujących walo-
ry obu gmin.

Fot. Wojciech Falkowski

Fot. Andrzej Weinke

Cílem projektu byla výměna zkušeností a dovedností v prostře-
dí tanečníků v česko-polském pohraničí a umělecká konfrontace 
tanečníků, trenérů a rozhodčích z Polska, České republiky a dalších 
evropských zemí. Projektový cíl byl realizován prostřednictvím 
uspořádání řady tanečních akcí (Taneční gala Krkonoše Open, 
Pohár Euroregionu Nisa, Taneční pohár Krkonoše Open), jichž se 
zúčastnily taneční páry dětí, mládeže a dospělých,  - celkem více 
než 1000 účastníků. Kromě soutěže se uskutečnil taneční seminář, 
během něhož se uznávání trenéři z Polska a České republiky podě-
lili o své znalosti a dovednosti v oblasti taneční techniky se zájemci 
z řad tanečníků.

Cílem projektu bylo posílení spolupráce v oblasti cestovního ru-
chu a společná propagace obcí Kowary a Malá Úpa.

Projekt zahrnoval mimo jiné vydání informačních materiálů 
(mapy a brožury) na propagaci sousedících obcí. Rovněž byly zho-
toveny drobné propagační předměty: šňůrky, termohrnky, papírové 
tašky, které jsou řádně označené a podporující ztotožnění s regi-
onem. Byly modernizovány webové stránky Kowar a doplněny o 
českou verzi. Shrnutím aktivit projektu byla výstava fotografií před-
stavujících přednosti obou obcí.
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Tropem przyrody nieożywionej Sudetów 
Zachodnich. Wystawa – Między 
metamorfikiem kaczawskim  
a jesztedzkim / 
Po stopách neživé přírody Západních 
Sudet. Výstava Mezi kačavským 
a ještědským masívem metamorfitů

Numer projektu:  PL.3.22/3.3.01/08.00176
Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.240,17 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.954,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.524,02 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój gospodarczy pogranicza polsko-
czeskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Eurore-
gionu Nysa.

Cel ten zrealizowano m.in. poprzez stworzenie dwujęzycznej 
wystawy zainstalowanej w Złotoryi prezentującej struktury geolo-
giczne regionu kaczawskiego i jesztedzkiego (Masyw Czeski), pu-
blikację folderu ukazującego cenne obiekty geologiczne metamor-
fiku, wykonanie tablic o tematyce geologicznej i utworzenie strony 
internetowej opisującej szlak geologiczny prowadzący od Złotoryi 
do Czeskiej Lipy. 

Poznajmy się lepiej. Wojcieszów – 
Rokytnice nad Jizerou / 
Poznejme se lépe Wojcieszów – Rokytnice 
nad Jizerou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00177
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Partner projektu: Město Rokytnice nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2008 – 31.07.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.860,11 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.744,04 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 557,42 EUR

Głównym celem projektu było podtrzymanie dobrych relacji 
i współpracy pomiędzy mieszkańcami i instytucjami z polsko-cze-
skiego pogranicza.

W ramach projektu w Wojcieszowie zorganizowano imprezę 
kulturalno-sportową dla mieszkańców Wojcieszowa,  Rokytnic nad 
Jizerou oraz turystów. Podczas imprezy wystąpiły zespoły muzyczne 
z Polski i z Czech prezentujące muzykę ludową, rockową i blueso-
wą. Odbyły się również pokazy umiejętności strażaków ochotników, 
pokazy sztuk walki i wybory Miss Wojcieszowa, a także turnieje 
gier zespołowych (siatkówka) i indywidualnych (bilard, szachy), 
konkursy sprawnościowe oraz wiele konkurencji rekreacyjnych, 
jednakże główną atrakcją imprezy były Międzynarodowe Zawody 
w Skokach Przez Przeszkody, w których uczestniczyli zawodnicy 
z klubów jeździeckich z Polski i z Czech.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt měl za cíl hospodářský rozvoj česko-polského příhrani-
čí pomocí využití turistického potenciálu Euroregionu Nisa.

Tohoto cíle je dosaženo mimo jiné prostřednictvím vytvoření 
dvoujazyčné výstavy ve městě Złotoryja, prezentující geologickou 
strukturu kaczawského a ještědského regionu (Český masiv), vydá-
ní publikace ukazující cenné geologické objekty metamorfik, zhoto-
vení panelů s geologickou tematikou a vytvoření internetových strá-
nek s popisem geologické stezky ze Złotoryji do České Lípy. Tyto 
aktivity jsou způsobem, jak podpořit turistickou oblast Českého 
masivu a vybídnout širokou veřejnost k návštěvě této oblasti. 

Hlavním cílem projektu bylo udržovat dobré vztahy a spoluprá-
ci mezi obyvateli a institucemi polsko-českého pohraničí.

V rámci projektu byla uspořádána kulturní a sportovní akce, 
která se uskutečnila ve Wojcieszowě a jíž se zúčastnili obyvatelé Woj-
cieszowa, Rokytnice nad Jizerou a také návštěvníci, a pozvaní hosté. 
Během akce vystoupily hudební soubory z Polska a České republiky, 
které představily lidovou hudbu, rock a blues. Rovněž se uskutečnily 
ukázky dovedností dobrovolných hasičů, ukázky bojových umění, 
soutěž Miss Wojcieszów, a také týmové sportovní turnaje (volejbal) 
a individuální soutěže (kulečník, šachy), sportovní soutěže a mnoho 
rekreačních disciplín. Hlavním lákadlem akce byla ale Mezinárodní 
soutěž v parkurovém skákání, která proběhla za účasti závodníků 
z jezdeckých klubů z Polska a České republiky.
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Na wspólnej drodze w Trójstyku / 
Na společné dráze ve Trojmezí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00180
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektu: Město Hrádek nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.510,87 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.684,23 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 551,09 EUR

Głównym celem projektu była integracja lokalnych środowisk 
zamieszkujących obszar Trójstyku i wspieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.

W ramach działań projektowych zorganizowano m.in. wielka-
nocne i bożonarodzeniowe warsztaty folklorystyczne skierowane 
głównie do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i zawodowym, z udziałem zespołów ludowych z Polski i z Czech, 
podczas których uczestnicy poznawali i prezentowali tradycje świą-
teczne oraz tradycyjne potrawy swoich krajów. Zorganizowano rów-
nież warsztaty integracyjne dla ww. grup, podczas których odbył się 
Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

„Festiwal Tradycji Karkonoskich” – 
TOURTEC / 
Festival krkonošských tradic – TOURTEC 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00181
Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Partner projektu: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.215,22 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.782,92 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.621,53 EUR

Celem projektu była promocja regionu Karkonoszy i zaprezen-
towanie społeczności lokalnej oraz turystom potencjału turystycz-
nego polsko-czeskiego pogranicza.

W ramach projektu we wrześniu 2009 r. zorganizowano w Je-
leniej Górze imprezę promocyjną pn. Festiwal Tradycji Karkono-
skich. Głównym elementem festiwalu były targi turystyczne i targi 
produktów regionalnych (artykuły spożywcze, rękodzieło), a także 
występy zespołów ludowych oraz pokazy taneczne i akrobatyczne 
artystów z Polski i Czech. Zorganizowano także konferencję pn. 
„Promocja Tradycji Karkonoskich” i seminarium ekologiczne.

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Fot. Elżbieta Bojczuk

Hlavním cílem projektu bylo stmelování místních komunit 
obývajících oblast Trojmezí a posílení socioekonomického rozvoje 
polsko-česko-německé příhraniční oblasti.

V rámci projektových aktivit byly uspořádané mimo jiné veliko-
noční a vánoční folklorní dílny určené zejména seniorům a osobám 
ohroženým sociálním a pracovním vyloučením. Dílen se účastnily 
folklorní skupiny z Polska a České republiky. Účastníci dílen pre-
zentovali vánoční tradice a tradiční jídla ze svých zemí a poznávali 
tradice sousedů. Kromě toho byly uspořádány integrační dílny pro 
tyto skupiny osob, během nichž se konala Mezinárodní přehlídka 
kreativity osob s postižením.

Cílem projektu bylo podpořit krkonošský region a prezentovat 
turistický potenciál polsko-českého příhraničí místní komunitě 
a návštěvníkům.

Cíl projektu byl dosažen v září 2009 ve městě Jelení Hora uspo-
řádáním propagační akce s názvem Festival krkonošských tradic. 
Hlavním prvkem festivalu byl turistický veletrh a prodejní výstava 
regionálních produktů (potraviny, řemesla), jakož i vystoupení lido-
vých souborů a ukázky tance a akrobacie umělců z Polska a České 
republiky. Rovněž byla uspořádána konference s názvem Propagace 
krkonošských tradic a ekologický seminář.
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Transgraniczna współpraca miast 
partnerskich w obchodach jubileuszu 
900-lecia Jeleniej Góry / 
Přeshraniční spolupráce partnerských 
měst při oslavách jubilea 900 let  
Jelení Góry

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00182
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Jablonec nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2008 – 31.01.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.569,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.370,87 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 864,85 EUR

Celem projektu było promowanie współpracy transgranicznej, 
promowanie obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej tego obszaru.

W ramach projektu wykonano i zamontowano na rogatkach 
Jeleniej Góry tablice informacyjne zawierające informacje o part-
nerstwie z miastem Jablonec nad Nisou, a w samej Jeleniej Górze 
– tablicę pamiątkową i kompozycję rzeźb. Ponadto partnerzy pro-
jektowi wspólnie przygotowali i przeprowadzili seminarium dla 
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, podczas którego zapre-
zentowano miasto Jablonec nad Nisou jako nowego partnera Jele-
niej Góry.

Liga Rocka, czyli czesko-polskie 
spotkania młodych muzyków / 
Rocková liga, aneb česko-polská  
setkání mladých hudebníků

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00183
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Kulturní centrum Golf, Semily 
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2008  – 31.07.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.802,48 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.627,15 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 778,70 EUR

Głównym celem projektu była promocja działalności młodych, 
debiutujących zespołów rockowych z Polski i Czech na rynku mu-
zycznym obu krajów, szczególnie zaś na obszarze pogranicza pol-
sko-czeskiego.

Młodzi muzycy z obu krajów spotykali się na comiesięcznych 
koncertach w Jeleniej Górze, podczas których pięcioosobowe jury 
wybierało najciekawszy muzycznie zespół. Uwieńczeniem spotkań 
eliminacyjnych był plenerowy koncert finałowy z udziałem siedmiu 
najlepszych zespołów wyłonionych w trakcie eliminacji.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Dariusz Piątkowski

Cílem projektu bylo podpořit přeshraniční spolupráci, propa-
govat oblast česko-polského příhraničí a zvýšit turistickou atrakti-
vitu území.

V rámci projektu byly zhotoveny a instalovány informační pa-
nely s informací o partnerství s městem Jablonec nad Nisou u vjez-
dů do Jelení Hory, v samotné Jelení Hoře pak byla umístěna pamět-
ní deska a sousoší. Kromě toho partneři projektu společně připravili 
a uskutečnili seminář pro obyvatele česko-polského příhraničí, bě-
hem něhož bylo prezentováno město Jablonec nad Nisou jako nový 
partner Jelení Hory.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit činnost mladých, teprve 
začínajících rockových kapel z Polska a České republiky na hudeb-
ním trhu obou zemí, zejména na polsko-českém příhraničí.

Mladí hudebníci z obou zemí se setkávali každý měsíc na kon-
certech v Jelení Hoře, během nichž pětičlenná porota vybírala hu-
debně nejzajímavější kapelu. Závěrem eliminačních setkání bylo fi-
nále – open-air koncert za účasti sedmi nejlepších kapel vybraných 
během soupeření. 
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Lwóweckie Lato Agatowe  
– Dni Skamieniałej Flory / 
Lwówecké Achátové léto  
– Dny zkamenělé flóry

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00185
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2008 – 30.11.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.889,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.511,36 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 529,77 EUR

Celem projektu było zwiększenie kontaktów pomiędzy społecz-
nościami pogranicza polsko-czeskiego poprzez udział mieszkańców 
obu krajów – w szczególności pasjonatów geologii i mineralogii - 
w imprezie plenerowej.

W ramach projektu zorganizowano kilkudniową wystawę i gieł-
dę minerałów, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Dla uczestni-
ków Lwóweckiego Lata Agatowego przygotowano koncerty zespo-
łów muzycznych oraz pokazy płukania złota i szlifowania agatów. 
Zainteresowani mogli wziąć udział w imprezach tematycznie zwią-
zanych z mineralogią – były to m.in. bieg szlakiem agatowym, wy-
cieczka na pola agatowe i warsztaty fotografii mineralogicznej.

Agatowe Spotkania Twórczości  
Miast Partnerskich / 
Achátová setkání tvořivosti  
partnerských měst

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00186
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2008  – 30.11.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.949,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.632,35 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 778,84 EUR

Celem projektu było umocnienie współpracy kulturalnej i arty-
stycznej jak również współpracy samorządów oraz integracja miesz-
kańców pogranicza.

W ramach projektu zorganizowano w Lwówku Śląskim spotka-
nie, podczas którego przedstawiciele partnerów projektowych oraz 
artyści i osoby zajmujące się działalnością kulturalną dyskutowali 
o możliwościach współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury 
i sztuki. Uczestnicy spotkania, zaproszeni gości i mieszkańcy ob-
szaru pogranicza oraz turyści odwiedzający Lwówek Śląski mieli 
okazję obejrzenia wystawy, na którą składały się różne formy pla-
stycznych wykonane przez artystów z Polski, Czech i innych krajów. 
W ramach projektu zorganizowano również Agatowy Turniej Miast 
Partnerskich, w którym rywalizowano w konkurencjach rekreacyj-
nych i sportowych.

Fot. Daniel Antosik Fot. Daniel Antosik

Cílem projektu bylo rozšířit vztahy mezi komunitami polsko-
českého příhraničí prostřednictvím účasti obyvatel obou zemí v ně-
kolikadenní venkovní kulturní a sportovní akci ve městě Lwówek 
Śląski, se zaměřením zejména na milovníky geologie a mineralogie.

V rámci projektu byla uspořádána výstava a výměna minerálů, 
zkamenělin a šperků. Pro účastníky Lwóweckého achátového léta 
byly připraveny koncerty hudebních souborů a ukázky rýžování 
zlata a broušení achátů. Zájemci se mohli zúčastnit akcí tematicky 
souvisejících s mineralogií – jednalo se mimo jiné o běh achátovou 
stezkou, pěší výlet na achátové pole a workshopy zaměřené na foto-
grafování minerálů.

Cílem projektu bylo posílení kulturní a umělecké spolupráce, 
jakož i spolupráce mezi místními samosprávami a stmelování osob 
žijících v pohraničí . 

V rámci projektu ve městě Lwówek Śląski bylo uspořádáno se-
tkání, během něhož zástupci projektových partnerů a také umělci 
a lidé zapojení do kulturních aktivit diskutovali o možnostech pře-
shraniční spolupráce v oblasti kultury a umění. Účastníci setkání, 
pozvaní hosté a obyvatelé příhraniční oblasti a také návštěvníci 
města Lwówek Śląski měli možnost vidět výstavu, která se skládala 
z různých uměleckých artefaktů vytvořených umělci z Polska, Čes-
ké republiky a dalších zemí. V rámci projektu byl uspořádán také 
Achátový turnaj partnerských měst, během něhož se soupeřilo ve 
sportovních a rekreačních disciplínách.
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Przedszkola bez granic – poznajemy 
miasto Lwówek Śląski / 
Školky bez hranic – poznáváme město 
Lwówek Śląski

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00187
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2008 – 30.06.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.710,03 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 1.648,50 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 193,59 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój współpracy pomiędzy pracow-
nikami placówek oświatowych oraz integrację najmłodszych miesz-
kańców miast partnerów projektowych oraz zapoznanie dzieci 
z kulturą i historią miejsc, w których mieszkają, uczą się i bawią.

W ramach projektu zorganizowano w Lwówku Śląskim spotka-
nie dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2 z ich rówieśnikami 
z przedszkola w Chrastavie. Podczas spotkania dzieci polskie i cze-
skie zapoznały się z historią Lwówka Śląskiego, zwiedziły zabytki 
tego miasta, wzięły udział w konkursach, grach i zabawach oraz 
pikniku integracyjnym.

Iluminacja ratusza – poprawa 
atrakcyjności turystycznej Lwówka 
Śląskiego / 
Iluminace radnice – zlepšení turistické 
atraktivnosti Lwówku Śląského

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00188
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2008 – 31.05.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.705,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.082,06 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 832,15 EUR

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
miasta Lwówek Śląski i tym samym rejonu pogranicza polsko-cze-
skiego.

W ramach projektu zakupiono i zamontowano na ratuszu spe-
cjalistyczne reflektory, które oświetliły budynek i podkreśliły kunszt 
gotyckich i renesansowych rozwiązań architektonicznych, rzeźbio-
nych zdobień i kamiennych detali. Reflektory zamontowano również 
w chodniku otaczającym budynek, co dodatkowo wyeksponowało 
walory lwóweckiego ratusza. W ramach projektu wydano także fol-
der ukazujący historię ratusza i zawierający ciekawe zdjęcia jednego 
z najcenniejszych zabytków architektury Euroregionu Nysa.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. Zbigniew Ruta

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi zaměstnanci vzdě-
lávacích institucí a stmelování nejmladších obyvatel měst projekto-
vých partnerů, a také seznámení dětí s kulturou a historií míst, kde 
žijí, učí se a hrají.

V rámci projektu bylo ve městě Lwówek Śląski uspořádáno se-
tkání dětí z mateřské školy č. 1 a č. 2 s jejich vrstevníky z mateřské 
školy v Chrastavě. Během setkání se polské a české děti seznámily 
s historií města Lwówek Śląski, navštívily historické památky města, 
účastnily se soutěží, her a stmelovacího pikniku.

Cílem projektu bylo zvýšit turistickou atraktivitu města Lwówek 
Śląski a tudíž oblasti česko-polského příhraničí.

V rámci projektu byly zakoupeny a instalovány speciální re-
flektory na radnici, které osvětlují budovu a upozorňují na umění 
gotických a renesančních architektonických řešení, vyřezávané or-
namenty a kamenické detaily. Světlomety byly zapuštěny do dlažby 
obklopující budovu, díky čemuž byly zdůrazněny přednosti radni-
ce ve městě Lwówek Śląski. Navíc byla v rámci projektu zveřejněna 
brožura prezentující dějiny radnice a také zajímavé fotografie této 
jedné z nejcennějších památek Euroregionu Nisa.
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Cykl transgranicznych wydawnictw 
promocyjnych pt.: „Karkonosze  
bez granic” / 
Cyklus přeshraničních propagačních 
publikací s názvem Krkonoše bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00189
Beneficjent: Związek Gmin Karkonoskich
Partner projektu: Krkonoše – svazek měst a obcí
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2008 – 30.06.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 27.527,74 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 23.398,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.752,78 EUR

Celem projektu była promocja polskich i czeskich Karkonoszy 
poprzez udostępnienie turystom i osobom odwiedzającym ten re-
gion informacji na temat jego walorów, możliwości wypoczynku 
i rekreacji.

W ramach projektu wydano dwujęzyczne mapy turystyczne, in-
formatory, foldery, plakaty i pocztówki zawierające zdjęcia i infor-
macje na temat miejsc atrakcyjnych turystycznie po polskiej i cze-
skiej stronie Karkonoszy. Partnerzy projektowi udostępniali ww. 
materiały podczas targów turystycznych TOURTEC 2009 w Jeleniej 
Górze oraz podczas innych imprez w regionie.

Turystyczny rozwój pogranicza – system 
monitoringu miejskiego w Złotoryi – 
bezpieczny turysta / 
Turistický rozvoj pohraničí – kamerový 
systém městského monitoringu 
ve Złotoryji – bezpečný turista

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00191
Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2008 – 31.08.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 40.892,24 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.223,05 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.202,24 EUR

Celem projektu była poprawa warunków rozwoju turystyki 
poprzez wdrożenie systemu monitoringu miejskiego „Bezpieczny 
turysta”.

Głównym działaniem projektowym był zakup systemu mo-
nitoringu, poprzedzony analizą miejsc szczególnie zagrożonych 
w Złotoryi przeprowadzoną przez partnerów projektowych podczas 
spotkań grupy roboczej. System ten stanowią kamery z osprzętem 
oraz system informatyczny, sterujący pracą kamer i umożliwiający 
rejestrację obrazu. Realizacja tego działania wpłynęła na poprawę 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców i gości odwiedzających miasto.

Fot. Krzysztof Sawicki

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo podpořit region polských a českých Krko-
noš formou poskytnutí informací o jeho přednostech a příležitos-
tech pro odpočinek a rekreaci turistům a lidem navštěvujícím tuto 
oblast.

Za účelem dosažení tohoto cíle byly vydány dvojjazyčné turis-
tické mapy, informační publikace, brožury, plakáty a pohlednice, 
které obsahovaly pečlivě vybrané snímky a informace o turisticky 
atraktivních místech a místech stojících za návštěvu v Krkonoších 
na polské a české straně. Projektoví partneři zpřístupňovali tyto ma-
teriály v průběhu veletrhu cestovního ruchu TOURTEC 2009 v Je-
lení Hoře a na dalších akcích v regionu.

Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního 
ruchu prostřednictvím zavedení městského kamerového a monito-
rovacího systému s názvem Bezpečný turista. 

Hlavní projektovou aktivitou byl nákup kamerového a monito-
rovacího systému, jemuž předcházela analýza zvláště ohrožených 
míst města Zlotoryia, provedená projektovými partnery v průběhu 
zasedání pracovní skupiny. Tento systém tvoří kamery s příslušen-
stvím a počítačový systém, který řídí činnost kamer a umožňuje 
záznam obrazu. Realizace tohoto opatření přispěla ke zvýšení bez-
pečnosti obyvatel a návštěvníků města. 
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„Polskie i Czeskie Orliki” – piłkarska 
edukacja młodzieży z gmin: Świerzawa 
i Malá Skála / 
Polské Orliki a česká Lvíčata – fotbalové 
vzdělávání mládeže z obcí: Świerzawa 
a Malá Skála

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00192
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.184,88 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.657,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.018,49 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój współpracy między społeczno-
ściami po obu stronach granicy i poprawę sytuacji w sferze kultury 
i edukacji.

W ramach projektu zorganizowano Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski z udziałem drużyn dziecięcych z Polski, Czech i Niemiec, 
poprzedzony naborem dzieci polskich i czeskich, cyklicznymi 
weekendowymi zgrupowaniami treningowymi oraz spotkaniami 
meczowymi i integracyjnymi po polskiej i czeskiej stronie. Podczas 
wspólnych spotkań mali piłkarze doskonalili technikę gry w piłkę 
nożną i poznawali język kraju sąsiada.

Organizacja konferencji 
„Funkcjonowanie Ratownictwa na 
obszarze Euroregionu Nysa” / 
Organizace konference Fungování 
záchranářství na území Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00450
Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Partner projektu: Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje, p.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2008 – 31.12.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.724,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.116,03 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.072,48 EUR

Głównym celem projektu było kontynuowanie współpracy mię-
dzynarodowej między służbami włączonymi do systemu ratownic-
twa na terenie Euroregionu Nysa.

Zważywszy że system ratownictwa funkcjonuje odmiennie 
w każdym z trzech krajów Euroregionu, w ramach projektu zorga-
nizowano w Piechowicach dwudniową konferencję, podczas której 
omówiono zagadnienia związane z szeroko pojętym ratownictwem 
i zróżnicowaniem systemów ratowniczych. W konferencji udział 
wzięli m.in. przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego, Straży Po-
żarnej, Policji, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
z Polski, oraz przedstawiciele podobnych instytucji z Czech i Nie-
miec. Podczas konferencji przeprowadzono również pokazowe ćwi-
czenia w wykonaniu ratowników ww. służb z użyciem helikoptera 
ratowniczego oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

Fot. Bartosz Komada

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi komunitami na obou 
stranách hranice včetně zlepšení situace v oblasti kultury a vzdělá-
vání.

V rámci projektu byl uspořádán Mezinárodní fotbalový turnaj 
za účasti týmů dětí z polské, české a německé strany. Turnaji před-
cházel nábor polských a českých dětí, pravidelná víkendová trénin-
ková soustředění a také utkání a stmelovací setkání na polské a čes-
ké straně. Během společných setkání malí fotbalisté zdokonalovali 
svou techniku hry a poznávali jazyk sousední země. 

Hlavním cílem projektu bylo pokračovat v mezinárodní spolu-
práci mezi složkami zapojenými do záchranného systému v Euro-
regionu Nisa.

Vzhledem k tomu, že záchranný systém funguje odlišně v kaž-
dé ze tří zemí Euroregionu Nisa, byla v rámci projektu ve městě 
Piechowice uspořádána dvoudenní konference, během níž se dis-
kutovaly otázky týkající se široce chápaného záchranářství a rozdílů 
v záchranných systémech. Konference se zúčastnili mimo jiné zá-
stupci polských složek: Zdravotnické záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru, policie, Horské služby GOPR a také zástupci 
obdobných organizací z České republiky a Německa. V průběhu 
konference byla provedena ukázková cvičení v provedení záchra-
nářů shora uvedených složek s využitím vrtulníku a také workshopy 
v oblasti poskytování první pomoci.
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Jarmark Jeleniogórski / 
Jelenohorský jarmark

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00452
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Kulturní centrum Golf, Semily 
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2008 – 30.09.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 27.779,78 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 21.914,10 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.578,13 EUR

Cel projektu to przybliżenie mieszkańcom pogranicza polsko-
czeskiego kultury, zwyczajów i obrzędów średniowiecza, w związku 
z obchodami 900-lecia Jeleniej Góry.

Głównym działaniem projektowym była organizacja i przepro-
wadzenie w Jeleniej Górze dwudniowej imprezy plenerowej, pod-
czas której szerokie grono odbiorców z Polski, Czech i innych kra-
jów miało możliwość wspólnej zabawy, integracji i poczucia klimatu 
średniowiecza. W ramach projektu na Placu Ratuszowym odbyły 
się pokazy walk rycerskich, pokaz katowski i pokaz sztuki sokol-
niczej, a także historyczne widowisko plenerowe, koncerty muzyki 
dawnej i pokazy tańców średniowiecznych. Główną atrakcją impre-
zy był jednakże Turniej Rycerski, w którym udział wzięli rycerze 
konni i piesi władający rozmaitym orężem.

Karkonoski Rajd Gmin Partnerskich / 
Krkonošský výlet partnerských obcí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00454
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2008 – 31.10.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.581,22 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.194,02 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 258,13 EUR

Celem projektu była integracja mieszkańców gmin Jeżów Su-
decki i Paseky nad Jizerou oraz niemieckiej gminy Vierkirchen po-
przez udział w wycieczce po Karkonoskim Parku Narodowym.

Głównym działaniem projektowym była jednodniowa wyprawa 
na Szrenicę, do źródeł Łaby i Panczawy oraz wizyta w Pasekach nad 
Jizerou. Podczas wspólnego wędrowania uczestnicy rajdu uczyli się 
sposobów bezpiecznego chodzenia po górskich szlakach, pozna-
li przepisy obowiązujące w Karkonoskim Parku Narodowym oraz 
zasady oznakowania szlaków po polskiej i czeskiej stronie Karkono-
szy, zwiedzili również Muzeum Karkonoskie w Pasekach.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo přiblížit kulturu, zvyky a rituály středověku 
obyvatelům polsko-českého příhraničí v souvislosti s oslavami 900. 
výročí založení Jelení Hory.

Hlavní projektovou aktivitou byla příprava a realizace dvou-
denní venkovní akce v Jelení Hoře. Široká veřejnost z Polska, České 
republiky a dalších zemí měla možnost se společně bavit, integrovat 
a vcítit do ovzduší středověku. V rámci projektu se na radničním 
náměstí uskutečnily ukázky rytířských soubojů, ukázka katovské-
ho řemesla a sokolnictví, a také historické představení pod širým 
nebem, koncerty dobové hudby a prezentace středověkého tance. 
Hlavním lákadlem akce byl nicméně rytířský turnaj, kterého se zú-
častnili jezdci a pěší rytíři ovládající různé zbraně. 

Cílem projektu bylo stmelovat obyvatele obcí Jezow Sudecki 
a Paseky nad Jizerou a také německé obce Vierkirchen formou účas-
ti na výletě po Krkonošském národním parku.

Hlavní aktivitou byl v tomto projektu jednodenní výlet na horu 
Szrenica, k pramenům Labe a Pančavy a také návštěva Pasek nad 
Jizerou. Během společného putování se účastníci pochodu učili, jak 
se bezpečně pohybovat na horských stezkách, seznámili se s pravi-
dly, která platí na území Krkonošského národního parku a s pravi-
dly značení stezek na polské a české straně Krkonoš, a také navštívili 
Krkonošské muzeum v Pasekách n. J. 
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Sportowe Zmagania Bez Granic Žacléř – 
Lubawka / 
Sportovní klání bez hranic Žacléř – 
Lubawka

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00455
Beneficjent: Gmina Lubawka
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2008 – 31.12.2008
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.283,89 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.641,30 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 428,39 EUR

Za cel projektu przyjęto promowanie amatorskiego sportu 
wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego i zacieśnienie 
współpracy między partnerami projektowymi.

W ramach projektu zorganizowano w Gminie Lubawka dwu-
dniowe Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim 
oraz jednodniowy Turniej Szachowy Dzieci i Młodzieży. W obu im-
prezach udział wzięli zawodnicy z Polski i Czech, którzy startowali 
w kilkunastu kategoriach wiekowych, zgodnie z regulaminem usta-
lonym wcześniej przez partnerów.

10 lat Powiatu – podsumowanie 
współpracy transgranicznej – 
„Teraźniejszość i przyszłość” /
10 let Okresu – shrnutí přeshraniční 
spolupráce –Současnost a budoucnost

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00459
Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Partner projektu: Město Jablonec nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.09 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 26.343,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 22.392,03 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.634,36 EUR

Celem projektu było zarówno podsumowanie dotychczasowego 
dorobku, jak i kontynuowanie transgranicznej współpracy partne-
rów projektowych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, tury-
stycznego i kulturalnego po obu stronach granicy polsko-czeskiej 
w Euroregionie Nysa.

W ramach projektu zorganizowano seminarium dla przedsta-
wicieli samorządów obu partnerów i zaproszonych gości, podczas 
którego podsumowano dotychczasową współpracę, wymieniono 
się doświadczeniami, przedstawiono plany na przyszłość i wska-
zano kierunki i obszary wspólnych działań w kolejnych latach. 
Seminarium urozmaicono wycieczką autokarową, podczas której 
zaprezentowano uczestnikom walory pogranicza polsko-czeskiego. 
Kolejnym istotnym działaniem w projekcie był Festyn Rodzinny, 
który odbył się na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego. Podczas fe-
stynu zaprezentowali się twórcy ludowi z Polski i z Czech, na scenie 
odbyły się prezentacje miast i powiatów partnerskich oraz występy 
zespołów folklorystycznych z obu krajów, a zaproszeni wystawcy 
z branży turystycznej prezentowali zainteresowanym swoje usługi 
gastronomiczne i hotelarskie. 

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla propagace amatérského sportu mezi obyva-
teli polsko-českého pohraničí a prohloubení spolupráce mezi part-
nery projektu.

V rámci projektu se na polské straně uskutečnila dvoudenní 
Mezinárodní otevřená soutěž v horské cyklistice a jednodenní ša-
chový turnaj pro děti a mládež. Obou akcí se účastnili závodníci 
z Polska a České republiky, kteří soutěžili v několika věkových kate-
goriích podle předem dohodnutých pravidel.

Cílem projektu bylo jednak shrnout dosavadní úspěchy a jed-
nak pokračovat v přeshraniční spolupráci projektových partnerů 
a podpořit hospodářský, kulturní a turistický rozvoj na obou stra-
nách polsko-české hranice v Euroregionu Nisa.

V rámci projektu se uskutečnil seminář pro zástupce samosprá-
vy obou partnerů a pozvaných hostů, během něhož byla shrnuta 
dosavadní spolupráce, došlo k výměně zkušeností, byly představeny 
plány do budoucna a identifikovány směry a oblasti pro společné 
aktivity v příštích letech. Seminář byl zpestřen autobusovým zájez-
dem, během něhož byly účastníkům prezentovány přednosti polsko- 
českého příhraničí. Další významnou aktivitou v rámci projektu byl 
Rodinný piknik, který se konal na letišti Jelenohorského aeroklubu. 
Během pikniku se uskutečnily prezentace lidových umělců z Polska 
a České republiky, na pódiu došlo k prezentaci partnerských měst 
a okresů a proběhla vystoupení folklorních souborů z obou zemí. 
Pozvaní vystavovatelé působící v oboru cestovního ruchu představi-
li své stravovací a hotelové služby. 
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„Poznać – Przyjechać – Polubić” – 
kampania informacyjno-promocyjna 
gmin Świerzawa i Malá Skála / 
Poznat–Přijet–Oblíbit si – informačně-
propagační kampaň obcí Świerzawa 
a Malá Skála

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00461
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.950,25 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.157,70 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.195,03 EUR

Za cel projektu przyjęto wsparcie rozwoju gospodarczego gmin 
Świerzawa i Malá Skála poprzez kampanię informacyjno-promo-
cyjną umożliwiającą turystom pozyskanie informacji o walorach 
i atrakcjach obu gmin.

W ramach projektu wydano foldery i broszury zawierające 
informacje o miejscowościach leżących w obu gminach i możli-
wościach spędzania czasu na ich terenie, obiektach zabytkowych, 
miejscach atrakcyjnych turystycznie, obiektach gastronomicznych 
i hotelarskich, szlakach turystycznych pieszych i rowerowych, lokal-
nych imprezach kulturalnych i sportowych, okolicznej przyrodzie 
i lokalnej twórczości mieszkańców. Aby zebrać ww. informacje  dla 
mieszkańców obu gmin zorganizowano cztery wycieczki do obu 
gmin partnerskich. Dwie miejscowości wyposażono w małą infra-
strukturę służącą turystom – wiaty i tablice informacyjne opisujące 
najciekawsze atrakcje.

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

Śladami Jana Amosa Komeńskiego / 
Po stopách Jana Amose Komenského

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00463
Beneficjent: Gmina Lubawka
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.006,67 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.505,66 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.000,67 EUR

 Celem projektu była intensyfikacja współpracy kulturalnej 
i społecznej między mieszkańcami i instytucjami z obszaru pogra-
nicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano wspólne cykliczne spotka-
nia i wędrówki dzieci ze szkół polskich i czeskich, podczas których 
poznawały one historię miejsc oraz ludzi żyjących na tych terenach. 
Dzieci poznały biografię Jana Amosa Komeńskiego wędrując szla-
kiem turystycznym jego imienia, poznały również historię druku, 
książek, nauczyły się m.in. posługiwania się busolą, czytania map 
turystycznych i znaków na szlakach. Wspólne zajęcia i zabawy przy-
czyniły się do integracji zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.

Fot. Ada Pakuła

Cílem projektu byla podpora hospodářského rozvoje obcí 
Świerzawa a Malá Skála prostřednictvím informační a propagač-
ní kampaně, která umožní turistům získat informace o kvalitách 
a atrakcích obou obcí.

V rámci projektu byly vydány brožury s informacemi o měs-
tech a vsích ležících v katastru obou obcí a možnostech trávit čas 
na jejich území, dále o historických budovách, místech atraktivních 
pro turisty, stravovacích a ubytovacích zařízeních, trasách pro pěší 
turistiku a cyklistiku, místních kulturních a sportovních akcích, 
okolní přírodě a tvorbě místních obyvatel.

Za účelem získat informace pro místní obyvatelé byly uspořádá-
ny čtyři zájezdy do obou obcí. Některá sídla byla vybavena drobnou 
infrastrukturou pro návštěvníky – přístřešky a informačními panely 
popisujícími nejzajímavější atraktivity.

Cílem projektu bylo prohloubení kulturní a sociální spolupráce 
mezi obyvateli a institucemi na území polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána pravidelná společná setkání 
a putování dětí z polských a českých škol, během nichž děti pozná-
valy dějiny míst a lidí žijících v dobách minulých na hranici mezi 
Polskou a Českou republikou. Děti poznaly život Jana Amose Ko-
menského při putování turistickou trasou nesoucí jeho jméno, po-
znaly dějiny tisku, knih, naučily se mimo jiné používat kompas, číst 
turistické mapy a značení na trasách. Společenské aktivity a zábava 
přispěly k vzájemnému poznání jak dětí, tak jejich doprovodu.
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Turystyka w Euroregionie Nysa 
elementem integrującym młodzież 
polską i czeską / 
Turistika v Euroregionu NISA integrující 
polskou a českou mládež 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00762
Beneficjent: Gmina Miejska Zgorzelec
Partner projektu: Základní škola, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2009 – 31.12.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.060,29 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.251,24 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.206,03 EUR

Za cel projektu przyjęto integrację młodych mieszkańców re-
gionu pogranicza polsko-czeskiego oraz rozbudzenie w nich świa-
domości regionalnej i poczucia tożsamości ze swoim miejscem za-
mieszkania.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty integracyjno-
językowe, historyczno-etnograficzne, krajoznawczo-przyrodnicze 
i kulturalno-edukacyjne po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu 
Nysa. Udział w warsztatach wzięli uczniowie z Polski i z Czech, któ-
rzy m.in. poznawali język i tradycje kraju sąsiada, wspólnie wędro-
wali po Karkonoszach i Górach Izerskich oraz wykonywali proste 
doświadczenia przyrodnicze i fizyczne w Parku Edukacyjnym w Li-
bercu.

Zabytki, atrakcje turystyczne Lwówka 
Śląskiego i Chrastavy wspólny produkt 
turystyczny pogranicza / 
Památky, turistické atraktivity Lwówku 
Sląského a Chrastavy, společný turistický 
produkt pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00763
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2008  – 30.06.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.067,64 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.496,24 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.445,34 EUR

Celem projektu była aktywizacja gospodarki pogranicza pol-
sko-czeskiego wykorzystująca potencjał turystyczny tego obszaru.

W ramach projektu na zabytkowych budynkach i obiektach 
Lwówka Śląskiego zamontowano estetyczne i trwałe tabliczki za-
wierające informacje w języku polskim, czeskim i niemieckim, 
umożliwiające turystom zapoznanie się z historią danego miejsca. 
Dodatkowo wykonano zestaw rollbannerów, tworzących ścian-
kę ekspozycyjną, wykorzystywaną w celu promowania partnerów 
projektowych. W ramach projektu wydano również album „Agaty 
z Płóczek Górnych”, który zawiera informacje o minerałach charak-
terystycznych dla Lwówka Śląskiego i okolic.

Fot. Urszula Białach Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo stmelování mladých lidí v příhraniční pol-
sko-české oblasti a také probouzení regionálního povědomí a pří-
slušnosti k místu, na němž žijí.

V rámci projektu byly realizovány workshopy zaměřené na in-
tegraci a jazykovou vybavenost, historicko-etnografické dílny, vlas-
tivědné a přírodovědné dílny a kulturní a vzdělávací dílny na polské 
a české straně Euroregionu Nisa. Dílen se účastnili žáci z Polské 
a České republiky, kteří mimo jiné poznávali jazyk, zvyky a tradice 
sousední země, společně putovali po Krkonoších a Jizerských ho-
rách a také prováděli jednoduché pokusy v oblasti fyziky a přírody 
v IQ parku v Liberci.

Cílem projektu byla aktivizace ekonomiky polsko-českého pří-
hraničí s využitím turistického potenciálu území.

V rámci projektu byly na historických budovách a památkách 
města Lwówek Śląski umístěné estetické a trvalé tabulky s informa-
cemi v polštině, češtině a němčině, které turistům umožňují sezná-
mit se s historií místa. Navíc byla zhotovena sada rolovacích banerů, 
již tvoří stěny výstavního prostoru, který se používá pro propagaci 
partnerů projektu. V rámci projektu byla také vydána fotografická 
kniha Acháty z obce Płóczki Górne, která obsahuje informace o ne-
rostech charakteristických pro Lwówek Śląski a okolí. 
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Rowerem na styku dwóch granic / 
Na kole na styku dvou hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00764
Beneficjent: Gmina Miejska Zawidów
Partner projektu: Obec Habartice
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2009 – 31.05.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.786,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.868,60 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.278,67 EUR

Celem projektu było promowanie rozwoju kolarstwa górskiego 
i ożywienie ruchu turystycznego na obszarze pogranicza polsko-
czeskiego poprzez wyznaczenie tras rowerowych, oznakowanie ich 
i wyposażenie w elementy ułatwiające i uprzyjemniające rekreację 
rowerową.

W ramach projektu na terenie Gminy Zawidów wyznaczono 
nowe i uporządkowano istniejące trasy rowerowe, miejsca postojo-
we i wypoczynkowe, które wyposażono w ujednolicony system zna-
ków informacyjnych, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci 
i stojaki na rowery. Aby zachęcić turystów do korzystania z tras 
rowerowych wydano m.in. trójjęzyczny folder zawierający opis 
tras, historię pogranicza polsko-czeskiego i charakterystykę miejsc 
atrakcyjnych turystycznie na tym terenie.

Sport bez granic / 
Sport bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00766
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola Markvartice
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.797,68 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.128,02 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.779,78 EUR

Jako cel projektu przyjęto rozwój transgranicznej współpracy 
społeczności szkolnych w dziedzinie sportu, edukacji i turystyki 
oraz wypracowanie mechanizmów kooperacji przy organizacji im-
prez sportowo-rekreacyjnych.

W ramach projektu zrealizowano działania sportowe z udzia-
łem dzieci i młodzieży szkolnej: dwie edycje Ligi Lekkoatletycznej 
– w Polsce i w Czechach oraz obóz sportowy w Czechach. Na obo-
zie sportowym uczestnicy rozwijali i doskonalili swoje umiejętności 
i uzdolnienia lekkoatletyczne podczas treningów prowadzonych 
przez trenerów z obu krajów. Liga Lekkoatletyczna objęła m.in. bie-
gi płaskie i przez płotki, rzut piłeczką palantową, skok wzwyż i skok 
w dal. Oprócz zajęć sportowych dzieci wzięły udział w działaniach 
kulturalnych i w wycieczkach pieszych i autokarowych.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Grażyna Witczak

Cílem projektu bylo podpoření rozvoje horské cyklistiky a oži-
vení cestovního ruchu na území polsko-českého příhraničí vytyče-
ním cyklotras, jejich vyznačením a vybavením prvky usnadňujícími 
a zpříjemňujícími cyklistickou rekreaci. 

V rámci projektu byly v obci Zawidów vytyčené nové a upra-
vené stávající cyklotrasy a odpočinková místa, která byla vybavena 
jednotným systémem informačních značek, informačními panely, 
lavičkami, odpadkovými koši a stojany na kola. Pro vybídnutí turis-
tů k využívání cyklistických tras byla vydána, mimo jiné, trojjazyč-
ná brožura obsahující popis tras, historii polsko-českého pohraničí 
a charakteristiky turistických atraktivit v oblasti.

Cílem projektu bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci školních 
komunit v oblasti sportu, vzdělávání a cestovního ruchu a vytváření 
mechanismů spolupráce při organizaci sportovních a rekreačních 
akcí.

Projekt zahrnoval sportovní aktivity s účastí dětí a školní mlá-
deže: dvě akce Lehkoatletické ligy – v Polsku a České republice 
a sportovní tábor v České republice. Na sportovním táboře účast-
níci rozvíjeli a zdokonalovali své dovednosti a atletické schopnosti 
během výcviku, který vedli trenéři z obou zemí. Lehkoatletická liga 
sestávala mimo jiné z běhů, překážkových běhů, hodu basebalovým 
míčkem, skoků do výšky a skoků do dálky. Kromě sportovních ak-
tivit se děti účastnily kulturních aktivit a turistických pěších výletů 
a autobusových zájezdů.
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Haydn w Euroregionie Nysa / 
Haydn v Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00768
Beneficjent: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Partner projektu: Pěvecký sbor Ještěd, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.685,85 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.132,96 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.368,59 EUR

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności wyda-
rzeń kulturalnych dla społeczności pogranicza polsko-czeskiego 
oraz zintensyfikowanie działań kulturalno-artystycznych realizowa-
nych wspólnie przez partnerów projektowych.

W projekcie zrealizowano kilkadziesiąt godzin warsztatów dla 
chórów i dla solistów po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu 
Nysa. Podsumowaniem warsztatów były cztery koncerty oratoryjne 
zorganizowane w sierpniu 2009 w Jeleniej Górze i w Libercu, pod-
czas których wykonano oratorium Josepha Haydna „Pory Roku”.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
„ZOOM – ZBLIŻENIA“ / 
Mezinárodní filmový festival ZOOM 
ZBLIŻENIA

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00769
Beneficjent: Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
Partner projektu: Kulturní centrum Golf, Semily 
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2008  – 30.04.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 26.763,29 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.413,18 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.577,57 EUR

Celem projektu był rozwój i poszerzenie współpracy, rozwój 
kulturalny i społeczny po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty filmowe dla mło-
dych pasjonatów sztuki filmowej z Polski i Czech. Pod opieką reży-
serów i montażystów zrealizowali oni krótkie formy filmowe, które 
zaprezentowano podczas gali finałowej konkursu „ZOOM – ZBLI-
ŻENIA”. Konkurs był adresowany do twórców kina amatorskiego, 
niezależnego oraz studentów szkół artystycznych, głównie z Pol-
ski i z Czech. Ich filmy pokazano publiczności i jurorom podczas 
projekcji konkursowych. Oprócz warsztatów i konkursu odbyły się 
również koncerty, pokazy specjalne i spotkania ze znanymi twór-
cami kina.

Fot. Daniel Antosik

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit dostupnost kulturních akcí 
pro obyvatelstvo česko-polského příhraničí a posílit kulturní a umě-
leckou činnost prováděnou společně partnery projektu. 

V rámci projektu bylo provedeno několik desítek hodin semi-
nářů pro sbory a sólisty na polské a české straně Euroregionu Nisa. 
Shrnutím workshopů byly čtyři oratorní koncerty v srpnu 2009 ve 
městech Jelení Hora a Liberec, během nichž bylo provedeno orato-
rium Roční doby Josepha Haydna.

Cílem projektu byl rozvoj a rozšíření spolupráce, a také kulturní 
a sociální rozvoj na obou stranách polsko-české hranice.

V rámci projektu se uskutečnily filmové workshopy pro mladé 
milovníky filmu z Polska a České republiky. Ti pod vedením reži-
sérů a střihačů zhotovili krátké filmy, které pak byly prezentovány 
v průběhu slavnostního finále soutěže filmového festivalu ZOOM 
– ZBLIŻENIA. Soutěž byla určena amatérským a nezávislým fil-
mařům a také studentům uměleckých škol hlavně z Polské a České 
republiky. Jejich filmy se promítaly veřejně za přítomnosti diváků 
a porotců během festivalu. Kromě workshopů a soutěže se konaly 
také koncerty, speciální projekce a setkání se slavnými filmovými 
tvůrci.
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Społeczno-kulturowa integracja na 
styku granic – wspólne muzykowanie 
mieszkańców Kowar i Vrchlabí / 
Sociální a kulturní integrace na hranicích 
– společné muzicírování obyvatel Kowarů 
a Vrchlabí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00770
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
Partner projektu: Základní umělecká škola, Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2009  – 31.07.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 30.668,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.334,24 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.803,31 EUR

Projekt miał na celu zintensyfikowanie współpracy między 
mieszkańcami miast partnerskich poprzez ich wspólne działania 
w obszarze kultury i sztuki.

W ramach projektu utworzono Kowarską Orkiestrę Dętą, wy-
konującą repertuar polski i czeski i składającą się z muzyków ama-
torów z obu stron granicy. Dla muzyków zorganizowano regularne 
spotkania warsztatowe i zakupiono instrumenty muzyczne. Muzycy 
wzięli udział w tygodniowym obozie integracyjnym w Czechach, 
w trakcie którego wspólnie wybrano i opracowano repertuar zapre-
zentowany podczas finałowego koncertu podsumowującego pro-
jekt.

Międzynarodowe Mistrzostwa Jeleniej 
Góry w narciarstwie biegowym / 
Mezinárodní mistrovství Jelení Góry 
v běhu na lyžích

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00772
Beneficjent: Międzyszkolny Klub Sportowy ‘Karkonosze’ 
sporty zimowe Jelenia Góra
Partner projektu: Ski klub Jablonec nad Nisou o.s.
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2008 – 28.02.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.787,99 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.469,79 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 878,80 EUR

Celem projektu była integracja uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z Polski i Czech uprawiających narciarstwo 
biegowe. Celem projektu było również nawiązanie współpracy po-
między szkołami, klubami sportowymi i stowarzyszeniami zajmują-
cymi się propagowaniem sportu i aktywnego trybu życia.

Projekt obejmował organizację jednodniowych zawodów w nar-
ciarstwie biegowym dla dzieci i młodzieży w Jakuszycach. Młodzi 
zawodnicy rywalizowali między sobą w poszczególnych grupach 
wiekowych i na różnych dystansach – od 1 do 10 km. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i medale oraz drobne nagrody rzeczowe.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt byl zaměřen na posílení spolupráce mezi obyvateli part-
nerských měst prostřednictvím společných aktivit v oblasti kultury 
a umění.

V rámci projektu vznikl Kowarský dechový orchestr, který in-
terpretuje polskou a českou hudbu a je složený z amatérských muzi-
kantů z obou stran hranice. Pro hudebníky byla pořádána pravidelná 
workshopová setkání a byly zakoupeny hudební nástroje. Muzikanti 
se zúčastnili týdenního stmelovacího tábora v České republice, bě-
hem něhož společně vybrali a zpracovali repertoár, který se násled-
ně prezentoval na závěrečném koncertu jako shrnutí projektu.

Cílem projektu byla integrace žáků a studentů základních 
a středních škol z Polska a České republiky, kteří provozují běžecký 
sport. Dalším cílem bylo navázat spolupráci mezi školami, sportov-
ními kluby a sdruženími, které podporují sport a aktivní životní 
styl.

Projekt zahrnoval organizaci jednodenní běžecké soutěže pro 
děti a mládež v Jakuszycích. Mladí sportovci soutěžili v různých vě-
kových skupinách a na různých vzdálenostech – od 1 do 10 km. 
Vítězové obdrželi diplomy a medaile a drobné věcné ceny. 
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Międzynarodowy Weekend Kolarski 
MTB / 
Mezinárodní cyklistický víkend MTB

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00779
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Město Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2009  – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.851,04 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.370,20 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 278,50 EUR

Celem działań projektowych było nawiązanie kontaktów po-
między polskimi i czeskimi organizacjami sportowymi, pobudze-
nie aktywności i integracja środowisk sportowych oraz zachęcenie 
mieszkańców pogranicza do spędzania czasu w sposób aktywny.

W ramach projektu zorganizowano dwudniową imprezę, w któ-
rej obok rywalizacji kolarskiej na rowerach górskich (Międzynaro-
dowy Wyścig Kolarski, Międzynarodowy Maraton Kolarski) roz-
grywanej na różnych dystansach i w wielu kategoriach wiekowych, 
przeprowadzono szereg imprez towarzyszących, m.in. pokazy jazdy 
na rowerach BMX, konkurencje zręcznościowe dla publiczności, or-
ganizację punktu znakowania rowerów. W zmaganiach sportowych 
udział wzięli mieszkańcy Bolesławca i okolicznych miejscowości 
oraz goście z czeskiej i niemieckiej strony Euroregionu Nysa.

Bolesławieckie Święto Szachów – 
Międzynarodowy Miting Szachowy  
o Puchar Euroregionu Nysa /
Bolesławiecký šachový svátek – 
Mezinárodní šachový mítink o Pohár 
Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00780
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Město Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2009  – 31.05.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.879,15 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.497,27 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.587,92 EUR

Celem projektu była integracja osób regularnie grających w sza-
chy, a także sympatyków tej królewskiej dyscypliny sportu zamiesz-
kujących pogranicze polsko-czeskie.

W projekcie zaproponowano uczestnikom otwarty między-
narodowy turniej szachowy w pięciu kategoriach wiekowych roz-
grywany w systemie szwajcarskim, symultanę szachową z udzia-
łem arcymistrza szachowego oraz szachowy turniej samorządowy 
z udziałem przedstawicieli miast partnerskich.

Obok rywalizacji szachistów zorganizowano szachowe widowi-
sko historyczne, konkurs plastyczny o tematyce szachowej dla dzieci 
i młodzieży oraz wystawę humoru i ciekawostek związanych z sza-
chami. Zorganizowano również szereg konkursów aktywizujących 
publiczność.

Fot. Grzegorz Matoryn

Fot. Grzegorz Matoryn

Cílem projektových aktivit bylo navázat kontakty mezi polskými 
a českými sportovními organizacemi, stimulovat činnost a stmelit 
sportovní prostředí a také povzbudit obyvatele příhraničí k trávení 
času aktivním způsobem.

V rámci projektu se uskutečnila dvoudenní akce, která zahr-
novala – kromě soutěží v jízdě na horském kole (Mezinárodního 
cyklistického závodu a Mezinárodního cyklistického maratonu) 
na několika vzdálenostech a v mnoha věkových kategoriích – řadu 
doprovodných akcí včetně ukázek jízdy na BMX kolech, sportovní 
aktivity pro veřejnost a centra značení kol.  Sportovního klání se 
zúčastnili obyvatelé města Boleslawiec a okolních měst a obcí a hos-
té z české i německé strany Euroregionu Nisa.

Cílem projektu bylo vzájemné poznání šachistů a také fanoušků 
této královské disciplíny obývajících polsko-české pohraničí.

V rámci projektu byl účastníkům nabídnut otevřený meziná-
rodní šachový turnaj v pěti věkových kategoriích ve švýcarském sys-
tému, simultánní šachová partie s šachovým velmistrem a šachový 
turnaj samosprávy s účastí zástupců partnerských měst.

Kromě šachové soutěže byla upořádána šachová historická po-
dívaná, výtvarná soutěž věnovaná šachům pro děti a mládež a výsta-
va humoru a zajímavostí souvisejících se šachy. Také byla uskuteč-
něna řada soutěží pro veřejnost.
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Lwóweckie tradycje wigilijne / 
Lwóweckie štědrovečerní tradice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00781
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2008 – 28.02.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.670,42 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.969,68 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 466,78 EUR

Celem projektu była integracja mieszkańców i rozwój współpra-
cy społeczności miast partnerskich podczas spotkania połączonego 
z symboliczną wigilią na lwóweckim Rynku Miejskim.

W ramach projektu odbył się m.in. Mikołajkowy Bieg Uliczny 
oraz wieczorne Betlejemskie Światło Pokoju, wprowadzone na Ry-
nek przez lwóweckich harcerzy i przekazane symbolicznie wszyst-
kim zgromadzonym. Świąteczną atmosferę spotkania podkreśliły 
malownicze szopki betlejemskie, wykonane przez dzieci z Lwówka 
Śląskiego i Chrastavy, a także licznie zebrani goście w strojach Mi-
kołajów. Imprezę wzbogaciły występy lokalnych chórów i orkiestr 
z obu krajów.

Centrum Informacji Turystycznej 
i Promocji Pogórza Izerskiego / 
Turistické informační a propagační 
centrum Jizerskohorského podhůří

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00782
Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Partner projektu: Město Raspenava
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2009  – 31.12.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 36.040,77 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.020,37 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.119,20 EUR

Celem projektu było rozbudowanie oferty turystycznej obszaru 
Pogórza Izerskiego oraz zwiększenie potencjału gmin partnerskich 
i pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu utworzono Centrum Informacji Turystycz-
nej zlokalizowane w Gryfowie Śląskim. Projekt obejmował także 
promocję walorów turystycznych i przyrodniczych terenu Pogórza 
Izerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin partnerskich. 
Centrum Informacji Turystycznej umiejscowiono w wyremontowa-
nym pomieszczeniu w centrum Gryfowa Śląskiego, natomiast dzia-
łania promocyjne zrealizowano w oparciu o wspólnie opracowany 
przewodnik turystyczny i folder informacyjny zawierający dane na 
temat atrakcji turystycznych i kulturalnych, bazy noclegowej i ga-
stronomicznej, tradycyjnych produktów regionalnych i historii Po-
górza Izerskiego po obu stronach granicy.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo stmelovat obyvatele a rozvíjet spolupráci 
obyvatel partnerských měst během setkání spojeného se symbolic-
kým Štědrým večerem na hlavním náměstí města Lwovek Śląski. 

V rámci projektu se uskutečnil, mimo jiné, Mikulášský poulič-
ní běh a večerní Betlémské světlo míru, které na hl. náměstí při-
nesli polští skauti a symbolicky předali všem přítomným. Sváteční 
atmosféru setkání zdůraznily malebné betlémy, které vytvořily děti 
z měst Lwówek Śląski a Chrastava, stejně jako četní hosté v mikuláš-
ských maskách. Akce byla obohacena vystoupením místních sborů 
a orchestrů z obou zemí.

Cílem projektu bylo rozšířit turistickou nabídku oblasti Jizer-
skohorského předhůří a zvýšit potenciál partnerských obcí a pol-
sko-českého pomezí.

V rámci projektu bylo vybudováno Turistické informační cen-
trum ve městě Gryfów Śląski. Součástí projektu byla i propagace 
turistických a přírodních předností Jizerskohorského předhůří, se 
zvláštním důrazem na partnerské obce. Turistické informační cent-
rum se nachází v zrekonstruované místnosti v centru města Gryfów 
Śląski, a propagační činnost byla prováděna na základě společně 
zpracovaného turistického průvodce a informační brožury obsahu-
jící údaje o kulturních a turistických atrakcích, ubytovacích a stra-
vovacích kapacitách, tradičních regionálních výrobcích a historii 
Jizerskohorského předhůří na obou stranách hranice. 
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Polsko-czeskie spotkania seniorów 2009 / 
Polsko-české setkání seniorů 2009

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00784
Beneficjent: Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego „Pogranicze“
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s., Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2009 – 30.06.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.929,64 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.190,18 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 492,97 EUR

Za cel projektu przyjęto wsparcie integracji środowisk seniorów 
z Polski i Czech oraz transgraniczną wymianę doświadczeń między 
instytucjami pracującymi na rzecz seniorów.

W ramach projektu w pałacu w Brunowie w kwietniu 2009 r. 
spotkali się seniorzy polscy z powiatów bolesławieckiego, lubańskie-
go, lwóweckiego i zgorzeleckiego oraz seniorzy z Kraju Libereckiego 
w Czechach, wraz z opiekunami. Podczas spotkania dyskutowano 
m.in. na temat sposobów i możliwości aktywizacji seniorów w obu 
krajach, opieki i dbania o kondycję psychofizyczną osób w wieku 
starszym oraz sposobów zagospodarowania czasu wolnego tych 
osób. Spotkanie uatrakcyjniła wycieczka do nieodległego Lwówka 
Śląskiego i spacer po przypałacowym parku, zakończony biesiadą 
integracyjną.

Przyjacielstwo bez granic /
Přátelství bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/08.00789
Beneficjent: Gmina Marciszów
Partner projektu: Obec Vítězná
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2009  – 31.12.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.531,71 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.101,94 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 953,18 EUR

Projekt miał na celu pogłębienie współpracy i relacji pomiędzy 
mieszkańcami i instytucjami gmin partnerskich.

Aby osiągnąć założony cel zorganizowano szereg imprez kul-
turalnych i sportowych oraz wycieczek i wyjazdy dla mieszkańców 
pogranicza polsko-czeskiego realizowane u obu partnerów. W ra-
mach projektu odbyły się m.in. koncerty zespołów ludowych, roc-
kowych i country, rozgrywki sportowe (piłka nożna, unihokej), rajd 
rowerowy, wycieczki do miejsc atrakcyjnych turystycznie, jarmark 
rękodzieła, pokazy rzemiosła dawnego i walk rycerskich. Odbyły 
się również spotkania przedstawicieli samorządów, podczas których 
omawiano możliwości dalszej współpracy.

Fot. Magdalena Guła
Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla podpora integrace prostředí seniorů z Pol-
ska a České republiky a přeshraniční výměna zkušeností mezi insti-
tucemi působícími ve prospěch seniorů.

V rámci projektu se v zámku v Brunowě v dubnu 2009 sešli 
polští senioři z polských okresů Boleslawiec, Lubań, Lwówek Śląski 
a Zgorzelec a senioři z Libereckého kraje společně se svým dopro-
vodem.

Během setkání diskutovali, mimo jiné, o způsobech a možnos-
tech aktivizace seniorů v obou zemích, péči a zajištění psychofyzic-
ké kondice u starších lidí a způsobech využití volného času těchto 
osob. Setkání zatraktivnila exkurze do nedalekého města Lwówek 
Śląski a procházka po zámeckém parku, zakončena stmelovací be-
sídkou.

Projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce a vztahů mezi 
obyvateli a institucemi partnerských obcí.

Pro dosažení tohoto cíle byla uspořádána řada kulturních 
a sportovních akcí a také výletů a výjezdů pro obyvatele česko-pol-
ského příhraničí, která proběhla u obou partnerů. V rámci projektu 
se uskutečnily, mimo jiné, koncerty lidových, rockových a country 
kapel, sportovní turnaje (fotbal, florbal), výlet na kole, výlety na tu-
risticky atraktivní místa, jarmark řemesel, ukázky starých řemesel 
a rytířských soubojů. Kromě toho se uskutečnila setkání zástupců 
místních orgánů, během nichž byly projednávány vyhlídky na další 
spolupráci.
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Spotkanie miast partnerskich 
Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou / 
Setkání pertnerských měst Wojcieszów 
–Rokytnice nad Jizerou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00888
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Partner projektu: Město Rokytnice nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009  – 31.07.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.588,24 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.299,99 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 858,82 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy partnerów projekto-
wych oraz relacji między społecznościami zamieszkującymi obszar 
pogranicza.

W ramach projektu zorganizowano w Wojcieszowie dwudnio-
wą imprezę kulturalno-sportową z udziałem mieszkańców Wojcie-
szowa i okolic oraz gości z Czech i turystów. Podczas imprezy odbył 
się turniej siatkówki rozegrany przez drużyny z obu krajów, a także 
zawody w różnych konkurencjach sportowych dla uczestników in-
dywidualnych. Imprezę urozmaiciły polskie i czeskie zespoły mu-
zyczne prezentujące muzykę ludową, rockową i bluesową. Odbyły 
się również pokazy umiejętności strażaków ochotników, konkurs 
kulinarny na najsmaczniejszy smalec i wybory Miss Wojcieszowa.

Dziesięciolecie współpracy 
transgranicznej:  
Raspenava – Gryfów Śląski / 
Deset let přeshraniční spolupráce 
Raspenava – Gryfów Śląski

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00889
Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Partner projektu: Město Raspenava
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009  – 30.04.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.028,50 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.574,22 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 302,85 EUR

Celem projektu było podsumowanie i intensyfikacja współpra-
cy transgranicznej partnerów projektowych na płaszczyźnie kultu-
ralnej, edukacyjnej i turystycznej.

W ramach projektu zorganizowano cykl imprez dla mieszkań-
ców pogranicza polsko-czeskiego, które odbyły się po obu stronach 
granicy, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz stopnia 
aktywności zawodowej i życiowej. Były to m.in. warsztaty rzeźbiar-
skie i warsztaty ceramiczne dla osób niepełnosprawnych, koncerty 
zespołów wykonujących różne rodzaje muzyki, zawody i pokazy 
strażackie, rozgrywki sportowe, a także wycieczki autokarowe i raj-
dy turystyczne po Górach Izerskich.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi partnery projektu 
a vztahů mezi komunitami žijícími v pohraniční oblasti.

V rámci projektu byla uspořádána dvoudenní kulturní a spor-
tovní akce ve městě Wojcieszów za účasti obyvatel města Wojcie- 
szów a jeho okolí a hostů z České republiky a také dalších návštěvní-
ků. Během akce se konal volejbalový turnaj, jehož se účastnily týmy 
z obou zemí, a také další soutěže v různých sportovních disciplínách 
pro individuální účastníky. Akci zpestřily polské a české kapely hra-
jící lidovou hudbu, rock a blues. Kromě toho proběhly ukázky do-
vedností dobrovolných hasičů, kulinářská soutěž o nejlepší škvařené 
sádlo a soutěž Miss Wojcieszów. 

Cílem projektu bylo shrnutí a intenzifikace přeshraniční spo-
lupráce projektových partnerů v kulturní, vzdělávací a turistické 
oblasti.

V rámci projektu byla uspořádána řada akcí pro obyvatele pří-
hraniční polsko-české oblasti, která se konala na obou stranách 
hranice, s přihlédnutím k různým věkovým skupinám a úrovni pro-
fesní a životní aktivity. Jednalo se mj. o workshopy sochařství a ke-
ramické dílny pro osoby se zdravotním postižením, živá vystoupení 
kapel hrajících různé typy hudby, sportovní klání a také autobusové 
zájezdy a turistické pochody v Jizerských horách.
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Atrakcyjni sąsiedzi pogranicza polsko-
czeskiego, promocja miast  
Jeleniej Góry i Semily / 
Atraktivní sousedé polsko-českého 
příhraničí – propagace měst  
Jelenia Góra a Semily

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00891
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009  – 31.12.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.826,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.002,21 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.882,62 EUR

Głównym celem projektu było niwelowanie peryferyjnego 
charakteru obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wspólną 
promocję miast obu partnerów, ukazanie walorów turystycznych 
i przyrodniczych oraz rekreacyjnych i kulturalnych tego obszaru.

W ramach projektu wykonano foldery zawierające informacje 
o Jeleniej Górze i o czeskim Semily oraz gadżety wspierające iden-
tyfikację wizualną. Były to m.in. odpowiednio oznakowane paraso-
le, koszulki, torby lniane, długopisy i maskotki. W ramach działań 
promocyjnych partnerzy projektowi zorganizowali również stoisko 
promocyjne obu miast podczas imprez lokalnych i regionalnych na 
terenie Polski i Czech.

Polsko-czeskie spotkania sportowo-
kulturalne / 
Polsko-české kulturní setkání 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00892
Beneficjent: Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009  – 31.03.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.961,87 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.917,58 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 696,19 EUR

Za cel projektu przyjęto wspieranie rozwoju i podnoszenie 
atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-cze-
skiego poprzez aktywizację środowiska sportowego tego obszaru.

Aby ten cel osiągnąć w ramach projektu zorganizowano cykl 
amatorskich turniejów tenisa ziemnego wraz z imprezami towarzy-
szącymi – koncertami i zajęciami tanecznymi oraz obozy treningo-
we dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w Polsce i w Czechach, 
gdzie oprócz nauki i rozwijania umiejętności gry w tenisa ziemnego 
uczestnicy poznawali ciekawe miejsca kraju sąsiada, jego kulturę 
i język. Dodatkowo zorganizowano seminarium i warsztaty szkole-
niowe dla trenerów z Polski i Z Czech, podczas których omówiono 
sposoby organizacji i warunki uprawiania sportu w obu krajach.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Mieczysław Pluta

Hlavním cílem projektu bylo překlenutí okrajového charakte-
ru polsko-českého pohraničí prostřednictvím společné propagace 
měst obou partnerů, prezentace turistických a přírodních přednosti 
a také  rekreačních a kulturních hodnot této oblasti.

V rámci projektu byly vydány brožury, které obsahují informace 
o Jelení Hoře a Semilech a také propagační předměty na podporu 
vizuálního stylu. Jednalo se mj. o patřičně označené deštníky, trič-
ka, lněné tašky, propisky a maskoty. V rámci propagačních aktivit 
projektoví partneři také organizovali propagační stánek obou měst 
během místních a regionálních událostí v Polské a České republice.

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj a zvyšovat atraktivitu 
a konkurenceschopnost polsko-české příhraniční oblasti prostřed-
nictvím aktivizace sportovního prostředí v této oblasti.

K dosažení tohoto cíle byla v rámci projektu uskutečněna řada 
amatérských tenisových turnajů, spolu s doprovodnými akcemi – 
koncerty a tanečními kurzy, a také proběhly výcvikové tábory pro 
děti a dorost v Polsku a České republice, kde účastníci, kromě uče-
ní a rozvoje dovedností hrát tenis, poznávali zajímavá místa v zemi 
sousedů, jejich kulturu a jazyk. Kromě toho byl uspořádán seminář 
a školení pro trenéry z Polské a České republiky, během nichž se 
diskutovaly způsoby organizace a podmínky provozování tohoto 
sportu v obou zemích.
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Wirtualna wycieczka po mieście  
Lwówek Śląski / 
Virtuální procházka městem  
Lwówek Śląski

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00894
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2009  – 31.08.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.373,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.566,65 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 537,26 EUR

Celem projektu była promocja i prezentacja potencjału tury-
stycznego Lwówka Śląskiego i okolic skierowana głównie do miesz-
kańców pogranicza polsko-czeskiego, jak również do turystów i go-
ści odwiedzających polską część Euroregionu Nysa.

W ramach projektu stworzono dwujęzyczną prezentację mul-
timedialną pn. „Wirtualny spacer po mieście”, którą udostępniono 
nieodpłatnie w Internecie. Prezentacja zawiera plan miasta oraz 
jego wirtualną panoramę, obejmującą ok. 300 ujęć gotyckich i re-
nesansowych zabytków (m.in. mury obronne, ratusz miejski, wieże 
bramne, kamieniczki), w tym także zabytków techniki (most ka-
mienny, budynek browaru) i pozostałych atrakcji turystycznych: 
okolicznych zamków i pałaców, reprezentatywnych fragmentów 
szlaków pieszych i rowerowych oraz interesujących form skalnych, 
z których słynie Lwówek Śląski.

Utworzenie Polsko-Czeskiego Centrum 
Współpracy / 
Vytvoření polsko-českého centra 
spolupráce

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00896
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 37.399,68 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 21.828,20 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.568,03 EUR

Celem projektu był rozwój potencjału gospodarczego regionu 
pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie istniejących 
struktur, podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich pod-
miotów oraz aktywizację gospodarki po obu stronach granicy.

Projekt obejmował utworzenie Polsko-Czeskiego Centrum 
Współpracy z siedzibą w leśniańskim Ratuszu. W ramach projektu 
zmodernizowano i wyremontowano poddasze Ratusza i udostęp-
niono je na potrzeby spotkań konferencyjnych, roboczych i kultu-
ralnych podmiotów z polsko-czeskiego obszaru Euroregionu Nysa 
zainteresowanych współpracą transgraniczną.

Fot. archiwum beneficjenta
Fot. Bogusława Sidor

Cílem projektu bylo podporovat a prezentovat turistický poten-
ciál města Lwówek Śląski a okolí. Propagace byla zaměřena hlavně 
na obyvatele příhraniční polsko-české oblasti, ale i turisty a návštěv-
níky polské části Euroregionu Nisa.

V rámci projektu byla vytvořena dvojjazyčná multimediální 
prezentace nazvaná Virtuální procházka městem, která byla zdarma 
zpřístupněna na webu. Prezentace obsahuje plán města a jeho vir-
tuální panorama, obsahující cca 300 snímků gotických a renesanč-
ních památek (jako jsou hradby, radnice, věžové brány, měšťanské 
domy), a také technických památek (kamenný most, budova pivo-
varu) a dalších turistických atrakcí: okolních hradů a zámků, repre-
zentativních fragmentů turistických a cyklistických stezek a zajíma-
vých skalních útvarů, díky nimž je Lwówek Śląski známý.

Cílem projektu bylo rozvíjet ekonomický potenciál polsko-čes-
kého pohraničí posilováním stávajících struktur, zvyšováním kon-
kurenceschopnosti polských a českých subjektů a aktivizací ekono-
miky na obou stranách hranice.

Projekt zahrnoval vytvoření Polsko-českého centra pro spolu-
práci se sídlem v radnici městečka Leśna. V rámci projektu bylo 
modernizováno a renovováno podkroví radnice a zpřístupněno pro 
potřeby konferenčních, pracovních a kulturních setkání subjektů 
z polsko-české oblasti Euroregion Nisa se zájmem o přeshraniční 
spolupráci.
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Polsko-czeska kampania promocyjna: 
„POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA” / 
Polsko-česká propagační kampaň Poznej 
svého souseda

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00898
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.488,01 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.814,79 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 448,81 EUR

Projekt służył wspólnej promocji gmin partnerów projekto-
wych. W tym celu zostały zrealizowane działania przybliżające 
obszar pogranicza polsko-czeskiego jego mieszkańcom, turystom 
i gościom. Utworzono wielojęzyczny portal internetowy zawiera-
jący szczegółowy opis tego obszaru, z interaktywną bazą danych 
obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych. Wydano wieloję-
zyczny przewodnik po pograniczu z informacjami nt. imprez kul-
turalnych, artystycznych i sportowych odbywających się po polskiej 
i czeskiej stronie. Wydano również kieszonkową wersję folderu za-
wierającego informacje o atrakcjach turystycznych oraz prezentację 
multimedialną na płycie CD. Kampanię promocyjną podsumowano 
podczas wspólnej konferencji dla przedstawicieli instytucji i miesz-
kańców obu gmin.

Izery dla każdego – polsko-czeski obóz 
ekologiczny dla młodzieży / 
Jizerské hory pro každého – polsko-český 
ekologický vzdělávací tábor pro mládež

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00899
Beneficjent: Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
       Terytorialnego „Pogranicze”
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s., Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2009  – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.026,94 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.972,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 702,70 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój oferty edukacji ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano w Górach Izerskich sześcio-
dniowy obóz edukacyjny o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z Polski i z Czech. Podczas obozu młodzież 
uczestniczyła w wielu zajęciach terenowych, poznając specyfikę Gór 
Izerskich, zapoznając się m.in. z problematyką zagrożeń środowi-
skowych, ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju na tym te-
renie. Oprócz zajęć ekologicznych uczestnicy obozu pozyskali wie-
dzę o fotografii, sztuce reporterskiej i public relations. Uczestniczyli 
również w zajęciach z edukacji międzykulturowej, poznając język 
i obyczaje kraju sąsiada.

Fot. Bogusława Sidor
Fot. Magdalena Guła

Projekt sloužil společné propagaci obcí partnerů projektu. K 
tomuto účelu byly realizovány aktivity zaměřené na přibližování 
oblasti polsko-českého pohraničí jejím obyvatelům, turistům a ná-
vštěvníkům. Byl vytvořen vícejazyčný webový portál obsahující 
podrobný popis této oblasti, včetně interaktivní databáze památ-
kových objektů a turistických zajímavostí. Kromě toho byl vydán 
vícejazyčný průvodce příhraničím s informacemi o kulturních, 
uměleckých a sportovních událostech odehrávajících se na polské 
a české straně. Dále byla vydána kapesní verze brožury obsahující 
informace o turistických zajímavostech a multimediální prezentace 
na CD. Propagační kampaň byla shrnuta během společné konferen-
ce pro zástupce institucí a obyvatel obou obcí.

Cílem projektu byl rozvoj nabídky environmentálního vzdělá-
vání dětí a mládeže na území polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu v Jizerských horách byl uspořádán šestiden-
ní vzdělávací tábor věnovaný ekologii pro studenty středních škol 
z Polska a České republiky. Během tábora se mládež účastnila 
řady aktivit v terénu, poznávala specifika Jizerských hor, seznámi-
la se mimo jiné s problémy ohrožení životního prostředí, otázkami 
ochrany přírody a udržitelného rozvoje v oblasti. Vedle účasti v eko-
logických aktivitách mohli účastníci tábora získat znalosti v oblasti 
fotografování, umění, publicistiky a public relations. Účastnili se 
také aktivit v oblasti mezikulturního vzdělávání, poznávali jazyk 
a zvyky sousední země.
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Polsko-czeskie warsztaty rzeźbiarsko-
ceramiczne dla dzieci i młodzieży 
 „Nie święci garnki lepią” / 
Polsko-české sochařské a keramické dílny 
pro děti a mládež Každý si to může zkusit

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00900
Beneficjent: Gminne Centrum Kultury i Sportu 
        w Nowogrodźcu
Partner projektu: kulturní ŠUM, Ceska Lipa
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009  – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.227,69 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.543,52 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.122,77 EUR

Celem projektu było wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci 
i młodzieży oraz stworzenie im warunków do twórczej samoreali-
zacji.

W ramach projektu w Parzycach koło Nowogrodźca odbyły 
się dziesięciodniowe warsztaty rzeźbiarskie i ceramiczne dla dzieci 
z Polski i Czech. Warsztaty objęły zagadnienia teoretyczne (historia 
gliny, masy ceramicznej i kamionkowej, historia koła garncarskie-
go) i praktyczne (tworzenie form gipsowych, lepienie i rzeźbienie 
prostych form przestrzennych, toczenie na kole garncarskim). Pod-
czas warsztatów uczestników odwiedzili lokalni artyści, zajmujący 
się malarstwem, rzeźbą, szkłem artystycznym. Oprócz pracy warsz-
tatowej uczestnicy wzięci udział w wycieczkach do nieodległych za-
kładów ceramicznych i klinkierni oraz do muzeum ceramiki.

Śladami rzemiosła w Euroregionie Nysa 
– prezentacje euroregionalne /
Po stopách řemesel v Euroregionu Nisa – 
euroregionální prezentace 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00901
Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2009 – 31.08.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 31.379,52 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.689,75 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.845,12 EUR

Celem projektu był rozwój gospodarczy pogranicza polsko-cze-
skiego poprzez wykorzystanie jego potencjału turystycznego oraz 
promocja tego obszaru wśród mieszkańców i gości.

W ramach projektu zorganizowano imprezę kulturalną, której 
motywem przewodnim były rzemiosła dawne w Euroregionie Nysa. 
W nawiązaniu do tego motywu ulicami Złotoryi przeszedł barw-
ny korowód historyczny postaci reprezentujących średniowieczne 
profesje, odbył się turniej płukania złota i pokazy walk rycerskich, 
a na scenie wystąpiły zespoły wykonujące muzykę dawną. Licznie 
zgromadzona publiczność obejrzała m.in. pokazy pieczenia chleba, 
lepienia garnków i bicia monet.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Studio Wiktoria Foto Video Mariusz Stalski

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj a talent dětí a mladých lidí 
a dát jim podmínky pro tvůrčí seberealizaci.

V rámci projektu se v Parzycích nedaleko města Nowogrodziec 
uskutečnily desetidenní dílny zaměřené na sochařství a keramiku 
pro děti z Polské a České republiky. Workshopy zahrnovaly teoretic-
ké otázky (historie hlíny, keramické a kameninové hmoty, historie 
hrnčířského kruhu) a praktické (vytváření sádrových forem, tvaro-
vání a sochání jednoduchých tvarů, práce na hrnčířském kruhu). 
Během workshopu účastníky navštívili místní umělci, zabývajících 
se malířstvím, sochařstvím, sklářským uměním.

Kromě workshopu se účastníci podívali do nedalekých kera-
mických závodů a muzea keramiky.

Cílem projektu byl hospodářský rozvoj česko-polského pohra-
ničí díky využití potenciálu cestovního ruchu a propagace oblasti 
mezi obyvateli a návštěvníky.

Projekt zahrnoval kulturní akci, jejíž hlavním tématem byla sta-
rověká řemesla v Euroregionu Nisa. V souvislovisti s tímto tématem 
prošel ulicemi Złotoryji barvitý průvod masek jako prezentace his-
torických středověkých profesí, uskutečnil se turnaj rýžování zlata 
a ukázky rytířských soubojů, a na jevišti vystoupily soubory dobové 
hudby. Diváci, shromáždění v hojném počtu, se mohli podívat na 
ukázky pečení chleba, hrnčířství, ražbu mincí a další aktivity.

.



32

Promocja polsko-czeskiej turystyki 
rodzinnej – organizacja skweru 
„Gołębiarka” / 
Propagace polsko-české rodinné turistiky 
– úpravy náměstíčka „Gołębiarka”

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00903
Beneficjent: Gmina Wleń
Partner projektu: Obec Jiřetín pod Bukovou
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009 – 31.10.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.878,16 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.296,43 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.387,82 EUR

 Celem projektu był rozwój i wzmacnianie relacji sąsiedzkich 
pomiędzy mieszkańcami obu partnerskich miejscowości oraz pro-
pagowanie lokalnej turystyki rodzinnej.

Projekt obejmował stworzenie miejsca spotkań i odpoczynku 
dla mieszkańców i turystów odwiedzających Wleń. Miejsce takie 
powstało w centrum miasta w miejscu zdewastowanego placu za-
baw. Po oczyszczeniu terenu i zamontowaniu urządzeń rekreacyj-
no-sportowych oraz służących odpoczynkowi, na placu nazwanym 
„Skwerem Gołębiarki” zorganizowano cykl imprez kulturalnych 
z udziałem mieszkańców Wlenia i gości z Czech.

Integracja środowiska  
OSP Polska i Czechy / 
Integrace prostředí SDH Polsko – ČR

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00904
Beneficjent: Gmina Mściwojów
Partner projektu: Obec Josefův Důl
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009 – 31.12.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 25.216,02 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 21.433,58 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.521,60 EUR

Celem projektu było wzmocnienie współpracy i integracja stra-
żaków ochotników z drużyn polskich i czeskich.

W ramach projektu strażacy z Polski i Czech zbudowali nad za-
lewem w Mściwojowie drewniany pomost ratowniczy, służący także 
uprawianiu wędkarstwa czy przeprowadzaniu imprez kulturalnych 
nad wodą. Na wybudowanym pomoście strażacy ochotnicy prze-
prowadzili symulowaną akcję ratowniczą z zakresu ratownictwa 
wodnego i rozegrali zawody wędkarskie.

Fot. Jarosław Koziński

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj a posilování dobrých sousedských 
vztahů mezi obyvateli obou partnerských měst a podporování míst-
ního cestovního ruchu zaměřeného na rodiny.

Projekt zahrnoval vytvoření místa pro setkávání a rekreaci oby-
vatel i návštěvníků města Wleń. Toto místo bylo vytvořeno v centru 
města v místě zdevastovaného dětského hřiště. Po vyčištění plochy 
a instalování rekreačního a sportovního zařízení a také odpočinko-
vého mobiliáře byl na náměstí, které nese jméno Skwer Golebiarki, 
uskutečněn cyklus kulturních akcí za účasti obyvatel Wleně a ná-
vštěvníků z České republiky.

Cílem projektu bylo integrovat a posílit spolupráci dobrovol-
ných hasičů z Polské a České republiky formou společné práce, zá-
bavy a rekreace.

V rámci projektu hasiči z Polské a České republiky postavili 
dřevěné záchranné molo na jezeře v Mściwojowě, které slouží i pro 
rybaření nebo provádění kulturních akcí u vody. Dobrovolní hasiči 
provedli na molu simulovaný záchranný zásah v oblasti vodního zá-
chranářství a uskutečnili rybářskou soutěž.
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Obchody 800-lecia piwowarstwa 
w Lwówku Śląskim / 
Oslavy osmi set let pivovarnictví ve 
Lwówku Śląském

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.00905
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009  – 31.10.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.916,08 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.028,32 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 591,10 EUR

Za cel projekt przyjęto wspieranie rozwoju potencjału gospo-
darczego Lwówka Śląskiego i okolic oraz promocję tego terenu 
wśród mieszkańców, turystów i gości odwiedzających polsko-cze-
skie pogranicze.

Okazją ku temu było osiemsetlecie tradycji warzenia piwa 
w Lwówku Śląskim. Okoliczność ta stała się doskonałym pretekstem 
do zorganizowania imprezy kulturalno-sportowej, której motywem 
przewodnim były tradycje piwowarskie. W ramach imprezy odbył 
się turniej wiedzy o piwowarstwie, rozegrano wiele konkurencji 
sprawnościowych związanych tematycznie z piwem, m.in. noszenie 
i toczenie drewnianych beczek oraz piwny tor przeszkód. Imprezę 
wzbogaciły występy polskich i czeskich zespołów ludowych.

Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym 
Lubawka – Žacléř / 
Tenisový turnaj Grand Prix  
Lubawka – Žacléř 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01097
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009  – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.949,81 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.207,32 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 494,99 EUR

 Za cel projektu przyjęto promowanie amatorskiego sportu 
wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz zacieśnienie 
współpracy między amatorskimi sekcjami tenisa ziemnego działa-
jącymi w Polsce i Czechach.

W ramach projektu w Lubawce i w mieście Žacléř zorganizo-
wano cykl turniejów tenisa ziemnego dla osób amatorsko grają-
cych w tę grę. W Lubawce zorganizowano również Letnią Szkołę 
Tenisa Ziemnego dla dzieci polskich i czeskich, która funkcjono-
wała w miesiącach wakacyjnych. Turnieje i treningi odbywały się 
na kortach tenisowych, które zmodernizowano i wyremontowano 
w ramach działań projektowych.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj hospodářského potenciálu 
města Lwówek Śląski a okolí a propagovat oblast mezi obyvateli, tu-
risty a návštěvníky polsko-českého pohraničí.

Příležitostí bylo výročí 800 let od začátku vaření piva ve měs-
tě Lwówek Śląski. Tato skutečnost se stala vhodnou příležitostí k 
pořádání kulturní a sportovní akce, jejímž hlavním motivem byla 
pivovarská tradice. Součástí akce byl turnaj znalostí o pivovarnictví, 
uskutečnila se řada sportovních soutěží tematicky souvisejících s 
pivem, mimo jiné nošení a kutálení dřevěných sudů a pivní překáž-
ková dráha. Akci dotvářela vystoupení polských a českých lidových 
souborů.

Cílem projektu byla podpora amatérského sportu mezi obyvate-
li česko-polského příhraničí a posílení spolupráce mezi amatérský-
mi tenisovými oddíly působícími v Polsku a České republice.

V rámci projektu byla v Lubawce a Žacléři uspořádána série te-
nisových turnajů pro amatéry. V Lubawce se také uskutečnila letní 
tenisová škola pro děti z polské a české strany, která proběhla v let-
ních měsících. Turnaje a tréninky se konaly na tenisových kurtech, 
které byly modernizovány a renovovány v rámci projektu.
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Promocja kolarstwa jako rozwój  
ruchu turystycznego / 
Propagací cyklistiky k rozvoji  
cestovního ruchu

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01098
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.359,56 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.105,62 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 835,96 EUR

Celem projektu było promowanie kolarstwa, turystyki rowero-
wej i walorów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego wśród 
jego mieszkańców i odwiedzających ten obszar turystów i gości.

W ramach projektu zorganizowano cykl jednodniowych wycie-
czek rowerowych dla dzieci i młodzieży z gminy Lubawka i z gminy 
Žacléř. Wycieczki te umożliwiły młodym mieszkańcom pogranicza 
poznanie terenu na którym mieszkają. Pozwoliły też na integrację 
z uczestnikami z kraju sąsiada. Dla dzieci i młodzieży, a także dla 
dorosłych rowerzystów zorganizowano ponadto dwudniowe Mię-
dzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim na trasach 
rowerowych w okolicach Lubawki.

Nowe oblicze Trójstyku / 
Nový image Trojmezí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01099
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektu: Město Hrádek nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2009 – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.679,24 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.477,34 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.467,93 EUR

Celem projektu był pogłębienie i wzmocnienie współpracy 
transgranicznej w Trójstyku i wspieranie rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszaru pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.

Głównym działaniem projektowym był dwudniowy Festyn 
Trzech Państw, który odbył się w Bogatyni. Podczas imprezy zre-
alizowano warsztaty rzeźbiarskie, plastyczne i ceramiczne dla osób 
zainteresowanych tworzeniem prac o tematyce transgranicznej. 
Odbyły się również zajęcia rekreacyjno-sportowe, podczas których 
promowano zdrowy i aktywny styl życia. W programie imprezy 
znalazły się m.in. także występy lokalnych zespołów muzycznych, 
gry i zabawy integracyjne oraz pokazy strażackie. Oprócz impre-
zy kulturalnej zrealizowano konferencję pn. „Rozwój gospodarczy 
i kulturalny – Nowe Oblicze Trójstyku”, w której udział wzięli lo-
kalni politycy.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Krzysztof Kasprzyk

Cílem projektu bylo propagovat jízdu na kole, cykloturistiku 
a turistické atrakce česko-polského příhraničí mezi obyvateli a ná-
vštěvníky této oblasti.

V rámci projektu byla uspořádána série jednodenních výletů na 
kolech pro děti a mládež z Lubawky a Žacléře. Tyto výlety mladým 
lidem umožnily poznání oblasti, kde žijí. Dále umožnily vzájemné 
poznání s účastníky ze sousední země. Pro děti a mládež a také do-
spělé cyklisty byl navíc uspořádán dvoudenní Mezinárodní otevřený 
závod v horské cyklistice na cyklistických trasách v okolí Lubawky.

Cílem projektu bylo prohloubit a posílit přeshraniční spolupráci 
v oblasti Trojmezí a posílit sociálně-ekonomický rozvoj polsko-čes-
ko-německé příhraniční oblasti.

Hlavní projektovou aktivitou byl dvoudenní festival tří stá-
tů, který se konal ve městě Bogatynia. Během akce se uskutečnily 
sochařské, výtvarné a keramické dílny pro zájemce o tvorbu pře-
shraničních prací. Dále proběhly rekreační a sportovní aktivity, při 
kterých byl propagován zdravý a aktivní životní styl. Do programu 
akce byla zahrnuta mimo jiné také vystoupení místních kapel, stme-
lovací hry a ukázky hasičských dovedností. Kromě kulturní akce 
byla uspořádána i konference s názvem Ekonomický a kulturní roz-
voj – nový image Trojzemí, které se zúčastnili místní politici. 
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Wspólna historia, sztuka i kultura / 
Společná historie, umění a kultura

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01100
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce
Partner projektu: Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
                 w Kamiennej Górze; Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009  – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.541,28 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.660,08 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.254,13 EUR

 Celem projektu było kultywowanie tradycji i zwyczajów spo-
łeczności zamieszkującej teren pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu odbyły się w Lubawce dwie imprezy kultu-
ralne: Mała Wielkanoc i Jarmark Ludowy. Podczas pierwszej z nich 
grupy folklorystyczne z terenu pogranicza zaprezentowały tradycyj-
ne potrawy i ozdoby wielkanocne oraz pieśni, obrzędy i zwyczaje 
związane z tym okresem. Dwudniowy Jarmark Ludowy był okazją 
do spotkania polskich i czeskich rękodzielników, rzemieślników 
i twórców ludowych, oferujących swoje wyroby mieszkańcom 
i turystom. Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych 
i artystów teatralnych, którzy prowadzili animacje na lubawskim 
Rynku.

Ruszaj z nami ponad granicami / 
Tak pojď s námi nehledě na hranice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01101
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2009  – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.014,11 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.361,98 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.101,42 EUR

 Celem projektu było podniesienie poziomu współpracy part-
nerów projektowych i integracja mieszkańców gmin Jeżów Sudecki 
i Paseky nad Jizerou, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i mło-
dzieży.

W projekcie zorganizowano cykl wycieczek pieszych i autokaro-
wych o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym po polskiej i czeskiej 
stronie Euroregionu Nysa. Dzieci z Polski i Czech zwiedziły m.in. 
wieżę widokową w miejscowości Paseky nad Jizerou oraz poznały 
atrakcje turystyczne gminy Jeżów Sudecki. Oprócz wycieczek od-
były się również konkursy i rozgrywki sportowe, m.in. rywalizacja 
w konkurencjach zimowych w Czechach.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo pěstovat tradice a zvyky komunity obývají-
cí polsko-české příhraničí. 

V rámci projektu se uskutečnily dvě kulturní akce v Lubawce: 
Malé Velikonoce a Lidový jarmark. Při první z těchto akcí folklorní 
skupiny z oblasti příhraničí představily tradiční pokrmy a veliko-
noční dekorace a také písně, rituály a zvyky spojené s tímto ob-
dobím. Dvoudenní Lidový jarmark byla příležitost pro setkání pol-
ských a českých řemeslníků a lidových umělců, kteří nabízeli své 
zboží obyvatelům a turistům. Akce byla doprovázena vystoupeními 
hudebních skupin a divadelních umělců, kteří realizovali animace 
na hlavním náměstí Lubawky.

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně spolupráce projektových 
partnerů a stmelování obyvatel obcí Jeżów Sudecki a Paseky nad 
Jizerou, se zvláštním důrazem na děti a mládež.

V rámci projektu se uskutečnila série pěších výletů a autobu-
sových zájezdů rekreačního a vzdělávacího rázu na polské i české 
straně Euroregionu Nisa. Děti z Polska a České republiky navštívily 
mimo jiné rozhlednu v obci Paseky nad Jizerou a poznaly atrakce 
obce Jeżów Sudecki. Kromě výletů se také konaly soutěže a sportov-
ní akce, včetně zimních soutěží v České republice.
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Muzyka i tradycje ludowe 
w Euroregionie Nysa / 
Lidová hudba a tradice v Euroregionu 
Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01102
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2009  – 31.01.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.178,23 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.401,48 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 517,83 EUR

Celem projektu było pielęgnowanie i utrwalanie relacji pomię-
dzy mieszkańcami gmin partnerskich. 

W ramach projektu zrealizowano trzy wspólne imprezy. Pod-
czas Dożynek Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim prezento-
wano zwyczaje dożynkowe – przygotowano wieńce z kłosów zbóż, 
owoców, warzyw i kwiatów oraz kosze z plonami i prezentowano 
produkty regionalne. Występ czeskiego chóru w gminie Jeżów Su-
decki był drugą z wspólnych imprez, a bożonarodzeniowe Jasełka 
w gminie Paseky nad Jizerou w wykonaniu dzieci z Polski – trzecią. 
Udział we wszystkich imprezach wzięli mieszkańcy obu gmin part-
nerskich, poznając tradycje i zwyczaje ludowe kraju sąsiada i piele-
gnując własne.

Euroregionalne Forum Straży Pożarnych 
Gmin Partnerskich /
Euroregionální fórum hasičských sborů 
partnerských obcí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01103
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010  – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.794,05 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.224,93 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 379,41 EUR

 Jako cel projektu przyjęto pogłębienie współpracy, wymianę 
doświadczeń i naukę współdziałania członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gmin Jeżów Sudecki, Paseky nad Jizerou oraz Vierkir-
chen, aby w ten sposób podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkań-
ców tych gmin i pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.

W ramach projektu w Jeżowie Sudeckim odbyło się forum stra-
żaków ochotników oraz ćwiczenia gaśniczo-ratownicze. Podczas fo-
rum omówiono m.in. kwestię wpływu jakości i stanu wyposażenia 
jednostek ochotniczych straży pożarnych na bezpieczeństwo osób 
ratowanych i ratujących podczas pożarów substancji łatwopalnych. 
Wspólne ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie poziomu wyszkole-
nia strażaków i ich umiejętności współdziałania.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo pěstovat a upevňovat vztahy mezi obyvateli 
partnerských komunit. 

Projekt zahrnoval tři společné akce. Během Dožínek partner-
ských obcí v obci Jezow Sudecki byly představeny zvyky spojené 
s dožínkami – byly vytvořené věnce z klasů obilí, ovoce, zeleniny 
a květin a také koše plodin a prezentované regionální produkty. Vy-
stoupení českého sboru v obci Jeżów Sudecki byla druhá společná 
akce a třetí akcí bylo vánoční představení odehrané v obci Paseky 
nad Jizerou v podání dětí z Polska.

Všech akcí se účatnili obyvatelé obou partnerských komunit, 
kteří poznávali tradice a lidové zvyky sousedů a kultivovavali své 
vlastní zvyky a obyčeje.

Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce, výměna zkuše-
ností a spolupráce členů sborů dobrovolných hasičů obcí Jeżów Su-
decki, Paseky nad Jizerou a Vierkirchen s cílem zlepšit bezpečnost 
obyvatel těchto obcí a celého polsko-česko-německého příhraničí.

V rámci projektu se uskutečnilo fórum dobrovolných hasičů 
a hasičské a záchranářské cvičení v obci Jeżów Sudecki. Během fóra 
se diskutovaly, mimo jiné, otázky vlivu kvality a stavu vybavení 
jednotek dobrovolných hasičů na bezpečnost osob – jak záchraná-
řů, tak zachráňovaných – během požárů hořlavých látek. Společné 
cvičení umožnilo ověřit úroveň výcviku hasičů a jejich schopnosti 
v oblasti součinnosti. 
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Turystyka rowerowa motorem rozwoju 
Kotliny Jeleniogórskiej – promocja 
euroregionalnych tras /
Cykloturistika jako motor rozvoje 
Jelenohorske kotliny – propagace 
euroregionálních tras 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01104
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009  – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.333,64 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19.833,59 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.333,37 EUR

 Celem głównym projektu było wzmocnienie konkurencyjno-
ści i spójności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, maksymalne 
wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położenia geogra-
ficznego, wspieranie transgranicznej współpracy w dziedzinie tury-
styki oraz poszerzenie oferty turystycznej.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową dla 
zadania pn. „Łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: 
ER-2 LICZYRZEPA z ER-6 DOLINA BOBRU w Jeleniej Górze”. 
Wykonanie tej dokumentacji było niezbędne, aby wdrożyć kolejne 
prace zmierzające do wybudowania ścieżki rowerowej, która doce-
lowo ma połączyć się ze ścieżką rowerową w czeskim Harrachovie.

Bolesławiec – Vrchlabí. Śladami wspólnej 
przeszłości / 
Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopách 
společných dějin

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01105
Beneficjent: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Partner projektu: Správa Krkonošského národního parku  
                                  Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009  – 31.03.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.752,20 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.238,17 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.674,62 EUR

Celem projektu było ugruntowanie przygranicznej współpracy 
w obszarze edukacji historycznej i regionalnej oraz wzrost poczucia 
tożsamości kulturowej w społecznościach Bolesławca i Vrchlabí.

W ramach projektu przygotowano m.in. dwudniową imprezę 
plenerową, podczas której czeska grupa rekonstrukcyjna odegrała 
na bolesławieckim rynku sceny z wojny trzydziestoletniej. Podczas 
imprezy rozdawano widzom publikację, wykonaną również w ra-
mach działań projektowych. W publikacji opisano bolesławieckie 
Muzeum Ceramiki i jego zbiory oraz zasoby muzealne Muzeum 
Karkonoskiego we Vrchlabí, promując tym samym obie instytucje 
i zachęcając mieszkańców pogranicza oraz turystów spoza tego ob-
szaru do odwiedzenia ich.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti 
a soudržnosti polsko-českého pohraničí, maximální využití příle-
žitostí plynoucích z výhodné geografické polohy, podpora přeshra-
niční spolupráce v oblasti cestovního ruchu a rozšíření turistické 
nabídky.

V rámci projektu vznikla projektová dokumentace pro projekt 
s názvem Spojka spojující euroregionální cyklistické trasy ER-2  
LICZYRZEPA s ER-6 DOLINA BOBRU v Jelení Hoře. Realizace 
dokumentace byla nezbytná k provedení dalších prací s cílem vy-
budovat cyklostezku, která se v konečném důsledku má napojit  na 
cyklistickou stezku v Harrachově.

Cílem projektu bylo posílení přeshraniční spolupráce v oblas-
ti historického a regionálního vzdělávíní a zvýšení pocitů kulturní 
identity v komunitách měst Boleslawiec a Vrchlabí.

V rámci projektu byla připravena, mimo jiné, dvoudenní ven-
kovní akce, během níž v Bolesławci předvedla česká skupina scé-
ny z historických bojů třicetileté války. Během akce byly divákům 
rozdávány publikace vytvořené v rámci projektových aktivit. Publi-
kace obsahovala informace o Muzeu keramiky v Bolesławci a jeho 
sbírkách a také popis sbírkového fondu Krkonošského muzea ve 
Vrchlabí, díky čemuž byly obě organizace podpořeny a obyvatelé 
a návštěvníci pocházející ze vzdálenějších než pohraničních oblastí 
získali motivaci k jejich návštěvě. 
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Wspólna pamięć, wspólna przyszłość 
– żydowskie zabytki polsko-czeskiego 
pogranicza / 
Společná paměť, společná budoucnost 
– židovské památky česko-polského 
příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01106
Beneficjent: Gmina Jawor
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2009  – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.398,77 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.688,95 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.139,88 EUR

Za cel projektu przyjęto pogłębianie poczucia tożsamości miesz-
kańców pogranicza polsko-czeskiego poprzez wspólną pielęgnację 
dziedzictwa historycznego tego regionu.

Zabytki kultury żydowskiej, umiejscowione na pograniczu pol-
sko-czeskim były motywem przewodnim działań projektowych. 
W ramach projektu wydano dwujęzyczną publikację nt. żydow-
skich zabytków w Jaworze i jego okolicach. Zorganizowano również 
dwudniowe spotkanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z Polski i Czech, podczas którego zrealizowano wspólny program 
nt. kultury żydowskiej i zwiedzono żydowskie zabytki w Jaworze 
i Świdnicy. W Jaworze przeprowadzono także dwudniowe warszta-
ty z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego dla osób 
zajmujących się tą dyscypliną.

Typowa architektura Karkonoszy  
i Gór Izerskich / 
Typická architektura Krkonoš  
a Jizerských hor

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01107
Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju  
                       Regionalnego S.A.
Partner projektu: Správa Krkonošského národního  
                                 parku Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2009  – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.842,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.266,12 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.384,26 EUR

Celem projektu była ochrona tradycyjnej architektury miejsco-
wości wypoczynkowych i uzdrowiskowych Karkonoszy i Gór Izer-
skich jako elementu krajobrazu polsko-czeskiego pogranicza.

Głównym działaniem w ramach projektu było opracowanie 
poradnika dla inwestorów i projektantów budowlanych oraz osób 
zainteresowanych architekturą zawierającego opisy i przykłady 
zabudowy typowej dla Karkonoszy i Gór Izerskich. W poradniku 
zamieszczono przykłady rozwiązań urbanistycznych, konstrukcji 
oraz detali architektonicznych charakterystycznych dla tego ob-
szaru. Poradnik wydano na płytach CD i zamieszczono na stronie 
internetowej. Istotnymi elementami projektu były również wystawa 
i konferencja poświęcone tematyce karkonoskiej architektury i pro-
mujące poradnik.

Fot. Leszek Kostulski

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo prohloubení pocitu identity obyvatel pol-
sko-českého příhraničí prostřednictvím společné péče o historické 
dědictví v regionu.

Židovské památky, které se nachází na polsko-českém pomezí, 
byly hlavním motivem projektových činností. V rámci projektu byla 
vydána dvojjazyčná publikace věnována židovským památkám ve 
městě Jawor a jeho okolí. Rovněž bylo uspořádáno dvoudenní setká-
ní žáků základních škol prvního a druhého stupně z Polské a České 
republiky, během něhož byl realizován společný program věnova-
ný židovské kultuře a byly navštíveny židovské památky v Jaworu 
a městě Świdnica. V Jaworu proběhly také dvoudenní dílny v oblasti 
ochrany památek a kulturního dědictví pro odborníky z oboru.

Cílem projektu byla ochrana tradiční architektury lázeňských 
a rekreačních středisek Krkonoš a Jizerských hor jako krajinného 
prvku česko-polského příhraničí. 

Hlavní aktivitou projektu bylo vytvořit průvodce pro investory 
a stavební projektanty a zájemce o architekturu obsahujícího popisy 
a příklady budov typických pro Krkonoše a Jizerské hory. Průvodce 
uvádí příklady urbanistických řešení, konstrukcí a architektonic-
kých detailů typických pro tuto oblast. Byl vydán na CD a zveřejněn 
na internetových stránkách. Důležitými prvky projektu byly také 
výstava a konference věnovaná krkonošské architektuře a propagu-
jící průvodce.
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„Już nie zginiesz w naszej gminie” – 
przewodnik po gminach partnerskich / 
Už se v naší obci neztratíte – průvodce  
po partnerských obcích

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01109
Beneficjent: Gmina Wleń
Partner projektu: Obec Jiřetín pod Bukovou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009 – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.450,10 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.982,58 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.645,01 EUR

Za cel projektu obrano rozwój polsko-czeskiego pogranicza 
w Euroregionie Nysa oraz wspólną promocję gmin – partnerów 
projektowych.

W ramach projektu opracowano czterojęzyczny folder, zawie-
rający informacje o miejscowościach znajdujących się na terenie 
gmin Wleń i Jiřetín pod Bukovou. Opisano w nim atrakcje tury-
styczne, walory krajobrazowe i przyrodnicze, ofertę gastronomicz-
no-noclegową i rekreacyjno-wypoczynkową obu gmin. Całość zilu-
strowano fotografiami zabytków, przyrody oraz lokalnych atrakcji 
i zaopatrzono w mapę gminy i plan miasta. Informacje powyższe 
udostępniono również w Internecie oraz w infokiosku ustawionym 
przy wleńskim ratuszu.

W poszukiwaniu Białej Damy / 
Hledání Bílé paní

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01110
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola škola Markvartice
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.131,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.411,46 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.813,12 EUR

Celem projektu był rozwój transgranicznej współpracy spo-
łeczności szkolnych w zakresie kultury, edukacji i turystyki oraz 
wypracowanie mechanizmów kooperacji przy organizacji imprez 
turystyczno-rekreacyjnych.

W ramach projektu uczniowie z Polski i Czech zwiedzali zabytki 
i inne ciekawe obiekty w miastach polskich i czeskich. Podczas dwu-
dniowych wycieczek zobaczyli m.in. zamek Chojnik i zamek Czo-
cha po polskiej stronie oraz zamek Grabštejn i Skalni hrad Sloup po 
czeskiej stronie granicy. Odbyły się również wycieczki do Cieplic, 
Świeradowa-Zdroju, Bolesławca, a po czeskiej stronie uczniowie 
odwiedzili Lemberk i Jablonné v Podjestedi. Podczas dwudniowych 
spotkań, oprócz zwiedzania, uczniowie wzięli udział w warsztatach 
z zakresu etnografii, historii regionalnej i fotografii.

Fot. Jarosław Koziński

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj polsko-českého příhraničí v Eurore-
gionu Nisa a společná propagace partnerů projektu.

V rámci projektu vznikla čtyřjazyčná publikace obsahující in-
formace o osadách v obvodu obce Wleń a Jiřetína pod Bukovou. Pu-
blikace popisuje turistické atrakce, krajinu a přírodu, a také nabídku 
stravování a ubytování a rekreace a volnočasových aktivit obou obcí. 
Je ilustrována fotografiemi památek, přírody a místních zajímavostí 
a doplněna mapou obce a plánem města. Tyto informace byly také 
zpřístupněny na internetu a v infokiosku na radnici ve Wleni.

Cílem projektu bylo rozvinout přeshraniční spolupráci školních 
komunit v oblasti kultury, vzdělávání a cestovního ruchu a vypra-
cování mechanismů spolupráce při pořádání akcí zaměřených na 
cestovní ruch a rekreaci.

V rámci projektu žáci z Polské a České republiky navštívili 
památky a další zajímavé objekty v polských a českých městech. 
Během dvoudenních výletů viděli mimo jiné hrad Chojnik a hrad 
a zámek Czocha na polské straně a Grabštejn a Skalní hrad Sloup na 
české straně hranice. Dále se uskutečnily výlety do polských Cieplic, 
Świeradowa-Zdroje, Bolesławce, a na české straně Lemberka a Jab-
lonného v Podještědí.

Kromě prohlídky památek se během dvoudenních setkání žáci 
zúčastnili dílen v oblasti národopisu, regionální historie a fotogra-
fie.

.
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Jarmark Staromiejski JAKUBY / 
Staroměstský jarmark Jakuby

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01111
Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Partner projektu: Kulturní centrum Golf, Semily 
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 21.888,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.416,38 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.930,57 EUR

Celem projektu było rozbudzenie zainteresowania kulturą śre-
dniowiecza i odrodzenia wśród społeczności pogranicza polsko-
czesko-niemieckiego.

W ramach projektu zorganizowano na Przedmieściu Nyskim 
w Zgorzelcu imprezę kulturalną, inspirowaną postacią Jakuba Bo-
ehme – filozofa, którego losy są ściśle związane z pograniczem pol-
sko-czesko-niemieckim. W związku z tym Przedmieściem Nyskim 
przeszedł barwny korowód postaci ubranych w stroje historyczne, 
odbył się turniej i pokazy walk rycerskich, swoje kramy rozłożyli 
rzemieślnicy i twórcy ludowi. Licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała inscenizacje średniowieczne i spektakle teatru ulicznego, 
pokazy szczudlarzy, żonglerów i akrobatów.

Transgraniczne Turnieje Tenisowe – 
Wleń – Jiřetín pod Bukovou / 
Přeshraniční tenisové turnaje – Wleń – 
Jiřetín pod Bukovou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01112
Beneficjent: Gmina Wleń
Partner projektu: Obec Jiřetín pod Bukovou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009 – 20.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.955,63 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.862,27 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.395,57 EUR

Za cel projektu przyjęto wzmacnianie i rozwijanie relacji pomię-
dzy mieszkańcami obu miejscowości partnerskich oraz propagowa-
nie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu zorganizowano we Wleniu dwa turnieje 
tenisa ziemnego, głównie dla dzieci, młodzieży, ale i dla osób doro-
słych z Polski i Czech. Przed turniejami przeprowadzono cykl spo-
tkań treningowych dla dwóch grup wiekowych. Turnieje i treningi 
odbywały się na otwartych kortach tenisowych, które w ramach 
działań projektowych wyposażono w oświetlenie, umożliwiając 
w ten sposób osobom korzystającym grę w tenisa w godzinach wie-
czornych i nocnych.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Jarosław Koziński

Cílem projektu bylo probudit zájem o kulturu středověku a re-
nesance mezi komunitami v polsko-česko-německém příhraničí.

V rámci projektu byla v městské části Przedmieście Nyskie (Nis-
ké předměstí) ve Zhořelci uspořádána kulturní akce, inspirovaná 
postavou Jakoba Böhmeho – filozofa, jehož osudy jsou úzce spojeny 
s polsko-česko-německým příhraničím. Ulicí prošel barevný prů-
vod lidí oblečených do historických kostýmů, uskutečnil se turnaj 
a ukázky rytířských soubojů, a také stánkový prodej v provedení 
řemeslníků a lidových umělců. Četní diváci sledovali středověké 
inscenace a vystoupení pouličního divadla, ukázky pohybu na chů-
dách, žonglující kejklíře a akrobaty.

Cílem projektu bylo posilovat a rozvíjet vztahy mezi obyvateli 
obou partnerských obcí a podpořit sport jako alternativní způsob 
trávení volného času.

V rámci projektu byly uspořádány dva tenisové turnaje ve Wle-
ni, především pro děti a mládež, ale i pro dospělé z Polska a České 
republiky. Před turnaji proběhla série tréninkových setkání pro dvě 
věkové skupiny. Turnaje a tréninky se uskutečnily na otevřených te-
nisových kurtech, které byly vybaveny osvětlením v rámci aktivit 
projektu. Díky tomu bylo umožněno hrát tenis ve večerních hodi-
nách a v noci.
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Historia nas łączy – ścieżka edukacyjna 
do Pomnika z 1866 r. / 
Historie nás spojuje – naučná stezka  
k památníku z roku 1866

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01113
Beneficjent: Gmina Miejska Kamienna Góra
Partner projektu: Město Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2009 – 31.08.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 28.124,05 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 23.905,44 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Celem projektu był rozwój transgranicznej współpracy miasta 
Kamienna Góra i miasta Trutnov oraz uatrakcyjnienie oferty tury-
stycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

Aby osiągnąć powyższy cel odrestaurowano pomnik z 1866 r. 
stojący na Górze Parkowej w Kamiennej Górze, upamiętniający 
żołnierzy, którzy zginęli w bitwach prusko-austriackich toczących 
się w okolicach Trutnova w czerwcu 1866 roku. W ramach projek-
tu wykonano utwardzoną scieżkę prowadzącą do pomnika, zago-
spodarowaną małą architekturą i tablicami edukacyjnymi, a sam 
pomnik wyeksponowano odpowiednim oświetleniem. Dodatkowo 
stworzono prezentację multimedialną pt. „Wojna prusko-austriacka 
1866 – tło historyczne” oraz wystawę o tej tematyce, składającą się 
z dziesięciu roll-upów, którą prezentowano w Polsce i w Czechach.

Spotkajmy się razem / 
Setkejme se

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01114
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
Partner projektu: Město Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2009 – 31.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.933,21 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.592,63 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 893,33 EUR

Celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Sulików 
i czeskiego miasta Frýdlant, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży z polskiej i czeskiej strony granicy.

W ramach projektu zorganizowano Przegląd Piosenki Ludowej, 
w którym udział wzięły polskie i czeskie zespoły folklorystyczne, 
Rajd Rowerowy Szlakiem Domów Przysłupowych i warsztaty te-
atralne „Spotkanie ze sztuką” dla dzieci i młodzieży. Działania te 
podsumowano wystawą fotograficzną ukazującą wspólną pracę 
i zabawę polskich i czeskich mieszkańców pogranicza.

Fot. Arkadiusz Wileński

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozvinout přeshraniční spolupráci města 
Kamienna Góra a města Trutnova a zatraktivnit turistickou nabídku 
oblasti česko-polského příhraničí. 

K dosažení tohoto cíle byl obnoven památník z roku 1866 na 
kopci Góra Parkowa v Kamienné Góře, připomínající vojáky, kte-
ří zahynuli v bojích mezi Pruskem a Rakouskem v okolí Trutnova 
v červnu roku 1866. V rámci projektu byla k památníku přivedena 
stezka se zpevněným povrchem, vybavená mobiliářem a informač-
ními panely a pomník byl patřičně exponován vhodným osvětle-
ním. Kromě toho byla vytvořena multimediální prezentace s ná-
zvem Prusko-rakouská válka 1866 – historické pozadí a uspořádána 
výstava na toto téma, která se skládala z deseti roll-upů. Ty byly pre-
zentovány v Polsku a České republice.

Cílem projektu bylo integrovat obyvatele obce Sulików a města 
Frýdlantu, se zvláštním důrazem na děti a mládež z polské a české 
strany hranice.

V rámci projektu byla uspořádána Přehlídka lidových písní, 
které se zúčastnily polské a české folklorní skupiny, Cyklistický po-
chod trasou podstávkových domů a divadelní workshopy Setkání s 
uměním pro děti a mládež. Tyto aktivity byly zakončeny společnou 
výstavou fotografií zobrazujících společnou práci a zábavu polských 
a českých obyvatel příhraničí.
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Seminarium naukowe „Konserwacja 
zabytków sakralnych pogranicza polsko-
czeskiego“ / 
Vědecký seminář Péče o sakrální památky 
na polsko-českém pomezí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01115
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Město Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 20.502,56 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 17.427,17 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.050,26 EUR

Celem projektu było poszerzenie współpracy społeczności po 
obu stronach granicy mające na względzie rozwój kulturalny, edu-
kację i zapewnienie ciągłości kontaktów.

Zorganizowane w ramach projektu dwudniowe seminarium 
naukowe „Konserwacja zabytków sakralnych pogranicza polsko-
czeskiego” pozwoliło na wymianę doświadczeń konserwatorskich 
oraz prezentację dotychczasowych osiągnięć w podejmowanych 
konserwacjach barokowych zabytków na przykładzie kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu. Oprócz semina-
rium w ramach projektu wydano m.in. publikację dokumentującą 
dokonania konserwatorskie w tym obiekcie.

Liga Sań Rogatych / 
Liga rohatých saní

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01116
Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Partner projektu: Obec Malá Úpa
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2009 – 31.03.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 21.902,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.617,05 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.190,25 EUR

Celem projektu było przywrócenie popularności i reaktywo-
wanie tradycji sportowych na pograniczu polsko-czeskim, a także 
integracja społeczności obu krajów oraz turystów i gości odwiedza-
jących Karkonosze.

W ramach projektu zorganizowano cykl zawodów w zjazdach 
na saniach rogatych, w których udział wzięli zawodnicy z Polski 
i Czech. W miesiącach zimowych przeprowadzono dziewięć etapów 
eliminacyjnych, zakończonych finałem Ligi Sań Rogatych z udzia-
łem najlepszych zawodników poszczególnych etapów. Oprócz 
samych zjazdów na wyznaczonej trasie przygotowano wiele kon-
kurencji towarzyszących, które czyniły rywalizację bardziej emo-
cjonującą i uatrakcyjniały widowisko osobom oglądającym.

Fot. Grzegorz Matoryn

Fot. Andrzej Weinke

Cílem projektu bylo rozšířit spolupráci komunit na obou stra-
nách hranice s ohledem na kulturní rozvoj, vzdělávání a zajištění 
kontinuity kontaktů.

Dvoudenní seminář s názvem Péče o sakrální památky na pol-
sko-českém pomezí, uspořádaný v rámci projektu, umožnil výmě-
nu zkušeností v oblasti památkové péče a prezentaci dosavadních 
úspěchů při péči o barokní památky na příkladu kostela Nanebevze-
tí Panny Marie a sv. Mikuláše v Bolesławci. V rámci projektu kromě 
semináře byla vydána mimo jiné publikace dokumentující práce 
konzervátorů na tomto objektu. 

Cílem projektu bylo obnovit popularitu a reaktivovat sportovní 
tradice v česko-polském pomezí stejně jako stmelovat obyvatelstvo 
obou zemí, jakož i turisty a návštěvníky Krkonoš.

Projekt sestával ze série soutěží ve sjezdech na rohačkách, jichž 
se zúčastnili závodníci z Polska a České republiky. V zimních měsí-
cích bylo provedených devět etap kvalifikačních závodů, které byly 
ukončené Rohačkovou ligou s účastí nejlepších závodníků každé 
z kvalifikačních etap.

Kromě samotných sjezdů na rohačkách na trase byla připravena 
spousta doprovodných soutěží, díky nimž bylo soupeření více vzru-
šující a atraktivní i pro diváky.
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Poznaj nasz region – Lubomierz 
zaprasza! / 
Poznejte náš region – Lubomierz vás zve!

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01118
Beneficjent: Gmina Lubomierz
Partner projektu: Město Tanvald
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009 – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.141,36 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.220,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 614,14 EUR

Za cel projektu obrano promocję i prezentację potencjału tu-
rystycznego pogranicza polsko-czeskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Lubomierza i jego okolic, skierowaną głównie do społecz-
ności lokalnych, ale również do turystów i gości odwiedzających 
polską część Euroregionu Nysa.

W ramach projektu stworzono wielojęzyczną prezentację multi-
medialną, którą udostępniono nieodpłatnie na stronie internetowej 
Gminy Lubomierz i miasta Tanvald. Prezentacja zawiera plan mia-
sta oraz jego wirtualną panoramę, obejmującą wiele ciekawych ujęć 
zabytków i atrakcji turystycznych Lubomierza i jego okolic. W pro-
jekcie wykonano również mapę turystyczną gminy Lubomierz oraz 
folder opisujący miejscowości znajdujące się na terenie tej gminy.

Promocja Euroregionu Nysa – Powiat 
Lwówecki / Mikroregion Frydlancki / 
Propagace Euroregionu Nisa – Lwowecký 
okres / Mikroregion Frýdlantsko

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01120
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2009 – 31.08.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 26.521,06 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 22.542,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.652,11 EUR

Celem projektu było wykorzystanie potencjału turystycznego 
regionu pogranicza do aktywizacji gospodarki po obu stronach gra-
nicy.

W ramach projektu opracowano przewodnik turystyczny wyda-
ny w czterech językach, zawierający opisy dziewięciu miast i gmin 
na terenie Powiatu Lwóweckiego i Mikroregionu Frydlanckiego, bo-
gato ilustrowany fotografiami, grafikami i mapami. Zawarto w nim 
ciekawostki historyczne o każdym z miejsc, atrakcje turystyczne, 
ważniejsze lokalne imprezy kulturalne, walory krajobrazowe i przy-
rodnicze oraz propozycje tras wycieczkowych i spacerowych. In-
formacje z przewodnika umieszczono również na stronie interne-
towej Powiatu Lwóweckiego. Obaj partnerzy wzięli udział w targach 
turystycznych po polskiej i po czeskiej stronie Euroregionu Nysa, 
prezentując m.in. przewodnik i stronę internetową.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Marek Chwistek

Cílem projektu byla propagace a prezentace turistického poten-
ciálu polsko-českého pomezí, se zvláštním důrazem na Lubomierz 
a jeho okolí. Cílovou skupinou byly místní komunity, ale i turisté 
a návštěvníci polské části Euroregionu Nisa.

V rámci projektu byla vytvořena několikajazyčná multimediální 
prezentace, která byla zpřístupněna zdarma na webových stránkách 
obce Lubomierz a města Tanvaldu. Prezentace obsahuje plán města 
a jeho virtuální panorama, které zahrnuje spoustu zajímavých zábě-
rů památek a turistických atraktivit Lubomierze a jeho okolí. Pro-
jekt zahrnoval také zhotovení turistické mapy okolí obce Lubomierz 
a brožuru popisující vesnice nacházející se na tomto území. Cílem projektu bylo využití turistického potenciálu příhranič-

ního regionu k aktivizaci ekonomiky na obou stranách hranice.
V rámci projektu byl vytvořen turistický průvodce ve čtyř jazy-

cích, obsahující popisy devíti měst a obcí na území polského okresu 
powiat Lwówecki a Mikroregionu Frýdlantsko, bohatě ilustrovaný 
fotografiemi, grafikou a mapami. Průvodce obsahuje historické 
zajímavosti o každém z míst, informace o turistických atrakcích, 
významných místních kulturních akcích, krajinných a přírodních 
přednostech a také tipy na turistické výletní trasy. Informace z prů-
vodce byly zveřejněny i na internetových stránkách okresu powiat 
lwówecki. Oba partneři se zúčastnili veletrhů cestovního ruchu na 
polské a české straně Euroregionu Nisa, kde prezentovali mj. prů-
vodce a webové stránky.
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Kolejką Retro Na Dzień Dziecka 2009 / 
Retro vláčkem na Den dětí 2009

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01121
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2009 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.209,37 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.527,95 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.120,94 EUR

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej 
regionu pogranicza oraz zwiększenie wiedzy nt. walorów i atrakcji 
turystycznych regionu wśród mieszkańców i turystów.

W ramach projektu wydano publikację pt. „100 lat kolei Doliny 
Bobru”, w której zawarto informacje nt. historii budowy i użytkowa-
nia linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Książka pełni też 
funkcję przewodnika po licznych atrakcjach turystycznych, których 
nie brakuje wzdłuż całej trasy, ukazuje rysy historyczne miejscowo-
ści oraz opis najciekawszych zabytków i szereg ciekawostek. Głów-
nym działaniem projektowym był jednak przejazd zabytkowym 
składem kolejowym z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego w Dniu 
Dziecka, wraz z licznymi atrakcjami, czekającymi na pasażerów Ko-
lejki Retro na stacjach pośrednich.

Transgraniczna trasa rowerowa Lwówek 
Śląski – Frýdlant / 
Přeshraniční cyklotrasa Lwówek Śląski – 
Frýdlant 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01122
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2009 – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.097,13 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19.632,55 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.309,72 EUR

Celem projektu było wykorzystanie potencjału i wzmocnienie 
konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz wspie-
ranie transgranicznej współpracy w sferze turystyki.

W ramach projektu oznakowano znakami malowanymi i ta-
bliczkami informacyjnymi transgraniczną trasę rowerową ER-10 
– Lwówek Śląski – Frýdlant. Na trasie ustawiono 11 tablic infor-
macyjnych prezentujących przebieg trasy i informacje, m.in. o 
szlakach komunikacyjnych i zabytkach. Aby ułatwić korzystanie 
z trasy rowerowej opracowano i wydano zestaw map, składający się 
z dużej mapy obejmującej obszar Powiatu Lwóweckiego i Mikrore-
gionu Frýdlanckiego oraz z kilku mniejszych map – wycinków tras 
w większej skali. Dodatkowo zestaw zaopatrzono w plany głównych 
miast położonych na trasie (Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, 
Frýdlant).

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Magdalena Krygier

Cílem projektu bylo zvýšení turistické atraktivity příhraničního 
regionu a zvyšování znalostí o turistických přednostech a atrakcích 
v regionu mezi místními obyvateli a návštěvníky.

V rámci projektu byla vydána publikace s názvem 100 let želez-
nice v údolí řeky Bobr, která obsahuje informace o historii výstavby 
a provozování železniční trati Jelenia Góra (Jelení Hora) – Lwówek 
Śląski. Kniha také slouží jako průvodce po mnoha turistických 
atrakcích, které se nacházejí na celé trase, představuje historické in-
formace o obcích a popis nejzajímavějších památek a řadu kuriozit. 
Hlavní projektovou aktivitou byla nicméně projížďka historickým 
vlakem z Jelení Hory do města Lwówek Śląski o Dni dětí s četnými 
atrakcemi, které na cestující čekaly na mezistanicích.

Cílem projektu bylo využít potenciál a posílit konkurence-
schopnost polsko-české příhraniční oblasti a podpora přeshraniční 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

V rámci projektu byla vyznačena přeshraniční cyklotrasa ER-10 
Lwówek Śląski – Frýdlant malovanými znaky a informačními tabu-
lemi. Na trase bylo umístěných 11 informačních tabulí s průběhem 
trasy a informacemi, včetně informací o komunikacích a památkách. 
Pro usnadnění používání cyklistických tras byla připravena a vydá-
na sada map, skládající se z velké mapy pokrývající oblast okresu 
powiat lwówecki a Mikroregionu Frýdlantsko a z několika menších 
map – výseků tras ve větším měřítku. Kromě toho byla sada vyba-
vena plány hlavních měst podél trasy (Lubomierz, Lwówek Śląski, 
Mirsk, Frýdlant).
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Kierunki rozwoju lotów na fali 
karkonoskiej. Międzynarodowa 
konferencja lotnicza /
Směry rozvoje letů v krkonošské vlně – 
letecká konference

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01123
Beneficjent: Aeroklub Jeleniogórski
Partner projektu: Aeroklub Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2009 – 28.02.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.774,71 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.908,49 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 577,48 EUR

Za cel projektu przyjęto promowanie wśród młodzieży z Pol-
ski i Czech możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny 
i niekonwencjonalny oraz integrację mieszkańców polskiej i cze-
skiej części Euroregionu Nysa pasjonujących się szybownictwem, 
a szczególnie „lataniem na fali”.

W ramach projektu przeprowadzono otwartą konferencję 
z cyklem wykładów na temat sportu szybowcowego, historii lotów 
długofalowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pograni-
cza polsko-czeskiego, specyfiki i uwarunkowań latania na fali oraz 
zagrożeń i wrażeń związanych z takim sposobem latania. Pomiędzy 
wykładami młodzi szybownicy odwiedzili jeleniogórski aeroklub, 
gdzie zapoznali się ze specyfiką pracy na lotnisku i obserwowali loty 
szybowcowe.

Euroregionalne Szybowcowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska / 
Euroregionální mistrovství Dolního 
Slezska v plachtění

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01124
Beneficjent: Aeroklub Jeleniogórski
Partner projektu: Aeroklub Hronov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009 – 31.10.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.659,79 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.360,81 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 865,99 EUR

Za cel projektu przyjęto integrację i sportową rywalizację miło-
śników sportu szybowcowego z Polski i z Czech.

W ramach projektu zorganizowano Euroregionalne Szybowco-
we Mistrzostwa Dolnego Śląska, dedykowane zawodnikom z ob-
szaru pogranicza polsko-czeskiego. Rozegrano wiele konkurencji, 
m.in. przelot jak największej odległości w określonym czasie czy też 
jak najszybsze pokonanie wyznaczonej trasy. W projekcie nie pomi-
nięto początkujących szybowników oraz potencjalnych miłośników 
sportu szybowcowego, dla których zorganizowano w hangarze na 
jeleniogórskim lotnisku wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne 
związane z szybownictwem.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla podpora volnočasových aktivit a aktivního 
a nekonvenčního trávení času mezi mladými lidmi z Polské a Čes-
ké republiky a stmelování obyvatel polské a české části Euroregionu 
Nisa zajímajících se o létání, zejména o létání „na vlně“. V rámci 
projektu byla uspořádána otevřená konference se sérií přednášek o 
kluzákovém sportu, historii dálkových letů se zvláštním zřetelem 
k polsko-českému pohraničí a specifice létání s využitím vlnového 
proudění a rizicích a pocitech spojených s tímto způsobem létání. 
Mezi přednáškami mladí adepti plachtění navštívili jelenohorský 
Aeroklub, kde se dozvěděli o specifikách práce na letišti a pozoro-
vali kluzákové lety.

Cílem projektu bylo stmelování a sportovní soutěžení příznivců 
kluzáků z Polska a ČR.

V rámci projektu byla uspořádáno Euroregionalní mistrovství 
Dolního Slezska v plachtění pro závodníky z česko-polského pome-
zí. Sestávalo z mnoha soutěží, včetně letu na co největší vzdálenost 
během určitého času, nebo co nejrychlejší zdolání dané trasy. V pro-
jektu se nezapomnělo ani na začínající plachtaře a příznivce kluzá-
ků, pro které se v hangáru na letišti v Jelení Hoře konaly teoretické 
přednášky a praktické aktivity související s plachtěním.
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Legendy Karkonoskie  
w Euroregionie Nysa / 
Krkonošské pověsti v Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01125
Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Kowar
Partner projektu: Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2009 – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.058,54 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.699,73 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 905,86 EUR

Celem projektu była aktywizacja wydarzeń kulturalnych i edu-
kacyjnych, służących wzmacnianiu tożsamości oraz więzi społecz-
nej społeczności lokalnej w Euroregionie Nysa.

W ramach projektu partnerzy przygotowali imprezę kulturalno-
edukacyjną, której tematem przewodnim były legendy polsko-cze-
skiego pogranicza. Podczas imprezy odbyły się występy artystyczne 
teatrów amatorskich, parada postaci znanych z karkonoskich legend, 
spotkanie konferencyjne z opowieściami z polskiej i czeskiej strony 
Karkonoszy oraz wyprawa do Parku Miniatur, gdzie w doskonale 
dobranej scenerii opowiadano legendy związane z zabytkami w nim 
prezentowanymi.

Polsko-czeski jarmark świąteczny / 
Polsko-český vánoční jarmark

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01126
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Kulturní centrum Golf, Semily 
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2009  – 30.04.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.151,36 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19.678,64 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.315,14 EUR

Głównym celem projektu było przybliżenie tradycji i zwyczajów 
charakterystycznych dla Bożego Narodzenia polskiego i czeskiego 
obszaru pogranicza mieszkańcom Jeleniej Góry oraz turystom i go-
ściom z Czech.

W ramach projektu zorganizowano czterodniowy Jarmark 
Świąteczny na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, gdzie na scenie 
otoczonej kramami i stoiskami twórców ludowych i rękodzielników, 
występowały zespoły folklorystyczne i artystyczne z Polski i Czech. 
Publiczności zaprezentowano m.in. pokazy malowania bombek 
choinkowych i tworzenia szopek bożonarodzeniowych, a także po-
kaz sztuki kulinarnej z potrawami charakterystycznymi dla Świąt 
Bożego Narodzenia po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky kulturních a vzděláva-
cích akcí zaměřených na posílení identity a sociální soudržnost 
místní komunity v Euroregionu Nisa.

V rámci projektu partneři projektu připravili kulturní a vzdělá-
vací akci, jejímž ústředním tématem byly legendy polsko-českého 
příhraničí. Během akce se konala umělecká vystoupení ochotnické-
ho divadla, přehlídka postav ze známých krkonošských legend, kon-
ferenční setkání s pověstmi z polské a české strany Krkonoš a výlet 
do Parku miniatur historických památek, kde se ve skvěle zvolené 
scenérii vyprávěly legendy spojené s památkami prezentovanými 
v tomto parku.

Hlavním cílem projektu bylo představit tradice a zvyky typické 
pro Vánoce na polské a české straně příhraniční oblasti obyvatelům 
Jelení Hory a návštěvníkům a hostům z České republiky.

V rámci projektu byly uspořádány čtyřdenní Vánoční trhy na 
hlavním náměstí v Jelení Hoře, kde na se podiu obklopeném stán-
ky mj. lidových umělců a řemeslníků prezentovaly folklorní sou-
bory a umělecká uskupení z Polské  a České republiky. Publiku se 
prezentovaly mimo jiné ukázky zdobení vánočních koulí a tvoření 
betlémů, prezentace kulinářského umění s pokrmy typickými pro 
Vánoce na polské a české straně hranice.
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Mała architektura sakralna na 
pograniczu polsko-czeskim / 
Drobná sakrální architektura na česko-
polském pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01127
Beneficjent: Gmina Kamienna Góra
Partner projektu: Obec Bernartice
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2009  – 30.04.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.772,40 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.856,54 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.277,24 EUR

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej 
regionu pogranicza polsko-czeskiego oraz zwiększenie wiedzy nt. 
historii regionu wśród mieszkańców i turystów.

W ramach projektu wydano trójjęzyczną publikację pt. „Mała 
architektura sakralna na pograniczu polsko-czeskim”, opisującą 
obiekty tzw. małej architektury sakralnej, do których należą m.in. 
XVIII i XIX-wieczne kapliczki oraz przydrożne krzyże pokutne. 
W publikacji opisano stan techniczny zabytków, uzupełniono go 
zdjęciami i mapą lokalizującą obiekty oraz tekstem dotyczącym 
historii każdego zabytku. Informacje z publikacji umieszczono na 
stronie internetowej w formie wirtualnego spaceru po zabytkach 
gminy. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano dla wła-
ścicieli obiektów małej architektury sakralnej szkolenie dotyczące 
utrzymania i konserwacji obiektów zabytkowych.

Rajd lotniczy – niebo bez granic / 
Letecké dny – Nebe bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01128
Beneficjent: Aeroklub Jeleniogórski
Partner projektu: Aeroklub Hořice v Podkrkonoší 
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009 – 30.09.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.586,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.448,46 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 758,65 EUR

Celem projektu było wspieranie rozwoju lotnictwa sportowego, 
upowszechnienie sportu lotniczego po polskiej i czeskiej stronie 
pogranicza oraz popularyzacja aktywnego sposobu spędzania czasu 
wolnego.

W ramach projektu zorganizowano rajd samolotowy oraz zawo-
dy samolotowe wraz z atrakcjami związanymi z lotnictwem dla wi-
dzów i publiczności. Podczas zawodów rozegrano wiele konkuren-
cji wymagających od pilotów dużych umiejętności, m.in. celność, 
precyzyjny lot między dwoma liniami, odnajdywanie zabytków 
zaznaczonych na wcześniej przygotowanych mapach, odczytywanie 
map. W dwudniowym rajdzie lotniczym udział wzięli m.in. zwy-
cięzcy konkursu wiedzy na temat historii Aeroklubu Jeleniogórskie-
go, przygotowanego również w ramach przedmiotowego projektu.

Fot. Patryk Straus

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo zvýšení turistické atraktivity příhraničního 
polsko-českého regionu a prohloubení znalostí o historii regionu u 
místních obyvatel a turistů.

V rámci projektu byla vydána trojjazyčná publikace s názvem 
Drobná sakrální architektura v polsko-českém příhraničí, popisující 
drobné objekty sakrální architektury, tj. mimo jiné kapličky a stojící 
u cest a votivní kříže z 18. a 19. století.  Publikace popisuje technický 
stav památek, je doplněna fotografiemi a mapou s umístěním ob-
jektů a textem o historii každé památky. Informace z publikace jsou 
zveřejněny i na webových stránkách v podobě virtuální procházky 
po památkách obce. Kromě toho pro majitele drobných architekto-
nických objektů bylo v rámci projektu uspořádáno školení zaměře-
né na údržbu a konzervaci historických budov.

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj sportovního letectví, pro-
pagovat letecké sporty na polské a české straně hranice a populari-
zovat aktivní způsob trávení volného času.

V rámci projektu byla uspořádána letecká rally letecký závod 
včetně atrakcí souvisejících s letectvím pro diváky. V průběhu zá-
vodu se uskutečnilo hodně disciplín vyžadujících velkou zručnost 
ze strany pilotů, mj. přesnost, precizní let mezi dvěma čárami, hle-
dání historických památek označených na předem připravených 
mapách, čtení mapy. Dvoudenní rally se zúčastnili mj. vítězové 
znalostní soutěže o historii Aeroklubu Jelenia Góra, která také byla 
připravena v rámci tohoto projektu.



48

Wigilia wielu kultur / 
Štědrý den mnoha kultur

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01129
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury 
                       i Sportu w Gromadce
Partner projektu: Obec Pěnčín
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2009 – 31.01.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.470,04 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.099,52 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 247,01 EUR

Celem projektu było zaprezentowanie zwyczajów i tradycji bo-
żonarodzeniowych różnych narodów zamieszkujących gminę Gro-
madka polskim mieszkańcom tej gminy i gościom z gminy Pěnčín 
oraz integracja tych społeczności.

Głównym działaniem projektu było okołowigilijne spotkanie 
integracyjne mieszkańców gminy Gromadka, gminy Pěnčín, przed-
stawicieli innych narodów i kultur zamieszkujących gminę Gromad-
ka i zaproszonych gości. Podczas spotkania przedstawiono zwyczaje 
i tradycje charakterystyczne dla Polski, Czech i pozostałych krajów 
związane ze Świętami Bożego Narodzenia, zaprezentowano potrawy 
typowe dla tych świąt i wspólnie śpiewano kolędy w języku polskim, 
czeskim, ukraińskim i językach bałkańskich. Wieczór urozmaiciły 
występy zespołów ludowych z Polski i Czech.

Wspólna historia, sztuka i tradycje / 
Společné dějiny, umění a kultura

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01132
Beneficjent: Muzeum Tkactwa Dolnosląskiego 
        w Kamiennej Górze
Partner projektu: Město Žacléř, Miejsko-Gminny Ośrodek 
                                Kultury w Lubawce
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2009 – 30.11.2009
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.381,59 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.274,35 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 738,16 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój transgranicznej współpracy 
kulturalnej i artystycznej między instytucjami z polskiej i czeskiej 
strony Euroregionu Nysa oraz promocję oferty kulturalnej benefi-
cjenta.

W ramach projektu zorganizowano plener dla artystów amato-
rów (malarzy, grafików, fotografików) z Polski i z Czech inspirowa-
ny zbiorami muzealnymi Muzeum Tkactwa Dolnosląskiego w Ka-
miennej Górze. Powstałe prace zaprezentowano na wystawie, do 
której wydano katalog zawierający zdjęcia i opisy prac. Aby zachę-
cić turystów do odwiedzenia muzeum wydano informator w jezyku 
polskim i czeskim. Muzeum promowano również podczas Jarmar-
ku Rzemiosła, będącego jednym z działań projektowych.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Daniel Mach

Cílem projektu bylo představit vánoční zvyky a tradice různých 
národů žijících v katastru obce Gromadka polským obyvatelům této 
obce a hostům z obce Pěnčín, a stmelování těchto komunit.

Hlavní aktivitou projektu bylo stmelovací setkání obyvatel obce 
Gromadka a obce Pěnčín, spojené se Štědrým večerem, a také před-
stavení zástupců jiných národů a kultur, kteří žijí v katastru obce 
Gromadka a pozvaných hostů. Během setkání se prezentovaly zvyky 
a tradice charakteristické pro Polsko, Česko a další země spojené s 
Vánocemi, byly představeny pokrmy typické pro tyto svátky, a spo-
lečně se zpívaly koledy v polštině, češtině, ukrajinštině a balkán-
ských jazycích. Večer zpestřila folklorní vystoupení souborů z Pol-
ské a České republiky.

Cílem projektu byl rozvoj přeshraniční kulturní a umělecké 
spolupráce mezi institucemi v polské a české části Euroregionu Nisa 
a podpora kulturní nabídky příjemce dotace.

V rámci projektu bylo uspořádáno sympozium pro amatérské 
umělce (malíře, grafiky, fotografy) z polské a české strany hranice 
inspirované muzejními sbírkami Muzea dolnoslezského tkalcovství 
(Muzeum Tkactwa Dolnosląskiego) v Kamenné Hoře. Práce byly 
následně představeny na výstavě, ke které byl vydán katalog obsa-
hující fotografie a popisy prací. Pro propagaci muzea byla vydána 
informační brožura v polštině a češtině. Muzeum bylo také podpo-
rováno během Jarmarku řemesel, který byl taktéž jedna z projekto-
vých aktivit.
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Europejskie spotkanie przyjaciół pn. 
Aktywnie żyj, aktywnie wypoczywaj / 
Evropská setkání přátel Aktivně žij, 
aktivně odpočívej

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01345
Beneficjent: Gmina Karpacz
Partner projektu: Město Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2010 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.076,23 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.214,78 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.907,63 EUR

Celem projektu była integracja społeczności miast partnerskich 
poprzez uczestnictwo we wspólnych imprezach kulturalnych i spor-
towych.

W ramach projektu zorganizowano czterodniowe spotkanie 
mieszkańców Karpacza i czeskiego miasta Jilemnice, podczas któ-
rego wspólnie wybrano się w Karkonosze i na wycieczkę autoka-
rową po Dolinie Pałaców i Ogrodów. Oprócz tego polscy i czescy 
uczestnicy spotkania uczyli się tańczyć, podjęli rywalizację sporto-
wą na lodowisku, w parku linowym, na ściance wspinaczkowej i na 
basenie. Wzięli też udział w Wieczorze Europejskim oraz zabawie 
integracyjnej w nieodległym od Karpacza Western City.

Polsko-czeskie spotkania tematyczne / 
Polsko-česká tematická setkaní

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01435
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2010  – 31.05.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.256,95 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 1.918,40 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 225,70 EUR

Celem projektu było wspieranie inicjatyw społecznych ukierun-
kowanych na rozwój współpracy i integracji mieszkańców pograni-
cza polsko-czeskiego.

W ramach projektu wyposażono utworzone w ramach wcze-
śniejszego projektu Polsko-Czeskie Centrum Współpracy. Zaku-
piono stoły i krzesła oraz tablice informacyjne, a także ruchomą 
ekspozycję prezentującą walory turystyczno-przyrodnicze obszaru 
pogranicza. W tak przygotowanym Centrum zorganizowano trzy 
spotkania tematyczne przedstawicieli różnych organizacji miast 
sąsiedzkich obszaru pogranicza, zainteresowanych pozyskiwaniem 
środków unijnych na realizację projektów transgranicznych.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Bogusława Sidor

Cílem projektu bylo stmelovat komunity partnerských měst 
účastí na společných kulturních a sportovních akcích.

V rámci projektu bylo uspořádáno čtyřdenní setkání obyvatel 
polského města Karpacz a města Jilemnice, během něhož se usku-
tečnil společný výlet do Krkonoš a autobusový zájezd Údolím zám-
ků a zahrad. Kromě toho se polští a čeští účastníci učili tancovat, 
účastnili se sportovních soutěží na ledové ploše, v lanovém centru, 
na lezecké stěně a v bazénu. Podíleli se také na Evropském večeru 
a stmelovacích aktivitách ve Westernovém městečku Western City 
blízko Karpacze. 

Cílem projektu bylo podpořit komunitní iniciativy zaměřené na 
rozvoj spolupráce a stmelování obyvatel polsko-českého pomezí.

V rámci projektu bylo vybaveno Polsko-české centrum spolu-
práce vytvořené v rámci předchozího projektu. Byly zakoupeny sto-
ly a židle a také informační panely, stejně jako mobilní expozice pre-
zentující turistické a přírodní přednosti příhraniční oblasti. V takto 
vybaveném Centru byla uspořádána v rámci projektu tři tematická 
setkání zástupců různých organizací sousedních měst ležících v pří-
hraniční oblasti, které mají zájem o získávání finančních prostředků 
z EU pro přeshraniční projekty.
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Na wspólnej drodze / 
Na společné cestě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01436
Beneficjent: Gmina Marciszów
Partner projektu: Obec Vítězná, Město Pilníkov
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2010 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.438,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.022,93 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 943,88 EUR

Projekt miał na celu podtrzymanie relacji pomiędzy mieszkań-
cami gmin partnerskich oraz zacieśnienie współpracy między part-
nerami projektowymi i innymi instytucjami gmin partnerskich.

W ramach projektu zorganizowano dwie jednodniowe imprezy 
w gminie Marciszów z udziałem partnerów i gości z Czech. Był to 
Festyn z okazji otwarcia Centrum Administracyjno-Oświatowego 
w Marciszowie oraz impreza pn. „Wymiana doświadczeń kultural-
nych gmin przygranicznych”. Podczas obu wydarzeń miały miejsce 
m.in. występy zespołów ludowych i grup kabaretowych, konkursy 
rekreacyjno-sportowe (skoki w workach, rzut do celu), pokazy ry-
cerskie, quiz ze znajomości języka polskiego i czeskiego oraz kon-
kurs taneczny i na najlepszą przyśpiewkę ludową.

Transgraniczna Olimpiada Młodzieży 
Miast Partnerskich / 
Přeshraniční olympiáda mládeže 
partnerských měst

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01437
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Jablonec nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2010 – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.707,42 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.801,29 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.270,75 EUR

Celem projektu było wspieranie transgranicznych przedsię-
wzięć edukacyjno-sportowych i rekreacyjnych, a także integracja 
młodzieży polskiej, czeskiej i niemieckiej uprawiającej sporty dru-
żynowe.

Aby osiągnąć zamierzony cel w Jeleniej Górze zorganizowano 
spartakiadę, w której rywalizowały drużyny z czterech miast part-
nerskich: Jeleniej Góry, Jablonca nad Nisou, Heidelbergu i Bautzen. 
Współzawodnictwo objęło cztery dyscypliny sportowe: piłkę nożną, 
piłkę ręczną, koszykówkę i piłkę siatkową. W rozgrywkach udział 
wzięli uczniowie z polskich, czeskich i niemieckich szkół, którzy 
oprócz rywalizacji na boisku integrowali się podczas wycieczek 
i spacerów po okolicy.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt byl zaměřen na udržování vztahů mezi obyvateli part-
nerských obcí a posílení spolupráce mezi partnery projektu a další-
mi institucemi partnerských obcí.

V rámci projektu byla uspořádána dvoudenní akce v obci Mar-
ciszów s partnery a hosty z České republiky. Jednalo se o oslavy ote-
vření Správního a vzdělávacího centra v obci Marciszów a akci s 
názvem Výměna kulturních zkušeností příhraničních obcí. Během 
obou akcí se mimo jiné konala vystoupení folklorních skupin a sou-
borů malých divadelních forem, soutěže rekreačního a sportovního 
rázu (skákání v pytlích, házení na cíl), ukázky rytířů, kvíz ze znalostí 
polského a českého jazyka, taneční soutěž a soutěž  o nejlepší krát-
kou lidovou písničku.

Cílem projektu byla podpora přeshraničních vzdělávacích 
a sportovních a rekreačních projektů stejně jako integrace polské, 
české a německé mládeže provozující kolektivní sporty.

K dosažení tohoto cíle byla ve městě Jelení Hora uspořádána 
Spartakiáda, na které soutěžily týmy ze čtyř partnerských měst: Jele-
ní Hory, Jablonce nad Nisou, Heidelbergu a Budyšína. Soutěž zahr-
noval čtyři sporty: fotbal, házenou, basketbal a volejbal. Soutěže se 
zúčastnili žáci a studenti polských, českých a německých škol, kteří 
se kromě soupeření na hřišti poznávali během výletů a procházek 
po okolí.
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Nikt Nic Nie Wie  
– Dni Kultury Czeskiej / 
Nikdo nic neví – Dny české kultury

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01438
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Kulturní centrum Golf, Semily 
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010  – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.040,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.433,99 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.404,00 EUR

Głównym celem projektu było przybliżenie mieszkańcom Jele-
niej Góry szeroko rozumianej kultury czeskiej i jej charakterystycz-
nych aspektów.

W ramach projektu przygotowano i zrealizowano cykl imprez 
kulturalnych, których tematem przewodnim były Czechy – czescy 
twórcy, artyści, muzycy. Odbyły się m.in. pokazy filmów dla dzieci 
i widzów dorosłych, koncert filharmoniczny dzieł czeskich kompo-
zytorów, wystawa plenerowa pt. „Czeskie Naj” i koncert czeskiego 
chóru. Jednym z istotniejszych wydarzeń w projekcie był Piknik 
Czeski na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Swoje stoiska rze-
mieślnicze i kulinarne rozłożyli wystawcy z Czech, odbyły się poka-
zy dmuchania szkła, tkactwa, przędzenia lnu, wikliniarstwa i in. Na 
scenie wystąpiły zespoły muzyczne grające swing, blues i muzykę 
country.

Szkło turystyczne i uzdrowiskowe 
(czeskie i śląskie) ze zbiorów  
muzealnych / 
Turistické a lázeňské sklo (české a slezské) 
z muzejních sbírek

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01440
Beneficjent: Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Partner projektu: Muzeum skla a biżuterie, Jablonec 
                                 nad Nisou 
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.714,23 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.707,09 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Celem projektu było zainicjowanie współpracy partnerów pro-
jektowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wspólnych 
przedsięwzięć kulturalnych i pogłębiania merytorycznej wiedzy 
pracowników instytucji muzealnych.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla pracowni-
ków obu muzeów. Odbywały się one zarówno po polskiej, jak i po 
czeskiej stronie. Podczas warsztatów zajmowano się tematyką hut-
nictwa szkła w Kotlinie Jeleniogórskiej, a także kwestiami pozy-
skiwania eksponatów, ich katalogowania i konserwacji. Głównym 
działaniem w projekcie była wystawa szkła w muzeum w Karpaczu, 
na której zaprezentowano 140 unikatowych szklanych eksponatów 
wypożyczonych z muzeum w Jabloncu i uzupełnionych eksponata-
mi z muzeum w Karpaczu.

Fot. Zbigniew Dygdałowicz

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo prezentovat široce chápanou čes-
kou kulturu a její charakteristické aspekty obyvatelům Jelení Hory.

V rámci projektu byla připravena a realizována řada kulturních 
akcí, jejichž hlavním tématem byla Česká republika – čeští tvůrci, 
umělci, hudebníci. Uskutečnilo se mimo jiné promítání filmů pro 
dětské a dospělé publikum, filharmonický koncert z děl českých 
skladatelů, venkovní výstava České nej a koncert českého sboru. 
Jednou z nejdůležitějších událostí v rámci projektu byl český pik-
nik na radničním náměstí v Jelení Hoře. Probíhal stánkový prodej 
českých řemesel, pokrmů, uskutečnily se ukázky foukání skla, tkaní, 
předení lnu, pletení proutěného zboží a jiné. Na jevišti vystoupily 
kapely hrající swing, blues a country.

Cílem tohoto projektu bylo zahájit spolupráci partnerů projek-
tů, se zvláštním důrazem na pořádání společných kulturních akcí 
a prohloubení věcných znalostí pracovníků muzeí.

V rámci projektu byly naplánovány a provedeny workshopy pro 
zaměstnance obou muzeí. Ty se konaly jak na polské, tak na čes-
ké straně. Během workshopů se jejich účastníci zabývali tematikou 
sklářství v Jelenohorské kotlině, a také otázkami získávání muzej-
ních exponátů, jejich katalogizace a údržby. Hlavní aktivitou pro-
jektu byla výstava skla v muzeu v Karpaczi, která prezentovala 140 
unikátních skleněných artefaktů zapůjčených z muzea v Jablonci 
nad Nisou a doplněných vlastními exponáty muzea v Karpaczi.



52

Piechowice – Upice aktywne miasta 
pielęgnujące tradycje / 
Piechowice a Úpice – aktivní města 
uznávající tradice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01441
Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Partner projektu: Město Úpice
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2009  – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.957,49 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.313,86 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.095,75 EUR

Projekt miał na celu zacieśnienie współpracy między partnera-
mi projektowymi i instytucjami gmin partnerskich oraz integrację 
mieszkańców – zwłaszcza dzieci i młodzieży polskiej i czeskiej.

W ramach projektu zorganizowano kilka imprez kulturalnych 
po polskiej i po czeskiej stronie granicy. Były to jednodniowe spo-
tkanie okołowielkanocne, podczas którego poznawano polskie 
i czeskie tradycje świąteczne oraz dwudniowy rajd turystyczny po 
polskich Karkonoszach i czeskich Górach Jastrzębich. W działa-
niach tych wzięły udział dzieci i młodzież, natomiast przedstawicie-
le samorządów spotkali się w czeskich Upicach, gdzie dyskutowali 
nt. roli samorządów w Polsce i w Czechach.

Karkonosze dla wszystkich / 
Krkonoše pro všechny

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01443
Beneficjent: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Partner projektu: NO LIMITS, o.s., Hostinne
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010  – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.739,79 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.578,82 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 773,98 EUR

Zasadniczym celem projektu było stworzenie warunków dla 
powstania i rozwoju bezbarierowej turystyki po obu stronach Kar-
konoszy oraz w Kotlinie Jeleniogórskiej.

W ramach projektu zgromadzono, opracowano i udostępniono 
informacje o stopniu dostępności szlaków i atrakcji turystycznych 
dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, osób starszych 
i osób z małymi dziećmi. Zebrane informacje m.in. dotyczące 
obiektów noclegowych, gastronomicznych, szlaków i atrakcji tu-
rystycznych zestandaryzowano graficznie i opisowo i umieszczono 
na portalu internetowym. W ramach projektu przeprowadzono 
również seminaria dla przedstawicieli karkonoskich samorządów 
i NGO, podczas których zaprezentowano efekty prac.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílení spolupráce mezi partnery projektu 
a organizacemi partnerských obcí a stmelování obyvatel – zejména 
polských a českých dětí a mládeže.

V rámci projektu bylo uspořádaných několik kulturních akcí na 
polské nebo české straně hranice. Jednalo se o jednodenní setkání 
ve velikonočním období, během něhož se poznávaly polské a české 
velikonoční tradice a dvoudenní turistický pochod po polských Kr-
konoších a českých Jestřebích horách. Těchto aktivit se zúčastnily 
děti a mládež, a zástupci místních samospráv se setkali v Úpici, kde 
hovořili o úloze místních samospráv v Polsku a České republice.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro vznik 
a rozvoj bezbariérové turistiky na obou stranách Krkonoš a v Jele-
nohorské kotlině.

V rámci projektu byly shromažďovány, sestavovány a zpřístup-
něny informace o míře dostupnosti turistických tras a atrakcí pro 
osoby s různým zdravotním postižením, starší lidi a lidi s malými 
dětmi. Shromážděné informace, včetně informací o možnostech 
ubytování, stravování, trasách a turistických zajímavostech byly 
graficky zpracovány a následně zveřejněny na portálu. V rámci pro-
jektu byly také uskutečněny semináře pro zástupce místních samo-
správ a nevládních organizací v Krkonoších, během níž se předsta-
vily výsledky prací.
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Promocja atrakcji turystycznych na 
drogach Powiatu Jeleniogórskiego – 
oznakowanie / 
Propagace turistických zajímavostí 
u komunikací Jelenohorského okresu – 
značení 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01444
Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Partner projektu: Město Jablonec nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2011 – 31.08.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.913,65 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.126,59 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.191,37 EUR

Celem projektu była poprawa dostępności dla turystów i miesz-
kańców pogranicza polsko-czeskiego lokalnych atrakcji poprzez od-
powiednie oznakowanie dróg i szlaków do nich prowadzących.

W projekcie wykonano i zainstalowano znaki kierujące zmo-
toryzowanych turystów do atrakcji zlokalizowanych na terenie Po-
wiatu Jeleniogórskiego jak również znaki informujące o atrakcjach 
turystycznych znajdujących się w mieście Jablonec nad Nisou. Do-
datkowo zorganizowano seminarium oraz wyjazd studyjny, w trak-
cie których zaprezentowano efekty działań projektowych.

Ponadczasowe arcydzieła muzyczne na 
przykładzie Carla Orffa / 
Nadčasová hudební veledíla na příkladu 
Carla Orffa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01445
Beneficjent: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Partner projektu: Město Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010  – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 31.823,35 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.685,16 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.434,50 EUR

Celem projektu było wzbogacenie oferty kulturalnej dla miesz-
kańców polsko-czeskiego pogranicza.

W ramach projektu przeprowadzono dziewięć spotkań warszta-
towych po polskiej i po czeskiej stronie, w których udział wzięli mło-
dzi i dorośli chórzyści polscy i czescy, soliści i orkiestra. Tematem 
przewodnim warsztatów, prowadzonych przez wykwalifikowanych 
specjalistów z Polski i z Czech, była muzyka Carla Orffa, stanowiąca 
kanon międzynarodowego repertuaru klasycznego. Podsumowa-
niem warsztatów były koncerty plenerowe w Jeleniej Górze i w Ka-
miennej Górze, podczas których zaprezentowano wspólnie przygo-
towane oratorium Carla Orffa „Carmina Burana”. 

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Daniel Antosik

Cílem projektu bylo zlepšení dostupnosti místních turistických 
atraktivit pro návštěvníky a obyvatele polsko-českého příhraničí, 
a to vhodným označením přístupových silnic a cest.

V rámci projektu byly zhotoveny a nainstalovány značky vedou-
cí motorizované turisty k pozoruhodnostem na území Jelenohor-
ského okresu a značky informující o turistických zajímavostech ve 
městě Jablonec nad Nisou. Navíc proběhl seminář a studijní zájezd, 
v průběhu kterých byly prezentovány výstupy projektu.

Cílem projektu bylo obohatit kulturní nabídku pro obyvatele 
polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu se na polské a české straně uskutečnilo de-
vět workshopů, kterých se zúčastnili mladí i dospělí polští a čeští 
sboroví zpěváci, sólisté a orchestr. Hlavní náplní workshopů, vede-
ných kvalifikovanými odborníky z Polska a Česka, byla hudba Carla 
Orffa, představující kánon mezinárodního klasického repertoáru. 
Vyvrcholením workshopů byly venkovní koncerty v Jelení Hoře 
a Kamenné Hoře, na kterých zaznělo společně nacvičené Orffovo 
oratorium Carmina Burana. 
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Kulturalne spotkania na czesko-polskiej 
granicy / 
Kulturní setkání na česko-polských 
hranicích

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01446
Beneficjent: Gmina Lubawka
Partner projektu: MěstoTrutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2009 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.176,34 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.099,88 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 717,64 EUR

Celem projektu było ugruntowanie współpracy kulturalnej 
między instytucjami pogranicza polsko-czeskiego, a także integra-
cja mieszkańców tego obszaru.

W projekcie zorganizowano konkurs fotograficzny pn. „Czechy 
widziane oczami Polaków, Polska widziana oczami Czechów”, za-
kończony wystawą najlepszych prac. Głównym działaniem w pro-
jekcie było jednak stworzenie prezentacji multimedialnej, którą 
udostępniono nieodpłatnie na stronie internetowej Gminy Lubaw-
ka i miasta Trutnov. W prezentacji pokazano wirtualną panoramę 
miasta, obejmującą wiele ciekawych ujęć zabytków i atrakcji tury-
stycznych Lubawki i miejscowości w jej okolicy. Narzędzie to uła-
twia turystom podjęcie decyzji o przyjeździe i spędzeniu czasu na 
tym terenie.

Euroregionalne Zawody w Narciarstwie 
Alpejskim i Zawody Rowerowe ‘Łysa 
Góra – Dziwiszów’ / 
Euroregionální závod v alpském lyžování 
a cyklozávod Łysa Góra – Dziwiszów

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01447
Beneficjent: Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy 
‘Aesculap’ w Jeleniej Górze
Partner projektu: Tělocvičná jednota Sokol Paseky nad 
Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2009 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.656,66 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.058,15 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 228,81 EUR

Głównym celem projektu było upowszechnianie kultury fizycz-
nej, a szczególności narciarstwa alpejskiego i kolarstwa górskiego 
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z obszaru pogranicza pol-
sko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano dwa cykle zawodów: w nar-
ciarstwie alpejskim (slalom gigant i supergigant) oraz w kolarstwie 
górskim (wyścigi MTB na zamkniętej pętli). Odbywały się one od 
stycznia do września 2010 r. na Łysej Górze w Dziwiszowie oraz 
w miejscowości Paseky nad Jizerou, a udział w nich wzięli zawodni-
cy z Polski i z Czech. 

Fot. Ada Pakuła

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo utužení kulturní spolupráce mezi institu-
cemi v polsko-českém příhraničí a také sbližování obyvatel tohoto 
území.

V rámci projektu byla uspořádána fotografická soutěž Česko 
očima Poláků, Polsko očima Čechů, zakončená výstavou nejlepších 
prací. Hlavní aktivitou projektu však bylo vytvoření multimediál-
ní prezentace, bezplatně zpřístupněné na internetových stránkách 
obce Lubawka a města Trutnov. Prezentace obsahuje virtuální pa-
noráma města, zahrnující řadu zajímavých památek a dalších turis-
tických atraktivit Lubawky a sídel v jejím okolí. Usnadňuje turistům 
rozhodnutí o příjezdu do této oblasti a strávení zde dovolené.

Hlavním cílem projektu byla propagace sportu, a to zejména 
sjezdového lyžování a horské cyklistiky, zaměřená na děti, mládež 
a dospělé z polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu proběhly dva závody: ve sjezdovém lyžování 
(obří a superobří slalom) a v horské cyklistice (závod MTB na uza-
vřeném okruhu). Aktivity projektu probíhaly od prosince do září 
2010 ve skiareálu Łysa Góra v Dziwiszowě a v Pasekách nad Jizerou 
za účasti polských i českých závodníků. 
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Bezpieczne Karkonosze / 
Bezpečné Krkonoše

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01448
Beneficjent: Karkonoski Park Narodowy
Partner projektu: Správa Krkonošského národního parku 
Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010 – 28.02.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 20.477,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 17.405,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Celem założonym w projekcie było zwiększenie bezpieczeń-
stwa osób przebywających na terenie pogranicza polsko-czeskiego 
poprzez odpowiednie wyszkolenie pracowników Karkonoskiego 
Parku Narodowego w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, 
diagnozowania urazów i prowadzenia akcji ratunkowych.

Zrealizowano cykl szkoleń dla pracowników obu partnerów 
projektowych. Były to zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone 
w różnych warunkach pogodowych i terenowych po polskiej i cze-
skiej stronie Karkonoszy. W ramach projektu pracowników KPN 
wyposażono w przenośne apteczki używane podczas pełnienia służ-
by na terenie Parku.

Turystyczne zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego „Krysia” w Bolkowie / 
Turistické úpravy rekreačního areálu 
Krysia v Bolkowě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01449
Beneficjent: Gmina Bolków
Partner projektu: Město Doksy
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2010 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.737,07 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.776,50 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.973,71 EUR

Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej 
na płaszczyźnie kulturalnej, społecznej i gospodarczej między Gmi-
ną Bolków i Miastem Doksy.

Projekt obejmował stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców i osób odwiedzających Bolków. Przy realizacji 
przedsięwzięcia wykorzystano doświadczenia partnera czeskiego 
w realizacji projektów dotyczących zagospodarowania terenów pod 
rekreację. Wykorzystano również pomysły dzieci polskich i cze-
skich, które wzięły udział w konkursie na wymarzone miejsce do 
zabaw i spotkań. Po zakończeniu prac budowlanych i wyposażeniu 
terenu w urządzenia rekreacyjne zorganizowano dla mieszkańców 
Bolkowa i gości z Czech festyn kulturalno-sportowy.

Fot. Michał Makowski Fot. archiwum beneficjenta

Cílem vytyčeným v projektu bylo zvýšení bezpečnosti osob 
pobývajících v polsko-českém příhraničí vhodným vyškolením 
pracovníků Krkonošského národního parku v oblasti poskytování 
první pomoci, diagnostiky úrazů a provádění záchranných akcí.

V rámci projektu proběhl cyklus školení pro pracovníky obou 
partnerských organizací. Jednalo se o teoretické a praktické kurzy, 
prováděné za různých povětrnostních a terénních podmínek na 
polské i české straně Krkonoš.  Pracovníci Krkonošského národního 
parku byli z prostředků projektu vybaveni přenosnými lékárnička-
mi, které nyní používají při výkonu služby na území parku. 

Cílem projektu bylo upevnění přeshraniční kulturní, společen-
ské a hospodářské spolupráce mezi obcí Bolków a městem Doksy.

V rámci projektu vzniklo místo odpočinku a rekreace pro oby-
vatele a návštěvníky Bolkova. Při realizaci záměru byly využity zku-
šenosti českého partnera s realizací projektů v oblasti úpravy rekre-
ačních ploch. Rovněž byly využity nápady polských a českých dětí, 
které se zúčastnily výtvarné soutěže o ztvárnění ideálního místa ke 
hrám a setkáním. Po ukončení stavebních prací a instalaci rekre-
ačního vybavení byla v nově zřízeném areálu uspořádána kultur-
ně-sportovní akce pod širým nebem pro obyvatele Bolkowa a české 
hosty.
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Łączy nas Bóbr / 
Spojuje nás Bobr

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01450
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010 – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.910,30 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.273,75 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.091,03 EUR

Celem projektu było wsparcie rozwoju gospodarczego regionu 
poprzez podniesienie jego atrakcyjności turystycznej.

W ramach projektu wykonano oznakowanie trasy rowerowej 
ER-6 Žacléř – Lwówek Śląski tabliczkami i znakami malowany-
mi, opracowano i wydrukowano kieszonkowy przewodnik po tej 
trasie ze zintegrowaną mapą oraz ustawiono tablice informacyjne 
w miejscowości Žacléř i we Wleniu, prezentujące tę trasę. Głównym 
działaniem w projekcie była jednak trzydniowa impreza, podczas 
której rowerzyści z Polski i z Czech przejechali wspólnie trasę Žac-
léř – Wleń.

Betlejemskie Światełko Pokoju 
w Lwówku Śląskim / 
Betlémské světlo míru ve Lwówku Śląském

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/09.01627
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2010 – 30.04.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.370,20 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.264,67 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 737,02 EUR

Projekt miał na celu pogłębienie relacji sąsiedzkich pomiędzy 
mieszkańcami Lwówka Śląskiego i Chrastavy poprzez udział w oko-
łobożonarodzeniowej uroczystości integracyjnej w Lwówku Ślą-
skim.

Polacy i Czesi spotkali się na Rynku w Lwówku Śląskim i prze-
szli przez miasto w uroczystym orszaku, w którym niesiono Be-
tlejemskie Światełko Pokoju, przekazane następnie uszestnikom 
spotkania. Świąteczny charakter imprezy podkreślił przemarsz Mi-
kołajów, szopki betlejemskie i kolędy w wykonaniu zespołów ludo-
wych z Polski i Czech. Imprezę uświetnił kiermasz, podczas którego 
prezentowano lokalne tradycyjne produkty świąteczne.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla podpora hospodářského rozvoje regionu 
zvýšením jeho turistické atraktivity.

V rámci projektu bylo provedeno značení cyklotrasy ER-6 Žac-
léř – Lwówek Śląski směrovými tabulkami a malovanými značkami, 
byl zpracován a vydán kapesní průvodce s mapou této trasy a ve 
městech Žacléř a Wleń byly instalovány informační tabule sezna-
mující s trasou.  Hlavní aktivitou projektu pak byla třídenní turis-
tická akce, při které polští a čeští cyklisté společně projeli celou trasu 
Žacléř – Wleń.

Projekt byl zaměřen na prohloubení sousedských vztahů mezi 
obyvateli Lwówku Śląského a Chrastavy jejich účastí na vánoční 
společenské akci ve Lwówku Śląském.

Poláci a Češi se setkali na náměstí ve Lwówku Śląském a prošli 
městem v slavnostním průvodu, ve kterém nesli Betlémské světlo 
pokoje, předávané dalším účastníkům setkání.  Sváteční charakter 
akce zdůraznil průvod Mukulášů, betlémské jesličky a koledy zpí-
vané polskými a českými lidovými soubory. Akci zpestřil trh, na 
kterém byly představeny tradiční místní vánoční výrobky.
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Międzynarodowe spotkanie 
szkoleniowo-edukacyjno-sportowe 
strażaków ochotników / 
Mezinárodní školící, vzdělávací 
a sportovní setkání dobrovolných hasičů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01634
Beneficjent: Gmina Mściwojów
Partner projektu: Obec Jiřetín pod Bukovou
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2010 - 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.505,03 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.229,27 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 850,50 EUR

Celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkań-
ców i turystów odwiedzających pogranicze polsko-czeskie oraz in-
tegracja i wzmocnienie współpracy strażaków ochotników z drużyn 
polskich i czeskich.

W ramach projektu strażacy wzięli udział w szkoleniu teore-
tyczno-praktycznym nt. zagrożeń pożarowych, ochrony ludzi i mie-
nia przed pożarem oraz ratownictwa kataklizmowego. W ramach 
działań integracyjnych strażacy wykonali drewniane ławy i stoły, 
posadzili drzewa oraz zbudowali wiaty nad zalewem w Mściwojo-
wie, gdzie rozegrano także zawody wędkarskie

Warsztaty muzyczne dla dzieci 
w Euroregionie Nysa / 
Hudební workshopy pro děti 
v Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01635
Beneficjent: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Partner projektu: Pěvecký sbor Ještěd
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010  – 31.03.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.744,30 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.682,65 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.374,43 EUR

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości edukacji 
muzycznej wśród najmłodszych mieszkańców pogranicza polsko-
czeskiego.

W projekcie zrealizowano ponad 240 godzin warsztatów mu-
zycznych dla dzieci po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu Nysa. 
Mali uczestnicy warsztatów zapoznali się z twórczością kompozy-
torów polskich i czeskich, poznali profesjonalne instrumenty per-
kusyjne i sami stworzyli proste instrumenty z tej grupy. Warsztaty 
podsumowano koncertem, podczas którego uczestnicy i prowadzą-
cy warsztaty wykonali proste utwory z wykorzystaniem perkusjo-
naliów.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků 
polsko-českého příhraničí a také sblížení a posílení spolupráce pol-
ských a českých dobrovolných hasičů. 

Hasiči v rámci tohoto projektu absolvovali teoreticko-praktické 
školení na téma požárního ohrožení, ochrany lidí a majetku před 
požárem a záchranářských prací při živelních pohromách.  V rámci 
společenských aktivit hasiči vyrobili dřevěné lavice a stoly, zasadili 
stromy a postavili přístřešky u vodní nádrže ve Mściwojowě, kde 
navíc proběhly rybářské soutěže.

Hlavním cílem projektu bylo ozšíření možností hudebního 
vzdělávání pro nejmladší obyvatele polsko-českého příhraničí.

V projektu proběhlo více než 240 hodin hudebních workshopů 
pro děti na polské i české straně Euroregionu Nisa. Malí účastníci 
workshopů se seznámili s tvorbou polských a českých hudebních 
skladatelů, poznali profesionální bicí nástroje a sami zhotovili jed-
noduché nástroje tohoto typu. Workshopy byly ukončeny koncer-
tem, na kterém děti spolu s pedagogy zahráli jednoduché skladby 
na bicí nástroje.
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Echo ważnych rocznic we współpracy 
miast Karpacza i Jilemnic / 
Odraz významných výročí ve spolupráci 
měst Karpacz a Jilemnice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01636
Beneficjent: Gmina Karpacz
Partner projektu: Město Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2010 – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.770,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.804,49 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.977,00 EUR

Celem projektu była integracja mieszkańców pogranicza polsko-
czeskiego poprzez udział zainteresowanych mieszkańców obu miast 
w istotnych dla każdej ze stron uroczystościach rocznicowych.

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań mieszkańców 
Karpacza i Jilemnic, podczas których m.in. wspólnie świętowa-
no 50-lecie uzyskania przez Karpacz praw miejskich. Oprócz tego 
zorganizowano plener artystyczny w Karkonoszach, wystawę prac 
powstałych podczas pleneru oraz wiele koncertów zespołów mu-
zycznych z Polski i Czech.

Polsko-czeska współpraca straży 
pożarnych / 
Polsko-česká spolupráce hasičských sborů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01637
Beneficjent: Gmina Podgórzyn
Partner projektu: Město Špindlerův Mlýn
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010 – 30.06.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.603,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.312,90 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 860,35 EUR

Za cel projektu przyjęto poprawę stanu bezpieczeństwa na po-
graniczu polsko-czeskim dzięki intensyfikacji współpracy straży 
pożarnych.

W ramach projektu zorganizowano Polsko-czeski Dzień Stra-
żaka, w którym uczestniczyły podmioty ratownicze z obszaru pol-
skich i czeskich Karkonoszy. W ramach projektu wykonano rów-
nież dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji remizy OSP 
w Podgórzynie, aby mogła się ona stać bazą wsparcia i ratownic-
twa transgranicznego oraz miejscem spotkań i szkoleń strażaków 
ochotników z obu stron granicy.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo sbližování obyvatel polsko-českého příhra-
ničí prostřednictvím účasti zájemců z řad občanů obou měst na vý-
znamných výročních slavnostech na jedné i druhé straně hranice.

V rámci projektu byl uspořádán cyklus setkání obyvatel Kar-
pacze a Jilemnice, během kterých se mimo jiné oslavovalo 50. vý-
ročí udělení městských práv Karpaczi. Uskutečnil se také umělecký 
plenér v Krkonoších s následnou výstavou vzniklých prací a rovněž 
zazněla řada koncertů hudebních souborů z Polska a Česka.

Projekt byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti v polsko-českém 
příhraničí prostřednictvím posílení spolupráce hasičů.

V rámci projektu byl uspořádán Polsko-český den hasičů, kte-
rého se zúčastnily záchranné sbory z polské i české části Krkonoš. 
Díky projektu byla také zpracována technická dokumentace moder-
nizace požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Podgórzyně, 
aby se mohla stát pomocnou základnou přeshraničního záchranné-
ho systému a místem setkání a školení dobrovolných hasičů z obou 
stran hranice.
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Mauzoleum rycerskiej rodziny  
von Schaffgotsch / 
Mauzoleum rytířského rodu Schaffgotschů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01638
Beneficjent: Gmina Kamienna Góra
Partner projektu: Obec Bernatice
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010 – 31.08.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.299,97 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.904,97 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 930,00 EUR

Celem projektu był rozwój turystyki jako istotnego czynnika 
rozwoju gospodarki na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu podjęto działania na rzecz turystycznej pro-
mocji niewielkiej miejscowości Raszów leżącej w gminie Kamienna 
Góra. W niewielkim gotyckim kościele znajduje się tam unikato-
we mauzoleum rodziny von Schaffgotsch z renesansowo-maniery-
stycznym zbiorem rzeźb nagrobnych. Działania projektowe objęły 
m.in. opracowanie i wydanie trójjęzycznej publikacji nt. rodziny 
von Schaffgotsch i samego mauzoleum, bogato ilustrowanej profe-
sjonalnymi fotografiami. W ramach projektu wykonano również ta-
blicę informacyjną nt. mauzoleum oraz znaki turystyczne, ułatwia-
jące dojazd do Raszowa zmotoryzowanym turystom.

Turniej miast partnerskich Wojcieszów – 
Rokytnice nad Jizerou / 
Turnaj partnerských měst Wojcieszów – 
Rokytnice nad Jizerou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01640
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Partner projektu: Město Rokytnice nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010  – 31.07.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.384,26 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.126,61 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 838,43 EUR

Celem projektu była integracja mieszkańców miast partner-
skich – Wojcieszowa i czeskich Rokytnic nad Jizerou.

W ramach projektu w Wojcieszowie zorganizowano dwudnio-
wą imprezę sportowo-kulturalną z udziałem polskich i czeskich 
uczestników, podczas której odbyły się zawody i pokazy strażackie, 
turniej miast, turniej piłki nożnej i siatkówki, zawody wędkarskie 
oraz zawody w różnych konkurencjach sportowych dla drużyn 
i uczestników indywidualnych. Imprezę urozmaiciły występy pol-
skich i czeskich zespołów muzycznych.

Fot. Patryk Straus

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj turistiky jako významného faktoru 
hospodářského rozvoje polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla přijata opatření ve prospěch turistické 
propagace malé vesnice Raszów, patřící k obci Kamienna Góra.  V 
tamním nevelkém kostele se nachází unikátní hrobka rytířského 
rodu Schaffgotschů s renesančně-manýristickým souborem ná-
hrobních plastik. Z prostředků projektu byla mimo jiné zpracová-
na a vydána trojjazyčná publikace o rytířském rodu Schaffgotschů 
a jejich hrobce, bohatě ilustrovaná profesionálními fotografiemi. V 
rámci projektu byla také nainstalována informační tabule o této his-
torické památce a turistické značky, usnadňující příjezd do Raszowa 
motorizovaným turistům.

Cílem projektu bylo sbližování obyvatel partnerských měst – 
polského Wojcieszowa a české Rokytnice nad Jizerou.

V rámci projektu byla ve Wojcieszowě uspořádána dvoudenní 
sportovně-kulturní akce pro občany obou měst, během níž pro-
běhly hasičské soutěže, ukázky hasičských zásahů, turnaj měst, fot-
balový a volejbalový turnaj, rybářské soutěže a závody v různých 
sportovních disciplínách pro skupiny i jednotlivce.  Akci zpestřila 
vystoupení polských a českých hudebních skupin.
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Zdobywamy szczyty / 
Dobýváme štíty

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01641
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola Markvartice
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2010 – 30.06.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.772,86 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.206,92 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.377,29 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój transgranicznej współpracy 
społeczności szkolnych w zakresie sportu, edukacji i turystyki oraz 
wypracowanie mechanizmów współpracy w zakresie organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań z udziałem 
uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu i szkoły 
z miejscowości Jablonné v Podještědí. Były to m.in. kilkudniowe 
obozy sportowe w Polsce i w Czechach, dwudniowa impreza tury-
styczna oraz konferencja metodyczna i spotkanie integracyjne na-
uczycieli polskich i czeskich.

Festiwal Fotografii Rowerowej 
BIKESHOT / 
Festival cyklistických fotografií 
BIKESHOT

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01643
Beneficjent: Stowarzyszenie Magna Silesia
Partner projektu: Fotoklub Safír Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2010 – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.895,40 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.861,09 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 689,54 EUR

Celem projektu była integracja osób z polskiej i czeskiej części 
Euroregionu Nysa zajmujących się amatorsko fotografią poprzez 
zorganizowanie fotograficznej rywalizacji ukierunkowanej na foto-
grafowanie sportów rowerowych.

W ramach projektu zorganizowano konkurs fotograficzny oraz 
wernisaż i wystawę nagrodzonych prac. Wystawę ukazującą świat 
rowerów i rowerzystów zaprezentowano w Jeleniej Górze i w Turno-
wie, natomiast wszystkie zakwalifikowane prace udostępniono na 
stronie internetowej. Dodatkowo stworzono dwujęzyczną publika-
cję towarzyszącą wystawom.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt byl zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce škol 
v oblasti sportu, vzdělávání a turistiky a na vytvoření mechanismů 
spolupráce při pořádání sportovně-rekreačních akcí.

V rámci projektu proběhla řada setkání, kterých se účastnili 
žáci ze školy v polském Bolesławci a školy v Jablonném v Podješ-
tědí. Byly to, mimo jiné, několikadenní sportovní tábory v Polsku 
a Česku, dvoudenní turistická akce a také metodická konference 
a společenské setkání polských a českých učitelů.

Cílem projektu bylo vzájemné seznámení osob z polské a české 
části Euroregionu Nisa zabývajících se amatérskou fotografií, a to 
uspořádáním fotografické soutěže zaměřené na fotografování cyk-
listických sportů.

V rámci projektu byla uspořádána fotografická soutěž a verni-
sáž s výstavou vítězných prací. Výstava ukazující svět jízdních kol 
a cyklistů byla prezentována v Jelení Hoře a v Trutnově a všechny 
soutěžní práce byly publikovány na internetových stránkách. K vý-
stavě vyšla doprovodná dvojjazyčná publikace.
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Płuczki Złota w Euroregionie Nysa / 
Rýžování zlata v Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01644
Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.711,35 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.654,64 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.371,14 EUR

Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zło-
toryi oraz promocja obszaru pogranicza poprzez organizację te-
matycznej imprezy związanej z tradycjami płukania złota na tym 
terenie.

W ramach projektu zorganizowano imprezę kulturalno-spor-
tową, podczas której odbyły się m.in. turniej miast partnerskich 
w płukaniu złota, sesja popularnonaukowa nt. historii wydobywania 
złota w Złotoryi i okolicach oraz warsztaty, podczas których można 
było nauczyć się technik płukania złota. Dla uświetnienia imprezy 
ulicami Złotoryi przeszedł barwny korowód, w którym udział wzięli 
mieszkańcy miasta oraz goście, przebrani w stroje historyczne.

I Międzynarodowe Spotkania 
z Fotografią Górską XVI Biennale 
Fotografii Górskiej / 
I. Mezinárodní setkání s horskou 
fotografií XVI. Bienále horské fotografie

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01645
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 31.12.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.429,52 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.415,08 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.342,95 EUR

 Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy arty-
stycznej i wymiana doświadczeń pomiędzy artystami fotografikami 
z Polski i z Czech, poprzez udział we wspólnych działaniach zwią-
zanych z fotografią.

Aby zintegrować oba środowiska artystyczne zorganizowano 
plener fotograficzny w Karkonoszach, podczas którego fotograficy 
szkolili swoje umiejętności wykonując fotografie o tematyce gór-
skiej. W ramach projektu zorganizowano również konkurs – Bien-
nale Fotografii Górskiej oraz wystawy pokonkursowe w miastach 
obu partnerów projektowych.Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Paweł Opaliński

Cílem projektu bylo zatraktivnění turistické nabídky Złotoryje 
a propagace oblasti příhraničí uspořádáním tematické akce souvise-
jící s tradicí rýžování zlata v této oblasti.

V rámci projektu byla uspořádána kulturně-sportovní akce, bě-
hem které se mimo jiné uskutečnil turnaj partnerských měst v rý-
žování zlata, zazněla přednáška o historii těžby zlata ve Złotoryji 
a okolí a proběhl workshop, na kterém se všichni zájemci mohli 
prakticky seznámit s technikou hledání zlata.  Pro zpestření celé 
akce prošel ulicemi města Złotoryja barevný průvod, kterého se zú-
častnili obyvatelé a návštěvníci města v historických kostýmech. 

Hlavním cílem projektu bylo navázání umělecké spolupráce 
a výměna zkušeností mezi uměleckými fotografy z Polska a Česka, 
a to při společné účasti v aktivitách souvisejících s fotografií.

Pro navázání spolupráce mezi uměleckými kruhy z obou stran 
hranice byl uspořádán fotografický plenér v Krkonoších, na kterém 
fotografové zdokonalovali své schopnosti a dovednosti při fotogra-
fování horské krajiny. V rámci projektu také proběhla soutěž na-
zvaná Bienále horské fotografie a soutěžní fotografie vzniklé během 
plenéru pak byly vystavovány v obou partnerských městech. 
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Wędkarze w Trójstyku / 
Rybáři na Trojmezí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01804
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektu: Město Hrádek nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.843,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.517,18 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 884,38 EUR

Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży z obszaru 
Trójstyku oraz popularyzacja wędkarstwa jako formy aktywnego 
spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu odbył się w Złotnikach Lubańskich dzie-
sięciodniowy wędkarski obóz integracyjny, podczas którego dzieci, 
młodzież i uczestnicy dorośli wykorzystywali w praktyce wiadomo-
ści pozyskane na uprzednio przeprowadzonych warsztatach teore-
tycznych z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska. Oprócz zajęć 
z wędkowania uczestnicy obozu zwiedzili Świeradów Zdrój i Zamek 
Czocha i wzięli udział w wielu zabawach i grach integracyjnych.

„Pisane Świałem” Polsko-czeskie 
plenerowe warsztaty fotograficzne 
zakończone wystawą / 
„Psané světlem” Polsko-české plenérní 
fotografické dílny ukončené výstavou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01807
Beneficjent: Miejski Dom Kultury ‘Muflon’ 
                       w Jeleniej Górze
Partner projektu: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 31.12.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.343,47 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.541,94 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 534,35 EUR

Jako cel projektu przyjęto integrację młodych fotografików 
z Polski i Czech.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty fotograficzne, 
które objęły cztery tematy: fotografię reportażową, fotografię in-
scenizowaną, fotografię krajobrazu oraz „pisanie światłem”. Warsz-
taty odbyły się po polskiej stronie Euroregionu Nysa, a uczestnicy, 
oprócz pracy w atelier, odwiedzili m.in. Wojanów i Siedlęcin koło 
Jeleniej Góry oraz zamek Chojnik, gdzie pod okiem doświadczo-
nych artystów fotografików wykonywali fotografie plenerowe, które 
następnie pokazano na wystawach w Jeleniej Górze i w Jabloncu 
nad Nisou.

Fot. Jerzy Przetacznik

Cílem projektu bylo vzájemné seznámení a sblížení dětí a mlá-
deže z oblasti Trojmezí a popularizace rybářského sportu jako for-
my aktivního trávení volného času.

V rámci projektu proběhl ve Złotnikách Lubańských desetiden-
ní rybářský tábor, na kterém děti, mládež i dospělí účastníci prak-
ticky využili znalosti nabyté na teoretickém workshopu zaměřené-
ho na rybaření a ochranu přírody, který táboru předcházel. Kromě 
chytání ryb si účastníci tábora prohlédli lázeňské město Świeradów 
Zdrój a zámek Czocha a také se zúčastnili mnoha společenských 
her a zábav. Za cíl projektu bylo zvoleno vzájemné poznávání a sbližování 

mladých uměleckých fotografů z Polska a Česka.
V rámci projektu byl uspořádán fotografický workshop, který 

zahrnoval čtyři tematické oblasti: reportážní fotografii, inscenizova-
nou fotografii, krajinářskou fotografii s „malování světlem“. Work-
shop proběhl na polské straně Euroregionu Nisa. Účastníci kromě 
práce v ateliéru navštívili, mimo jiné, Wojanów a Siedlęcin u Jelení 
Hory a také hrad Chojnik, kde pod vedením zkušených uměleckých 
fotografů zhotovovali fotografie v plenéru, které pak byly prezento-
vány na výstavách v Jelení Hoře a Jablonci nad Nisou.
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Nagroda Innowacji Euroregionu Neisse-
Nisa-Nysa 2010 / 
Cena inovace Euroregionu Neisse-Nisa-
Nysa 2010

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01808
Beneficjent: Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
Partner projektu: Okresní hospodářská komora Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.945,52 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.303,68 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.094,56 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy gospodarczej na obsza-
rze Euroregionu Nysa, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza 
polsko-czeskiego.

W ramach projektu odbyła się konferencja pn. „Nagroda In-
nowacji Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2010”, której głównymi 
uczestnikami byli przedstawiciele podmiotów gospodarczych z ob-
szaru wsparcia zgłoszonych do Nagrody Innowacji. Podczas kon-
ferencji wszyscy nominowani przedsiębiorcy zaprezentowali swoje 
innowacyjne przedsięwzięcia, a następnie ogłoszono zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach (Najlepsza Innowacja, Najlepsze 
Partnerstwo), których wcześniej wybrało międzynarodowe jury. 

Polsko-czeska mozaika. Umacnianie 
tradycji i współpracy gmin Paszowice 
i Rapotin / 
Polsko-česká mozaika. Podpora tradic 
a spolupráce obcí Paszowice a Rapotín

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01809
Beneficjent: Gmina Paszowice
Partner projektu: Obec Rapotín
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2010 – 30.06.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.064,98 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.255,22 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Celem projektu było podtrzymanie i pogłębienie współpracy 
i integracji społeczności gminy Paszowice i gminy Rapotin poprzez 
wspólną aktywność społeczną, kulturalną i sportową.

W ramach projektu zorganizowano cykl imprez z udziałem 
mieszkańców gminy Paszowice i gości z Czech. Były to m.in. Świę-
to Pierogów i Knedlików (turniej lepienia pierogów i gotowania 
knedlików, prezentacje sceniczne zespołów ludowych), Paszowicki 
Sport bez Granic (spartakiada dzieci i młodzieży, zawody pożarni-
cze) oraz spotkanie kolędniczo-karnawałowe, podczas którego Po-
lacy i Czesi zaprezentowali tradycje związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia i karnawałem.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj hospodářské spolupráce na území Eu-
roregionu Nisa se zaměřením zejména na polsko-české příhraničí.

V rámci projektu se konala konference Cena inovace Eurore-
gionu Nisa 2010, jejímiž hlavními účastníky byli zástupci podni-
katelských subjektů z oblasti podpory přihlášených do soutěže o 
Cenu inovace. Během konference všichni nominovaní podnikatelé 
představili své inovační záměry a poté byli vyhlášeni vítězové jed-
notlivých kategorií (Nejlepší inovace, Nejlepší partnerství), které 
předtím vybrala mezinárodní porota. 

Cílem projektu byla podpora a prohloubení spolupráce a sbli-
žování obyvatel obcí Paszowice a Rapotín prostřednictvím společné 
účasti v různých společenských, kulturních a sportovních aktivi-
tách.

V rámci projektu byl uspořádán cyklus akcí, kterých se zúčast-
nili obyvatelé obce Paszowice a hosté z Česka. Byl to mimo jiné 
Svátek pirohů a knedlíků (turnaj v lepení pirohů a vaření knedlíků, 
vystoupení lidových souborů), Paszowický sport bez hranic (spar-
takiáda dětí a mládeže, hasičské závody) a kolednicko-masopustní 
setkání, během kterého si Poláci a Češi připomínali vánoční a ma-
sopustní tradice.
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Międzynarodowy Rajd Samochodowy  
o Puchar Łużyc 2010 / 
Mezinárodní automobilová soutěž  
o Pohár Lužice 2010

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01810
Beneficjent: Automobilklub Karkonoski w Jeleniej Górze
Partner projektu: Autoklub Hrádek nad Nisou v AČR 
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2010 – 30.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.467,97 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.869,43 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 690,53 EUR

Głównym celem projektu był rozwój współpracy oraz wymiana 
doświadczeń między organizacjami zajmującymi się sportami sa-
mochodowymi w Euroregionie Nysa poprzez organizację polskiej 
części Międzynarodowego Rajdu o Puchar Łużyc.

W ramach projektu oprócz dwudniowego rajdu odbyły się 
również szkolenia dla wolontariuszy i organizatorów z zakresu 
bezpieczeństwa drogowego, zabezpieczenia technicznego imprez 
samochodowych i przepisów prawa sportowego, a na zakończenie 
projektu – konferencja podsumowująco-planistyczna.

Filmowo-fotograficzne działania miast 
partnerskich podczas XIV OFFK 
w Lubomierzu / 
Filmové a fotografické dílny partnerských 
měst během 14. CFKF v Lubomierzi

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01811
Beneficjent: Gmina Lubomierz
Partner projektu: Město Tanvald
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2010 – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 21.951,26 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.658,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.195,13 EUR

Celem projektu była integracja osób z Polski i Czech zaintereso-
wanych sztuką filmową i fotograficzną oraz wymianą doświadczeń 
na tym polu.

Działania projektowe towarzyszyły lubomierskiemu Ogólno-
polskiemu Festiwalowi Filmów Komediowych. Uczestnicy projektu 
wzięli udział w warsztatach filmowo-fotograficznych przed rozpo-
częciem festiwalu, a następnie obserwowali wydarzenia festiwalo-
we. Pod kierunkiem doświadczonych instruktorów wykonali doku-
mentację filmową i fotograficzną, obejmującą spotkania twórców 
kina z widzami oraz występy sceniczne i pozostałe atrakcje towa-
rzyszące festiwalowi. Reportaż filmowy oraz wystawę zdjęć wyko-
nanych przez uczestników projektu zaprezentowano publiczności 
podczas Festiwalu.

Fot. Bartosz Kucner

Fot. Justyna August

Hlavním cílem projektu byl rozvoj spolupráce a výměna zkuše-
ností mezi organizacemi zabývajícími se automobilovým sportem 
v Euroregionu Nisa, a to uspořádáním polské části mezinárodní ral-
ly o Lužický pohár. 

V rámci projektu proběhla kromě dvoudenního závodu také 
školení pro dobrovolníky a pořadatele zaměřená na silniční bez-
pečnost, technické zabezpečení automobilových soutěží a sportovní 
předpisy. Projekt byl zakončen konferencí, na níž byly shrnuty do-
savadní a projednány budoucí společné aktivity.

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání a navazování kontak-
tů mezi osobami z Polska a Česka zajímajícími se o filmové umění 
a uměleckou fotografii a také výměna zkušeností z této oblasti.

Aktivity projektu doprovázely Celopolský festival filmových 
komedií v Lubomierzi. Účastníci projektu před zahájením festiva-
lu absolvovali filmový a fotografický workshop a následně sledovali 
festivalové události. Pod vedením zkušených instruktorů provádě-
li filmovou a fotografickou dokumentaci setkání filmařů s diváky, 
scénických vystoupení a dalších atraktivit doprovázející festival. Fil-
mová reportáž a výstava fotografií zhotovených účastníky projektu  
byla veřejnosti představena v průběhu festivalu.
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Szlakiem średniowiecznego prawa / 
Stezkou středověkých zákonů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01815
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2010 – 31.10.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.164,10 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.339,48 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.216,41 EUR

Za cel projektu przyjęto ochronę dziedzictwa historycznego na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki oraz integrację mieszkańców gmin Je-
żów Sudecki i Paseky nad Jizerou poprzez organizację wspólnej wy-
prawy, której motywem przewodnim było średniowieczne prawo.

W ramach projektu na terenie Gminy Jeżów Sudecki upo-
rządkowano miejsca, w których ustawione są tzw. krzyże pokutne 
i stworzono trójjęzyczny przewodnik, w którym opisano zabytki 
średniowiecznego prawa posadowione w Gminie Jeżów Sudecki 
oraz na obszarze pogranicza. W ramach projektu zorganizowano 
również rajd szlakiem tych niecodziennych obiektów z udziałem 
mieszkańców z gmin partnerskich.

Polsko-czeskie potyczki  
samorządowców / 
Polsko-česká klání pracovníků 
samosprávy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01817
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2010 – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.208,65 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.827,34 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 920,87 EUR

Głównym celem projektu było wzmacnianie relacji polsko-cze-
skich poprzez wspieranie integracji pracowników samorządów lo-
kalnych oraz mieszkańców miast partnerskich.

W ramach projektu zorganizowano jednodniową imprezę re-
kreacyjno-rozrywkową dla mieszkańców Jeleniej Góry, gości z mia-
sta Semily oraz turystów, z udziałem pracowników samorządowych 
z Polski i z Czech. Podczas imprezy rozegrano szereg konkurencji 
sportowych i rekreacyjnych, m.in. wspinaczkę na sztucznej ścian-
ce, strzelanie do celu, pływanie w basenie wypełnionym piłeczkami. 
Dodatkowo miasta partnerskie prowadziły akcję promocyjną nt. 
atrakcji dostępnych dla turystów w Jeleniej Górze i Semily.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu byla zvolena ochrana historických památek na 
území obce Jeżów Sudecki a sbližování obyvatel obcí Jeżów Sudecki 
a Paseky nad Jizerou uspořádáním společného výletu po stopách 
středověkého práva.

V rámci projektu byla na území obce Jeżów Sudecki upravena 
místa, na nichž se nacházejí smírčí kříže, a byl vydán trojjazyčný 
průvodce, ve kterém jsou popsány památky středověkého práva 
v obci Jeżów Sudecki a v oblasti příhraničí. V rámci projektu také 
proběhl pochod po stopách těchto nevšedních památek, kterého se 
zúčastnili obyvatelé obou partnerských obcí.

Hlavním cílem projektu bylo posilování polsko-českých vztahů 
podporou vzájemného poznávání a sbližování pracovníků místních 
samospráv a občanů partnerských měst.

V rámci projektu byla uspořádána jednodenní rekreačně-zá-
bavní akce pro obyvatele Jelení Hory, hosty z města Semily a turisty. 
Zúčastnili se také pracovníci místních samospráv z Polska a Česka. 
V průběhu akce proběhla řada sportovních a rekreačních soutěží, 
mimo jiné v lezení po umělé horolezecké stěně, ve střelbě na cíl 
a plavání v bazénu vyplněném míčky. Partnerská města také usku-
tečnila propagační akci zaměřenou na turistické atraktivity v Jelení 
Hoře a Semilech.
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Edukacja przez integrację – 
przekraczamy granice /
Vzdělávání prostřednictvím integrace – 
překračujeme hranice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01818
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 31.01.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.002,59 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.602,20 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.600,26 EUR

Celem projektu była integracja najmłodszych mieszkańców po-
granicza polsko-czeskiego poprzez wspólne działania edukacyjne 
i kulturalne.

W ramach projektu zorganizowano dwudniowe spotkanie w Je-
leniej Górze, podczas którego odbyły się m.in. imprezy tematyczne 
„Dzień ze zwierzakami” i „”Bezpieczny maluch”. Podczas pierwszej 
imprezy dzieci z Polski i Czech wzięły udział w zabawach, grach 
i konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, a podczas 
drugiej – uczyły się zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 
W ramach projektu odbyło się również spotkanie w Semily, podczas 
którego dzieci z Jeleniej Góry odwiedziły swoich czeskich kolegów 
i poznawały ich kulturę i zwyczaje.

Orle–Izera–Jizerka: współpraca 
lokalnych społeczności / 
Orle–Jizera–Jizerka: spolupráce místních 
společností

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01823
Beneficjent: Towarzystwo Izerskie w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2010  – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.469,56 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.799,12 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 446,96 EUR

Celem projektu było wspieranie współpracy społeczności lokal-
nych obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu odbył się cykl imprez dla mieszkańców po-
granicza, które przeprowadzono po obu stronach rzeki Izery w Gó-
rach Izerskich. Były to m.in. „Międzynarodowa Ścieżka Przyjaźni 
Dzieci i Młodzieży Orle – Jizerka”, Rowerowy Rajd Retro po izer-
skich szlakach oraz „Pożegnanie Izerskiego Lata – Piknik Izerski”. 
Podczas tych imprez odbyły się m.in. zawody sportowe, konkursy 
(plastyczny i kulinarny) oraz wycieczki piesze i rowerowe.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Waldemar Koczewski

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání a sbližování nejmlad-
ších obyvatel polsko-českého příhraničí prostřednictvím společ-
ných vzdělávacích a kulturních aktivit.

V rámci projektu bylo uspořádáno dvoudenní setkání v Jelení 
Hoře, během kterého proběhly, mimo jiné, tematické akce Den se 
zvířaty a Bezpečné dítě. Na první z uvedených akcí se děti z Polska 
a Česka účastnily zábavy, her a soutěží s přírodovědnou a ekologic-
kou náplní. Na druhé akci se seznamovaly se zásadami bezpečného 
pohybu po silnicích.  V rámci projektu také proběhlo setkání v Se-
milech, při kterém děti z Jelení Hory navštívily své české kamarády 
a poznávaly jejich kulturu a zvyky.

Cílem projektu byla podpora spolupráce místních komunit 
v polsko-českém příhraničí.

V rámci projektu proběhl cyklus akcí pro obyvatele příhraničí, 
pořádaných na obou stranách řeky Jizery v Jizerských horách. Byla 
to, mimo jiné, akce Mezinárodní stezka přátelství dětí a mládeže 
Orle – Jizerka, cyklistický retro výlet po jizerských svazích a Roz-
loučení s jizerským létem – Jizerský piknik.  Během těchto akcí pro-
běhly, mimo jiné, sportovní závody, soutěže (výtvarná a kuchařská) 
a pěší i cyklistické výlety.
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Renowacja zabytkowej fontanny 
w Lwówku Śląskim jako produkt 
turystyczny obszaru pogranicza / 
Renovace památkové kašny ve Lwówku 
Śląském jako turistický produkt území 
příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01824
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2010 – 30.11.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 28.695,23 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 24.390,93 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.869,53 EUR

Za cel projektu przyjęto podniesienie atrakcyjności turystycznej 
miasta Lwówek Śląski i regionu pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu wyremontowano i uruchomiono zabytkową, 
XVIII-wieczną fontannę umiejscowioną w zachodniej części lwó-
weckiego rynku. Prace remontowe objęły oczyszczenie powierzchni 
kamiennych detali, uzupełnienie ubytków kamieniarki, uszczelnie-
nie niecki, wykonanie instalacji wodnej i renowację rzeźby będącej 
elementem fontanny. Przywrócona do stanu dawnej świetności fon-
tanna stała się atrakcją miasta.

Międzynarodowa Olimpiada Sportowa 
przedszkolaków z Lwówka Śląskiego 
i Chrastawy / 
Mezinárodní sportovní olympiáda 
předškoláků z Lwówku Śląského 
a Chrastavy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01825
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 31.08.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.588,88 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.200,42 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 258,89 EUR

Celem projektu była integracja najmłodszych mieszkańców po-
granicza polsko-czeskiego poprzez wspólne zmagania sportowe.

W ramach projektu zorganizowano w Lwówku Śląskim zawo-
dy sportowe dla dzieci przedszkolnych z Polski i Czech. Zmagania 
małych zawodników objęły dziesięć konkurencji, m.in. bieg w wor-
kach, skoki na piłkach, przechodzenie tunelem, rzuty do kosza. Po 
zakończeniu rywalizacji sportowej dzieci wykonały prace plastycz-
ne o tematyce sportowej i bawiły się razem na przedszkolnym placu 
zabaw składającym się z elementów zakupionych w ramach przed-
miotowego projektu.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu bylo zvoleno zvýšení turistické atraktivity města 
Lwówek Śląski a oblasti polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla opravena a zprovozněna historická kašna 
z 18. století, umístěná v západní části lwóweckého náměstí. Oprava 
zahrnovala očištění povrchu jednotlivých kamenných prvků, dopl-
nění chybějících detailů, utěsnění nádrže, provedení vodní instalace 
a renovaci sochy, která je součástí kašny. Kašna uvedená do stavu 
z doby svého vzniku se stala městskou atrakcí.

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání a sbližování nejmlad-
ších obyvatel polsko-českého příhraničí prostřednictvím společ-
ných sportovních soutěží.

V rámci projektu byly ve Lwówku Śląském uspořádány spor-
tovní závody pro předškolní děti z Polska a Česka.  Malí závodníci 
soutěžili v deseti disciplínách, mimo jiné ve skákání v pytli, skákání 
na míčích, prolézání tunelem a hodu do koše. Po zakončení spor-
tovní části děti zhotovovaly výtvarné práce se sportovní tematikou 
a společně si hrály na předškolním dětském hřišti vybaveném prvky 
zakoupenými v rámci popisovaného projektu.
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Festiwal Smaków i Tradycji 
Regionalnych / 
Festival regionálních chutí a tradic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01826
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.782,29 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.014,94 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.178,23 EUR

Za cel projekt obrano wspieranie rozwoju potencjału gospo-
darczego regionu pogranicza polsko-czeskiego oraz promocję tego 
obszaru wśród mieszkańców, turystów i gości.

W ramach projektu zorganizowano imprezę promującą regio-
nalną kuchnię obu krajów oraz kulturę, obyczaje i tradycje panujące 
po obu stronach granicy. Podczas festiwalu swoje produkty zapre-
zentowali wytwórcy piwa, nalewek, miodów pitnych, domowego 
chleba, serów i ciast, a także wyrobów z wosku i ze słomy. Imprezę 
wzbogaciły występy zespołów ludowych z Polski i Czech oraz sto-
isko edukacyjne ukazujące proces warzenia piwa.

Podniesienie jakości usług turystycznych 
na pograniczu polsko-czeskim – 
stworzenie CIT / 
Zvýšení kvality turistických služeb  
v polsko-českém pohraničí – vytvoření 
CIT (Turistické informační centrum)

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01833
Beneficjent: Gmina Miejska Kamienna Góra
Partner projektu: Město Trutnov, Starostwo Powiatowe 
w Kamiennej Górze
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2010  – 31.05.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.218,37 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.285,61 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

 Celem projektu było rozbudowanie oferty turystycznej obszaru 
pogranicza polsko-czeskiego.

Projekt obejmował utworzenie w Kamiennej Górze Centrum 
Informacji Turystycznej oraz promocję walorów przyrodniczych 
i turystycznych Kamiennej Góry i pogranicza polsko-czeskiego. 
Centrum Informacji Turystycznej umiejscowiono w pomieszcze-
niach kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa, natomiast promocję 
zrealizowano za pomocą wspólnie stworzonej platformy informa-
cyjnej z bazą danych na temat atrakcji turystycznych i kulturalnych, 
bazy noclegowej i gastronomicznej oraz tradycyjnych produktów 
regionalnych.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu byla zvolena podpora hospodářského potenciálu 
příhraničního polsko-českého regionu a propagace tohoto území 
mezi obyvateli, turisty a návštěvníky.

V rámci projektu byla uspořádána akce propagující regionální 
kuchyni obou zemí a také kulturu, zvyky a tradice panující na obou 
stranách hranice. Během festivalu prezentovali své produkty výrob-
ci piva, likérů, medoviny, domácího chleba, sýrů, sladkého pečiva 
a také výrobků z vosku a slámy. Akci zpestřila vystoupení polských 
a českých lidových souborů. Zajímavostí byl předváděcí stánek uka-
zující postup vaření piva.

Cílem projektu bylo rozšíření turistické nabídky v oblasti pol-
sko-českého příhraničí.

Projekt zahrnoval zřízení turistického informačního centra 
ve městě Kamienna Góra a propagaci přírodních a turistických 
atraktivit Kamienné Góry a polsko-českého příhraničí. Turistické 
informační centrum bylo zřízeno v prostorách kamiennogórského 
Tkalcovského muzea a k propagaci byla využita společně vytvořená 
informační platforma disponující databází turistických a kulturních 
zajímavostí, ubytovacích a stravovacích zařízení a tradičních regio-
nálních produktů.
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SzklarskaPoreba.pl – magiczny 
wypoczynek bez granic / 
SzklarskaPoreba.pl – kouzelný odpočinek 
bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01835
Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2010 – 30.09.2010
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.537,93 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.807,22 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.153,80 EUR

Celem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy Szklar-
ską Porębą a czeskim miastem Harrachov, zwłaszcza w sferze pro-
mocji.

W ramach projektu zmodernizowano stronę internetową mia-
sta Szklarska Poręba, ze szczególnym uwzględnieniem zakładki 
opisującej letnie atrakcje turystyczne na obszarze pogranicza pol-
sko-czeskiego. Zrealizowano również reportaż na temat aktywnego 
spędzania czasu w rejonie Szklarskiej Poręby i Harrachova, udo-
stępniony na stronie internetowej. Jednym z działań była także wy-
cieczka „Po pograniczu polsko-czeskim”, podczas której uczestnicy 
korzystali z mapy turystycznej zawierającej opisy szlaków pieszych 
i rowerowych, wykonanej w ramach projektu.

Z Duchem Gór – karkonoska rzeźba 
w śniegu / 
S Krakonošem – krkonošské zimní socháni

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01991
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 31.03.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.007,86 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.956,66 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 700,79 EUR

Celem projektu było zwiększenie roli wzajemnych kontaktów 
społeczności pogranicza polsko-czeskiego oraz aktywizacja i wspie-
ranie lokalnych inicjatyw społecznych.

W ramach projektu zorganizowano w Szklarskiej Porębie kon-
kurs lepienia rzeźb ze śniegu i rzeźbienia w lodzie. Drużyny z Polski 
i z Czech wykonały rzeźby z dostarczonych przez organizatorów 
imprezy pryzm śniegu i bloków lodu. Rzeźby te zostały wyekspono-
wane poprzez odpowiednie oświetlenie. Imprezę urozmaiciły wy-
stępy polskich i czeskich zespołów muzycznych oraz multimedialny 
pokaz laserowy.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Paweł Popłoński

Cílem projektu bylo utužení spolupráce mezi polským městem 
Szklarska Poręba a českým Harrachovem, zejména v oblasti jejich 
propagace.

V rámci projektu byly zmodernizovány internetové stránky 
města Szklarska Poręba, a to zejména jejich část věnovaná letním 
turistickým atraktivitám v polsko-českém příhraničí. Vznikla také 
reportáž o aktivním trávení volného času v oblasti Szklarské Poręby 
a Harrachova, opublikovaná na zmíněných internetových strán-
kách. Jednou z aktivit byl také výlet polsko-českým příhraničím, při 
kterém jeho účastníci mohli využívat turistickou mapu s popisem 
pěších a cyklistických tras, vydanou v rámci projektu.

Cílem projektu bylo posílení role vzájemných kontaktů obyva-
tel polsko-českého příhraničí a také aktivizace a podpora lokálních 
společenských iniciativ. 

V rámci projektu byla ve Szklarské Porębě uspořádána soutěž 
v stavění sněhových soch a vyřezávání z ledu. Polská a česká druž-
stva zhotovila sochy z hromady sněhu a ledových bloků zajištěných 
pořadatelem. Vystavené sochy pak byly vhodně osvětleny. Akci 
zpestřila vystoupení polských a českých hudebních skupin a multi-
mediální laserová projekce.
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Patriotyzm w muzyce polsko-czeskiej / 
Vlastenectví v polsko-české hudbě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01992
Beneficjent: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Partner projektu: Městské divadlo Jablonec 
                                nad Nisou o.p.s.
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2010 – 30.11.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.783,65 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.216,09 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 378,37 EUR

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości edukacji 
patriotycznej wśród młodzieży pogranicza polsko-czeskiego po-
przez działania muzyczno-literackie.

W projekcie przeprowadzono trzy warsztaty po polskiej i cze-
skiej stronie granicy dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z Jeleniej Góry i Jablonca oraz jeden warsztat 
otwarty dla miłośników muzyki i literatury. W trakcie warsztatów 
prezentowano twórczość polskiego literata i kompozytora Stefana 
Kisielewskiego i czeskiego twórcy muzyki poważnej – Bohuslava 
Martinů, ze szczególnym uwzględnieniem wątków patriotycznych 
występujących w twórczości obu artystów.

Konferencja Bibliotekarzy Euroregionu 
Nysa – 2001. Elektroniczne usługi 
bibliotek Euroregionu Nysa / 
Konference knihovníků Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa. Elektronické služby 
knihoven Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01994
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji 
                      Regionalnej „Książnica Karkonoska”
Partner projektu: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2010 – 31.07.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.162,11 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.937,77 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 816,22 EUR

Celem projektu była integracja środowisk bibliotekarzy pogra-
nicza polsko-czeskiego oraz wymiana doświadczeń i nawiązanie 
bliższej współpracy między placówkami bibliotecznymi z Polski 
i Czech.

W ramach projektu zorganizowano dwudniową konferencję, 
której głównym tematem była cyfryzacja bibliotek oraz elektro-
niczne usługi dostępne w bibliotekach. Oprócz spotkania konfe-
rencyjnego bibliotekarze odwiedzili kilka bibliotek powiatu jelenio-
górskiego, a w ramach działań integracyjnych wędrowali razem po 
Karkonoszach i spacerowali po Jeleniej Górze.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo zvětšení možností vlastenecké vý-
chovy zaměřené na mládež polsko-českého příhraničí prostřednic-
tvím hudebních a literárních aktivit.

V projektu proběhly na polské a české straně hranice tři work-
shopy pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních 
škol z Jelení Hory a Jablonce nad Nisou a jeden otevřený workshop 
pro příznivce hudby a literatury. Na workshopech byla představena 
tvorba polského spisovatele a hudebního skladatele Stefana Kisie-
lewského a českého skladatele vážné hudby Bohuslava Martinů se 
zaměřením na vlastenecké prvky v tvorbě obou umělců.

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání knihovníků z polsko-
českého příhraničí, výměna zkušeností a navázání bližší spolupráce 
mezi veřejnými knihovnami z Polska a Česka.

V rámci projektu proběhla dvoudenní konference, jejímž hlav-
ním tématem byla digitalizace knihoven a elektronické služby do-
stupné v knihovnách. Kromě účasti na konferenci knihovníci také 
navštívili několik knihoven v jelenohorském okrese a v rámci po-
znávacích aktivit společně putovali po Krkonoších a procházeli se 
po Jelení Hoře.
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Jizerky Tour 2011 / 
Jizerky Tour 2011

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01996
Beneficjent: Grupa Kolarska Cyklosport Bolesławiec
Partner projektu: SpinFit Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 30.09.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.166,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.954,78 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Jako cel projektu przyjęto promowanie zdrowego stylu życia 
i aktywnego spędzania czasu wolnego na polsko-czeskim pograni-
czu poprzez organizację imprezy kolarskiej.

W ramach projektu zorganizowano kolarski wyścig szosowy, 
którego trasa prowadziła przez miejscowości polskie i czeskie, m.in. 
Świeradów Zdrój, Szklarską Porębę, Harrachov, Hejnice, Nové 
Město. Trasa wyścigu liczyła łącznie ponad 100 km, a rozegrano go 
w sześciu kategoriach wiekowych.

Fot. archiwum beneficjenta

MTB Cup Euroregionu Nysa / 
MTB Cup Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01997
Beneficjent: Grupa Kolarska Cyklosport Bolesławiec
Partner projektu: SpinFit Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 30.10.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.149,41 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.626,99 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Celem projektu była popularyzacja wśród mieszkańców po-
granicza polsko-czeskiego kolarstwa pozaszosowego jako aktywnej 
formy spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu zorganizowano w okolicach Bolesławca trzy 
imprezy dla fanów rowerów górskich. Były to wyścigi na rowerach 
górskich w maratonie i cross-country. Podczas pierwszej imprezy 
rozegrano wyścig cross-country, a podczas następnej – maraton 
i kolejny wyścig cross-country. Maraton rozegrano na pięćdziesię-
ciokilometrowej trasie, a wyścigi cross-country – na pięciokilome-
trowej pętli, pokonywanej przez zawodników dwukrotnie. Wyścigi 
rozegrano w sześciu kategoriach wiekowych.

Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu byla zvolena propagace zdravého životního stylu 
a aktivního trávení volného času v polsko-českém příhraničí pro-
střednictvím pořádání cyklistické akce.

V rámci projektu byl uspořádán cyklistický silniční závod, jehož 
trasa vedla polskými a českými městy, mimo jiné přes Świeradów 
Zdrój, Szklarskou Porębu, Harrachov, Hejnice a Nové Město. Trasa 
závodu měřila více než 100 km a závodníci byli rozděleni do šesti 
věkových kategorií.

Cílem projektu byla popularizace terénní cyklistiky, jako aktivní 
formy trávení volného času, zaměřená na obyvatele polsko-českého 
příhraničí. 

V rámci projektu byly v okolí Bolesławce uspořádány tři akce 
pro příznivce horských kol. Byly to závody na horských kolech 
v maratonu a cross-country. Během první akce proběhl závod cross-
country a během následující maraton a opět závod cross-country. 
Pro maraton byly vytyčena padesátikilometrová trasa a závod cross-
country se jel po pětikilometrovém okruhu, který závodníci absol-
vovali dvakrát.  Startovalo se v šesti věkových kategoriích.
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Kulturowe dziedzictwo polsko-czeskiego 
pogranicza / 
Kulturní dědictví polsko-českého 
příhraničí 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.01999
Beneficjent: Gmina Jawor
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2011 – 31.12.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.923,95 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.696,11 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.392,40 EUR

Celem projektu było pogłębienie poczucia tożsamości kultu-
rowej mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży z obu krajów.

W ramach projektu zorganizowano spotkania w Polsce i w Cze-
chach, podczas których dzieci i młodzież poznawały zwyczaje i tra-
dycje świąteczne obu krajów, włączając w to także tradycje żydowskie 
obecne na pograniczu (karnawał, święto Purim, Wielkanoc, święto 
Paschy). W jaworskich szkołach zorganizowano również konkursy 
wiedzy o dziedzictwie kulturowym polsko-czeskiego pogranicza. 
Na zakończenie projektu, przed świętami Bożego Narodzenia, zor-
ganizowano w Jaworze Dzień Światła, podczas którego mieszkańcy 
i zaproszeni goście z Czech przeszli ulicami miasta z własnoręcznie 
wykonanymi lampionami.

Podniesienie jakości usług turystycznych 
na pograniczu pl-cz – wykonanie 
materiałów promocyjnych / 
Zvýšení kvality turistických služeb na 
polsko-českém pomezí formou realizace 
propagačních materiálů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.02000
Beneficjent: Gmina Miejska Kamienna Góra
Partner projektu: Město Trutnov, Starostwo Powiatowe 
                                 w Kamiennej Górze, Gmina 
                                 Kamienna Góra
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2010 – 31.08.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.395,89 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.636,51 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.839,59 EUR

Celem projektu było umocnienie pozycji Kamiennej Góry i po-
granicza polsko-czeskiego wśród miejscowości i miejsc atrakcyj-
nych turystycznie.

W ramach projektu przygotowano liczne materiały promujące 
miasta partnerów projektowych i prezentujące atrakcje turystycz-
ne pogranicza. Opracowano i wydano przewodnik po Kamiennej 
Górze i okolicach oraz mapę ułatwiającą turystom wędrówki pie-
sze i rowerowe, zawierającą także plany miast polskich i czeskich 
obszaru pogranicza. Materiały te udostępniono wszystkim partne-
rom projektowym do dalszej dystrybucji. Udostępniono je również 
w wersji elektronicznej na płytach CD.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo prohloubení pocitu kulturní identity oby-
vatel polsko-českého příhraničí, zejména u dětí a mládeže z obou 
zemí.

V rámci projektu byla v Polsku a Česku uspořádána setkání, bě-
hem nichž děti a mládež poznávaly sváteční zvyky a tradice obou 
zemí, včetně tradic židovských udržovaných v příhraničí (masopust, 
svátek Purim, Velikonoce, Pesach).  V jaworských školách byly také 
pořádány vědomostní soutěže o kulturním dědictví polsko-českého 
příhraničí. Na závěr projektu byl v Jaworu před Vánoci uspořádán 
Den světla, během kterého obyvatelé města a pozvaní hosté z Ćeska 
prošli ulicemi s vlastnoručně vyrobeným lampióny.

Cílem projektu bylo posílení pozice Kamienné Góry a polsko-
českého příhraničí mezi turisticky atraktivními obcemi, městy a lo-
kalitami.

V rámci projektu byla připravena celá řada materiálů propa-
gujících města projektových partnerů a prezentujících turistické 
atraktivity příhraničí. Byl zpracován a vydán turistický průvodce 
po Kamienné Góře a okolí a také mapa usnadňující turistům pěší 
a cyklistické výlety. Mapa obsahuje také plány polských a českých 
příhraničních měst. Uvedené materiály byly předány všem projek-
tovým partnerům k další distribuci. K dispozici jsou rovněž v elek-
tronické podobě na CD.
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Turystyczna brama Sudetów / 
Turistická brána Sudet

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.02001
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2011 – 31.01.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 29.404,94 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 24.994,19 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.940,50 EUR

Celem projektu było wykorzystanie potencjału turystycznego 
pogranicza dla rozwoju obszaru Euroregionu Nysa.

W ramach projektu opracowano i przeprowadzono kampanię 
promocyjną Powiatu Lwóweckiego. Polegała ona na emisji reporta-
żu ukazującego walory krajobrazowe i atrakcje turystyczne obszaru 
pogranicza polsko-czeskiego w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej 
oraz w czeskiej telewizji kablowej i internetowej. Dodatkowo opra-
cowano i wydano na płytach CD dwujęzyczny film promocyjny, 
prezentujący walory Powiatu Lwóweckiego i miasta Žacléř.

Nadbobrzański Czerwiec / 
Červen u řeky Bobr

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.02002
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 30.09.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.994,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.745,01 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.499,42 EUR

Celem projektu był rozwój turystyki na pograniczu polsko-cze-
skim oraz integracja mieszkańców tego obszaru.

Aby osiągnąć zaplanowany w projekcie cel zorganizowano cykl 
imprez prezentujących różne możliwości spędzania czasu wolnego 
na pograniczu polsko-czeskim, połączonych z promocją walorów 
przyrodniczych tego obszaru. Zorganizowano m.in. spływ kaja-
kowy rzeką Bóbr, wyprawy rowerowe Doliną Bobru oraz Piknik 
Ekologiczny, który odbył się na lwóweckim rynku. Podczas pikniku 
zaprezentowały się m.in. koła łowieckie, pszczelarskie i nadleśnic-
twa Powiatu Lwóweckiego, podsumowano konkursy o tematyce 
ekologicznej, przeprowadzone uprzednio w szkołach i przeprowa-
dzono zbiórkę surowców wtórnych w ramach akcji „Sadzonka za 
surowiec”.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo využití turistického potenciálu příhraničí 
pro rozvoj oblasti Euroregionu Nisa.

V rámci projektu byla připravena a provedena propagační kam-
paň Lwóweckého okresu. Kampaň spočívala v odvysílání reportáže 
ukazující přírodní krásy a turistické atraktivity polsko-českého pří-
hraničí polskou televizní stanicí s celostátním pokrytím a prostřed-
nictvím kabelové a internetové televize v České republice. Navíc byl 
natočen a vydán dvojjazyčný propagační film na CD, prezentující 
přednosti Lwóweckého okresu a města Žacléř.

Cílem projektu byl rozvoj turistiky v polsko-českém příhraničí 
a sbližování obyvatel této oblasti.

Pro dosažení uvedeného cíle byla uspořádána řada akcí před-
stavujících různé možnosti trávení volného času v polské-českém 
příhraničí, spojených s propagací přírodních krás této oblasti. Jed-
nalo se mimo jiné o sjezd řeky Bóbr na kajacích, cyklistické výpravy 
údolím Bobru a Ekologický piknik, který proběhl na lwóweckém 
náměstí. Na pikniku se, mimo jiné, představily lovecké a včelařské 
spolky a lesní správy z Lwóweckého okresu, byly vyhlášeny výsledky 
školních ekologických soutěží a proběhla sbírka druhotných suro-
vin v rámci akce Sazenice za suroviny.
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Jedne góry, jedne lasy / 
Jedny hory, jedny lesy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.02209
Beneficjent: Karkonoski Park Narodowy
Partner projektu: Správa Krkonošského národního parku 
Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2011 – 31.05.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.374,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.768,38 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.737,46 EUR

Celem projektu było przybliżenie społeczności pogranicza pol-
sko-czeskiego problematyki związanej z lasami Karkonoszy oraz 
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród mieszkań-
ców tego obszaru. 

W ramach projektu zaplanowano działania edukacyjne – wy-
stawę „Zwierzęta Karkonoszy”, warsztaty „leśne” dla dzieci czeskich 
i polskich, warsztaty specjalistyczne dla pracowników parków naro-
dowych z obu stron granicy oraz festyny ekologiczne dla mieszkań-
ców pogranicza, turystów i gości. Dodatkowo w ramach projektu 
wydano kalendarz, książkę „Ekosystemy leśne KPN” oraz przewod-
nik po ścieżce dydaktycznej po ekosystemach leśnych KPN.

Fot. Libor Dostál

SZTUKA DESIGNU. Biżuteria, szkło / 
UMĚNÍ DESIGNU. Šperk a sklo

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.02004
Beneficjent: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Partner projektu: Technická univerzita v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2010 – 30.06.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.045,26 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.390,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Celem projektu była promocja sztuki użytkowej oraz ożywienie 
kontaktów między artystami polskimi i czeskimi zajmującymi się 
rzemiosłem artystycznym.

W ramach projektu zorganizowano w Jeleniej Górze wystawę, 
na której zaprezentowano biżuterię wykonaną nie tylko z materia-
łów tradycyjnych, ale i z tworzyw niekonwencjonalnych oraz szkło 
użytkowe, dekoracyjne i artystyczne. Zaprezentowane prace zostały 
wykonane m.in. przez studentów i wykładowców Katedry Designu 
Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Oprócz wystawy odbyły się 
wykłady na temat szkła, biżuterii i czeskiego designu dla studentów, 
uczniów szkół rzemiosł artystycznych oraz liceum plastycznego.

Fot. Tomasz Mielech

Cílem projektu byla propagace užitného umění a oživení kon-
taktů mezi polskými a českými umělci, kteří se věnují uměleckým 
řemeslům.

V rámci projektu byla v Jelení Hoře uspořádána výstava šperků 
vyrobených z klasických i nekonvenčních materiálů, užitného, oz-
dobného a uměleckého skla.   Autory vystavených prací byli mimo 
jiné studenti a učitelé Katedry designu Technické univerzity Libe-
rec. Kromě výstavy zazněly přednášky na téma skla, šperků a čes-
kého designu, určené pro posluchače vysokých škol, studenty škol 
uměleckých řemesel a výtvarných gymnázií.

Cílem projektu bylo přiblížit obyvatelům polsko-českého pří-
hraničí problematiku krkonošských lesů a zvýšit ekologické uvědo-
mění obyvatel tohoto území. 

V rámci projektu probíhaly ekologické akce: výstava Zvířata Kr-
konoš, lesní workshopy pro polské a české děti, odborné workshopy 
pro pracovníky národních parků z obou stran hranice a ekologické 
slavnosti pro obyvatele příhraničí, turisty a návštěvníky. Z prostřed-
ků projektu byl také vydán kalendář, kniha o lesních ekosystémech 
v Krkonošském národním parku a průvodce po naučné stezce po 
těchto ekosystémech. 
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Na próbę u burmistrzów w Czechach / 
Na zkušenou u starostů v ČR

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/10.02212
Beneficjent: Związek Gmin Karkonoskich
Partner projektu: Krkonoše – svazek měst a obcí
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2011 – 29.02.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.474,74 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.503,52 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 647,48 EUR

Za cel projektu przyjęto zwiększenie współpracy gmin należą-
cych do stowarzyszeń obu partnerów projektowych.

W ramach projektu wydano publikację promującą współpra-
cę Związku Gmin Karkonoskich i Krkonoše – svazek měst a obcí. 
Publikacja zawiera informacje na temat gmin należących do stowa-
rzyszeń obu partnerów projektowych i o inicjatywach podejmowa-
nych przez nie w celu aktywizacji współpracy. W ramach projektu 
zmodyfikowano również stronę internetową ZGK, dokonując tłu-
maczeń treści na język czeski i angielski. Kolejnymi działaniami był 
wyjazd studyjny przedstawicieli gmin członkowskich ZGK w cze-
skie Karkonosze oraz konferencja, której motywem przewodnim 
była współpraca polskich i czeskich gmin w Karkonoszach.

Bawmy się razem – Integracja środowisk 
OSP i młodzieży szkolnej Wojcieszów – 
Rokytnice nad Jizerou / 
Společná zábava – integrace prostředí 
sborů dobrovolných hasičů a školní 
mládeže Wojcieszów – Rokytnice nad 
Jizerou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02215
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Partner projektu: Město Rokytnice nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 31.07.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.285,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.892,76 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 894,73 EUR

Głównym celem projektu było utrwalenie kontaktów mieszkań-
ców Wojcieszowa z mieszkańcami Rokytnic nad Jizerou.

W ramach projektu zorganizowano w Wojcieszowie dwudniową 
imprezę, podczas której odbył się Turniej Miast z wieloma konku-
rencjami sportowymi i rekreacyjnymi, zawody i pokazy strażackie 
w wykonaniu młodych adeptów pożarnictwa z obu krajów, rozegra-
no mecze piłki nożnej i siatkówki i liczne konkurencje sportowe dla 
drużyn zorganizowanych i uczestników indywidualnych. Zgroma-
dzonym uczestnikom imprezy czas umilały występy zespołów mu-
zycznych, wybory Miss Juniorek i Seniorek oraz konkurs karaoke.

Fot. Krzysztof Sawicki

Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu bylo zvoleno rozšíření spolupráce obcí patřících 
do sdružení obou projektových partnerů.

V rámci projektu byla vydána publikace propagující spolu-
práci sdružení Związek Gmin Karkonoskich i Krkonoše - svazek 
měst a obcí. Publikace obsahuje informace o obcích a městech pa-
třících do sdružení obou projektových partnerů a o jejich iniciati-
vách zaměřených na aktivizaci spolupráce. V rámci projektu byly 
také upraveny internetové stránky ZGK, včetně jejich přeložení do 
českého a anglického jazyka, uskutečnil se studijní zájezd zástupců 
členských obcí ZGK do české části Krkonoš a proběhla konference, 
jejímž hlavním tématem byla spolupráce polských a českých obcí 
v Krkonoších.

Hlavním cílem projektu bylo upevnění vzájemných kontaktů 
obyvatel Wojcieszowa a Rokytnice nad Jizerou.

V rámci projektu byla ve Wojcieszowě uspořádána dvoudenní 
akce, během které proběhl Turnaj měst s mnoha sportovními a re-
kreačními disciplínami, uskutečnily se soutěže v požárním sportu 
a ukázky hasebních zásahů v provedení mladých hasičských adeptů 
z obou zemí, fotbalové a volejbalové zápasy a řada dalších sportov-
ních soutěží pro organizované skupiny i jednotlivce. Shromážděným 
účastníkům akce zpříjemňovala čas vystoupení hudebních skupin, 
volby Miss juniorek a seniorek a soutěž karaoke.
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„Puchar Doliny Bobru” – 
Międzynarodowe Zawody w Biegach na 
Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN / 
Pohár údolí Bobru – Mezinárodní závod 
v orientačním běhu. Otevřené mistrovství 
Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02217
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Město Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 30.04.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.158,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.284,65 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.915,86 EUR

Celem działań projektowych było nawiązanie kontaktów pomię-
dzy polskim i czeskim środowiskiem sportowym oraz zachęcenie 
mieszkańców pogranicza do spędzania czasu w sposób aktywny.

W ramach projektu w Bolesławcu zorganizowano trzydniową 
imprezę, w której obok konkurencji biegowych (biegi średniody-
stansowe, miejskie biegi sprinterskie, biegi klasyczne, biegi rekre-
acyjne) przeprowadzono turniej rekreacyjno-sportowy z udziałem 
przedstawicieli miast partnerskich oraz piknik rodzinny. W biegach 
na orientację udział wzięli m.in. zawodnicy z Bolesławca i okolicz-
nych miejscowości oraz goście z czeskiej strony Euroregionu Nysa.

Taneczne Konfrontacje KARKONOSZE 
OPEN Taniec bez granic / 
Taneční konfrontace KRKONOŠE OPEN 
Tanec bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02218
Beneficjent: Uczniowski Klub Tańca Sportowego 
                       „Karkonosze”
Partner projektu: Taneční škola Duha, o.p.s. , Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2010 – 31.10.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.699,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.054,71 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 261,48 EUR

Celem projektu była popularyzacja tańca towarzyskiego jako 
formy rekreacji i zdrowej rywalizacji oraz zachęcenie mieszkańców 
pogranicza polsko-czeskiego do spędzania czasu wolnego w sposób 
aktywny.

Cel projektowy zrealizowano poprzez organizację imprezy 
tanecznej, w ramach której odbył się turniej tańca dla par tanecz-
nych w wielu kategoriach – od Dzieci Młodszych aż po Seniorów 
w formule Hobby. Turniej poprzedzony był szkoleniem z zakresu 
różnych technik tanecznych (contemporary ballet, funky, modern 
jazz) dla zainteresowanych tancerzy i trenerów. Dodatkowo odbyło 
się seminarium „Tanecznym krokiem przez Karkonosze”, pokazują-
ce historię i rozwój tańca towarzyskiego na pograniczu polsko-cze-
skim o raz pokaz tańców ludowych polskich i czeskich.

Fot. Grzegorz Matoryn

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem aktivit projektu bylo navázat kontakty mezi polskými 
a českými sportovci a podnítit obyvatele příhraničí k aktivnímu trá-
vení volného času.

V rámci projektu byla v Bolesławci uspořádána třídenní akce, 
na níž kromě běžeckých soutěží (běhy na střední vzdálenost, měst-
ské sprinterské běhy, klasické běhy, rekreační běhy) proběhl také 
rekreačně-sportovní turnaj za účasti zástupců partnerských měst 
a rodinný piknik. V orientačním běhu vystartovali, mimo jiné, 
závodníci z Bolesławce a okolí a hosté z české strany Euroregionu 
Nisa.

Cílem projektu byla popularizace společenského tance, jako 
formy rekreace a zdravého soutěžení, a podnícení obyvatel polsko-
českého příhraničí k aktivnímu trávení volného času. 

Cíl projektu byl naplněn uspořádáním taneční hobby soutěže, 
v rámci které proběhl turnaj pro taneční páry v mnoha kategoriích 
– od mladších dětí až po seniory. Turnaji předcházel kurz různých 
tanečních technik (contemporary ballet, funky, modern jazz) pro 
zájemce z řad tanečníků a trenérů. Déle proběhl seminář Tanečním 
krokem přes Krkonoše, zaměřený na historii a vývoj společenské-
ho tance v polsko-českém příhraničí a doplněný ukázkou polských 
a českých lidových tanců.
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SĄSIEDZI – spotkania z kulturą 
i tradycją czeską / 
SOUSEDÉ – setkání s českou 
kulturou a tradicí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02220
Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Partner projektu: Galerie XY o.s., Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2011 – 31.12.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.845,23 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 21.118,43 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.484,53 EUR

Głównym celem projektu było przybliżenie społeczności Pie-
chowic i okolic szeroko rozumianej kultury czeskiej oraz tradycji 
kulturowych i historycznych czeskiej strony pogranicza.

W ramach projektu zorganizowano szereg imprez kulturalnych, 
które odbyły się w Piechowicach, z udziałem piechowiczan oraz 
gości z polskiej i czeskiej strony Euroregionu Nysa. Były to m.in. 
warsztaty czeskiej piosenki ludowej, impreza pn. „Piechowice na 
ludowo”, piknik integracyjny, miesiąc tradycji szklarskich, plener 
rzeźbiarski oraz Dzień Knedlika i Kartofla. Uczestnicy imprez mogli 
zapoznać się m.in. z piosenką i muzyką czeską, sztuką wytwarzania 
unikatowej biżuterii szklanej oraz sposobami przyrządzenia trady-
cyjnych czeskich potraw.

Izerskie spotkania sąsiedzkie / 
Jizerskohorská sousedská setkání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02221
Beneficjent: Gmina Mirsk
Partner projektu: Obec Lázně Libverda, Město Nové Město 
                                pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2011 – 31.08.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.326,52 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.577,53 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.832,66 EUR

Celem projektu była integracja społeczności polskiej i czeskiej 
poprzez udział we wspólnie organizowanych imprezach kultural-
nych i sportowych.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. zawody i pokazy 
sportowo-pożarnicze w Mirsku, dwudniowy rajd pieszy dla dzieci 
i młodzieży po pograniczu polsko-czeskim, dwudniowy rajd rowe-
rowy po tym terenie oraz zorganizowano występy zespołów folk-
lorystycznych z Polski i z Czech podczas Izerskiej Gali w Mirsku. 
W ramach projektu opracowano i wydano materiały promocyjne 
(informatory, plany miast, gadżety), które partnerzy projektowi 
dystrybuowali m.in. podczas Targów Turystycznych TOURTEC 
w Jeleniej Górze.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo přiblížit obyvatelům Piechowic 
a okolí široce chápanou českou kulturu a a kulturní a historické tra-
dice české strany příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána řada kulturních akcí, které 
proběhly v Piechowicích, za účasti místních obyvatel a hostů z pol-
ské i české strany Euroregionu Nisa. Byly to, mimo jiné, workshopy 
věnované českým lidovým písním, akce Piechowice lidově, spole-
čenský piknik, měsíc sklářských tradic, sochařský plenér a Den 
knedlíků a brambor. Účastníci akcí se mimo jiné mohli seznámit 
s českou hudbou a písničkami, uměním výroby unikátních skleně-
ných šperků a způsobem přípravy tradičních českých jídel.

Cílem projektu bylo sbližování polských a českých obyvatel 
v příhraničí jejich účastí na společně pořádaných kulturních a spor-
tovních akcích.

V rámci projektu mimo jiné proběhla soutěž v požárním sportu 
a ukázky hasičských zásahů v Mirsku, uskutečnil se dvoudenní pěší 
pochod pro děti a mládež polsko-českým příhraničím a dvoudenní 
cyklistický výlet po této oblasti a byla uspořádána vystoupení folk-
lórních souborů z Polska a Česka na Jizerské slavnosti v Mirsku.  V 
rámci projektu byly zpracovány a vydány propagační materiály (in-
formační publikace, plány měst, upomínkové předměty), které pro-
jektoví partneři distribuovali například během turistického veletrhu 
TOURTEC v Jelení Hoře.
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Rowerowe wędrówki Ducha Gór / 
Cyklotoulky Ducha hor

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02222
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu: Svazek obcí Východní Krkonoše
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 30.09.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.514,48 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.137,30 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 251,45 EUR

Celem projektu było poszerzenie oferty turystycznej poprzez 
udostępnienie i wypromowanie tras rowerowych w Karkonoszach, 
po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

W ramach projektu wydano mapy szlaków rowerowych zawie-
rające dodatkowe informacje przydatne podczas wycieczek rowe-
rowych, rozegrano rowerową grę terenową oraz wykonano gadżety 
promocyjne (plecaki, pendrive’y, opaski odblaskowe). Partnerzy 
projektowi podpisali deklarację o długoterminowej współpracy.

Euroregionalne młodzieżowe 
mistrzostwa kucharzy – Jelenia Góra 
2011 / 
Euroregionální kuchařské mistrovství 
mládeže – Jelení Hora 2011

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02224
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2011 – 30.10.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.727,41 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.568,28 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 772,75 EUR

Za cel projektu przyjęto wspieranie edukacji młodzieży ze szkół 
zawodowych pogranicza polsko-czeskiego. 

W ramach projektu zorganizowano mistrzostwa kucharzy dla 
uczniów szkół gastronomicznych z Polski i z Czech. W rywalizacji 
kulinarnej udział wzięło 12 drużyn reprezentujących szkoły zawo-
dowe z obszaru pogranicza. Oprócz zawodów odbyły się warsztaty 
kulinarne dla uczniów i konferencja „Nowoczesne kierunki kształ-
cenia w zawodzie kucharza” skierowana do nauczycieli, pedagogów 
i osób związanych z oświatą, nauczaniem i kształceniem zawodo-
wym.

Fot. Andrzej Weinke Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozšíření turistické nabídky zpřístupněním 
a propagací cyklotras v Krkonoších, na obou stranách polsko-české 
hranice.

V rámci projektu byly vydány mapy cyklistických tras, obsahují-
cí doplňkové praktické informace pro cyklisty, proběhla cyklistická 
terénní soutěž a byly pořízeny propagační upomínkové předměty 
(batohy, flash paměti, reflexní pásky). Projektoví partneři podepsali 
deklaraci o dlouhodobé spolupráci.

Za cíl projektu bylo zvoleno vzdělávání mládeže odborných škol 
v polsko-českém příhraničí. 

V rámci projektu bylo uspořádáno Mistrovství kuchařů a stu-
dentů gastronomických škol z Polska a Česka. Kulinární soutěže 
se zúčastnilo 12 družstev reprezentujících odborné školy z oblasti 
příhraničí. Kromě soutěže proběhl také kulinární workshop pro stu-
denty a konference Moderní směry vzdělávání v oboru kuchař, ur-
čená učitelům, pedagogům a osobám spojeným s osvětou, výukou 
a odbornou výchovou.
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Barejada 2011. Rozdział 8: Miś kontra 
Krecik / 
Barejada 2011. 8. kapitola: Méďa versus 
Krteček

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02225
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2011 – 30.10.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 21.238,07 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.052,35 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.123,81 EUR

Celem projektu było budowanie relacji między mieszkańcami 
pogranicza polsko-czeskiego poprzez poznawanie kultury kraju są-
siada.

W ramach projektu zorganizowano festiwal filmowy, podczas 
którego zaprezentowano filmy komediowe polskie i czeskie, za-
równo znane i kultowe jak i nowe. Dzięki temu polska publiczność 
zapoznała się z realiami życia w Czechach ukazanymi w krzywym 
zwierciadle, a widzowie czescy poznali polskie poczucie humoru, 
ukazane w komediach Barei i innych twórców polskich komedii. 
Dodatkowo w projekcie zorganizowano wystawę eksponatów cha-
rakterystycznych dla epoki polskiego i czeskiego realnego socjali-
zmu oraz happeningi, spotkania integracyjne i warsztaty filmowe pt. 
„Jak się robi śmieszne filmy”.

Ratusze polsko-czeskiego pogranicza / 
Radnice polsko-českého pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02226
Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju 
                       Regionalnego S.A.
Partner projektu: Krkonoše – svazek měst a obcí
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2011  – 31.03.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.999,04 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.999,17 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.999,91 EUR

Celem projektu było wzmocnienie potencjału gospodarczego 
regionu pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmocnienie istnie-
jących struktur współpracy oraz poprzez wykorzystanie potencjału 
turystycznego.

W ramach projektu wykonano profesjonalny reportaż video 
traktujący o ratuszach polsko-czeskiego pogranicza. Oprócz pre-
zentacji samych budynków i opowieści o ich historii w reportażu 
ukazano również inne istotne atrakcje turystyczne znajdujące się 
w wybranych miejscowościach pogranicza i ich okolicach. Materiał 
filmowy zachęcający mieszkańców pogranicza do lepszego pozna-
nia swojej okolicy, a turystów do odwiedzenia tego terenu, został 
przekazany do dystrybucji centrach informacji turystycznej na pły-
tach CD oraz zaprezentowany w telewizjach lokalnych i udostęp-
niony w Internecie. Uzupełnieniem materiału filmowego są zdjęcia 
ratuszy, dostępne w formie prezentacji na stronie internetowej.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Zbigniew Dygdałowicz

Cílem projektu bylo navázání vztahů mezi obyvateli polsko-čes-
kého příhraničí poznáváním kultury země sousedů.

V rámci projektu proběhl filmový festival, na němž byly promí-
tány polské a české filmové komedie.  Na programu byly jak filmy 
známé a oblíbené, tak i nově natočené. Díky tomu se polská veřej-
nost seznámila s českými životními reáliemi ukázanými v křivém 
zrcadle a čeští diváci poznali polský smysl pro humor představený 
ve filmech režiséra a scénáristy Stanisława Bareji a dalších tvůrců 
polských komedií. V projektu byla také uspořádána výstava pol-
ských a českých exponátů charakteristických pro dobu reálného 
socialismu, proběhly happeningy, společenská setkání a filmový 
workshop Jak se točí směšné filmy.

Cílem projektu bylo posílení hospodářského potenciálu polsko-
českého příhraničního regionu rozšířením stávající spolupráce a vy-
užitím možností v oblasti turistiky. 

V rámci projektu byla natočena profesionální filmová reportáž 
o radnicích v polsko-českém příhraničí.  Kromě představení samot-
ných radničních budov a jejich historie reportáž ukazuje také hlavní 
turistické atraktivity ve vybraných příhraničních městech a obcích 
a jejich okolí. Tento filmový materiál, inspirující obyvatele příhra-
ničí k bližšímu poznávání svého okolí a turisty k návštěvě tohoto 
území, byl na CD discích předán k distribuci  turistickým infor-
mačním střediskům a také byl vysílán lokálními televizními stani-
cemi a zpřístupněn na internetu. Doplňkem k filmu jsou fotografie 
jednotlivých radničních budov, publikované formou prezentace na 
internetových stránkách.
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Zaclersko-łużyckie Wycieczki rowerowe / 
Žacléřsko-lužické cyklovýlety

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02476
Beneficjent: Powiat Lubański
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 30.11.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.222,41 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.939,03 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.522,25 EUR

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności obsza-
ru pogranicza polsko-czeskiego oraz wspieranie transgranicznej 
współpracy w sferze turystyki.

W ramach projektu odnowiono oznakowanie istniejących 
ścieżek rowerowych oraz oznakowano tablicami informacyjnymi, 
tabliczkami i znakami malowanymi nowo wybudowaną ścieżkę 
rowerową w Powiecie Lubańskim. Wydano również mapę i prze-
wodnik turystyczny po trasach rowerowych Powiatu Lubańskiego, 
a także zorganizowano dwie dwudniowe imprezy rowerowe w Pol-
sce i w Czechach oraz dwie konferencje, których tematem przewod-
nim była współpraca turystyczna na pograniczu polsko-czeskim.

Wymiana studentów i wykładowców 
oraz wspólne publikacje KPSW JG i TUL 
Liberec / 
Výměna studentů a přednášejících 
a společné publikace KPSW JG a TUL 
Liberec

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02487
Beneficjent: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
                        w Jeleniej Górze
Partner projektu: Technická univerzita v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.411,73 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.149,96 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 841,18 EUR

Głównym celem projektu było pogłębienie i intensyfikacja 
współpracy między polskimi i czeskimi uczelniami wyższymi dzia-
łającymi w Euroregionie Nysa.

W ramach projektu zorganizowano wymianę studentów wy-
działów humanistycznych obu uczelni, cykliczne spotkania wykła-
dowców oraz Konferencję Młodych Naukowców Euroregionu Nysa. 
W ramach działań projektowych wydano także publikację promu-
jącą uczelnię.

Fot. archiwum beneficjenta 

Fot. Kamila Biniek

Cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti polsko-
českém příhraničí a podpora přeshraniční spolupráce v oblasti tu-
ristiky.

V rámci projektu bylo obnoveno značení stávajících cykloste-
zek a informačními tabulemi, směrovými tabulkami a malovanými 
značkami byla vyznačena  nová cyklostezka v Lubańském okrese. 
Rovněž byla vydána mapa a turistický průvodce po cyklotrasách 
Lubańského okresu, proběhly dvě dvoudenní cyklistické akce v Pol-
sku a Česku a dvě konference zaměřené na turistickou spolupráci 
v polsko-českém příhraničí.

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení a zintenzívnění spo-
lupráce mezi polskými a českými vysokými školami působícími 
v Euroregionu Nisa.

V rámci projektu se uskutečnila výměna studentů humanitních 
oborů obou škol, probíhala pravidelná setkání pedagogů a byla 
uspořádána Konference mladých vědců z Euroregionu Nisa. Vyšla 
také propagační publikace vysoké školy.
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Transgraniczne przedszkolaki razem 
bawią się i uczą / 
Přeshraniční předškoláci si spolu hrají 
a učí se

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02506
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola Lázně Libverda
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2011 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.463,28 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.793,51 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 446,25 EUR

Celem projektu była integracja dzieci w wieku przedszkolnym 
z terenu pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań dzieci i na-
uczycieli, które odbyły się zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stro-
nie Euroregionu Nysa – w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 
w Bolesławcu oraz w przedszkolu w czeskiej miejscowości Lázně Li-
berda. Przedszkolaki wspólnie bawiły się, wzięły udział w zawodach 
sportowych, grach i zabawach integracyjnych, zajęciach plastycz-
nych i muzycznych oraz w programach artystycznych przygotowa-
nych z myślą o zaprezentowaniu kultury swojego kraju.

10-lecie współpracy gmin Jeżów Sudecki 
i Paseky nad Jizerou / 
10 let spolupráce obcí Jeżów Sudecki 
a Paseky nad Jizerou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02507
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2011 – 31.01.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.949,05 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.906,68 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 694,91 EUR

Głównym celem projektu był rozwój współpracy poprzez zapre-
zentowanie efektów i podsumowanie dziesięcioletniej współpracy 
partnerskiej gmin Jeżów Sudecki i Paseky nad Jizerou.

W ramach projektu odbyły się m.in. konferencja jubileuszowa, 
spotkanie mieszkańców gmin partnerskich na szlaku kolejowym 
Jelenia Góra – Kořenov, Kartoflada – Święto Ziemniaka, podczas 
którego obie gminy i podległe im sołectwa prezentowały potrawy 
z ziemniaków oraz kompozycje przygotowane z warzyw, owoców 
i zbóż. Zorganizowano także imprezy kulturalne i artystyczne – wy-
stępy czeskiego chóru po polskiej stronie i występ dzieci ze szkoły 
w Czernicy w Czechach.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání a sbližování předškol-
ních dětí z polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu proběhl cyklus setkání dětí a učitelů, pořáda-
ných na polské i české straně Euroregionu Nisa - v Městské veřejné 
mateřské škole v Bolesławci a v mateřské škole v Lázních Libver-
da. Děti si společně hrály, účastnily se sportovních soutěží, spole-
čenských her a zábav, výtvarných a hudebních lekcí a vystupovaly 
v uměleckých programech prezentujících kulturu své země.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj spolupráce prostřednictvím 
představení výsledků a shrnutí desetileté partnerské spolupráce obcí 
Jeżów Sudecki a Paseky nad Jizerou.

V rámci projektu se mimo jiné uskutečnila jubilejní konferen-
ce, proběhlo setkání občanů partnerských obcí na železniční trati 
Jelenia Góra - Kořenov, a byla uspořádána Bramoborová slavnost, 
na které obě obce a jejich místní části prezentovaly jídla z bram-
bor a kompozice připravené ze zeleniny, ovoce a obilovin. Proběhly 
také kulturní a umělecké akce - koncert českého pěveckého sboru 
uspořádaný v Polsku a vystoupení polských dětí ze školy v Czernici 
pořádané v Česku.
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Poznaj innych, odkryj siebie – społeczna 
aktywizacja osób niepełnosprawnych 
polsko-czeskiego pogranicza / 
Poznejte ostatní, objevte sebe – 
společenská aktivizace osob se zdravotním 
postižením z oblasti polsko-českého 
pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02508
Beneficjent: Powiat Jaworski
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.144,07 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.422,45 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.814,41 EUR

Za cel projektu przyjęto promocję twórczości i rozwijanie zdol-
ności artystycznych osób niepełnosprawnych zamieszkujących ob-
szar polsko-czeskiego pogranicza.

W projekcie przeprowadzono m.in. warsztaty taneczne w Pol-
sce i w Czechach oraz Przegląd Tańca Osób Niepełnosprawnych 
w Jaworze, plener artystyczny w Muchowie podczas którego osoby 
niepełnosprawne mogły zaprezentować swoje umiejętności w dzie-
dzinie sztuki, a także dwie dwudniowe wycieczki integracyjne po 
Euroregionie Nysa, z trasami i uwarunkowaniami dostosowanymi 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Art&Glass Festiwal /
Art&Glass Festival

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02509
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
                                nad Nisou 
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 31.08.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 26.494,26 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 22.520,11 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.649,43 EUR

Celem projektu było poszerzenie oferty imprez kulturalnych 
i edukacyjnych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz bu-
dowanie relacji między społecznościami lokalnymi.

W ramach projektu zorganizowano w Jeleniej Górze imprezę, 
której motywem przewodnim było szkło artystyczne i użytkowe 
– na Placu Ratuszowym stanęła zaimprowizowana huta szkła, rze-
mieślnicy i artyści prezentowali wyroby szklane, ozdoby, biżuterię, 
witraże, rzeźby, naczynia. Imprezę urozmaiciły pokazy akrobatów, 
żonglerów i szczudlarzy oraz występy sceniczne artystów polskich 
i czeskich.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu byla vybrána propagace tvorby a rozvíjení umě-
leckých schopností zdravotně postižených osob žijících v polsko-
českém příhraničí.

V rámci projektu proběhly, mimo jiné, taneční workshopy 
v Polsku a v Česku, Taneční přehlídka zdravotně postižených osob 
v Jaworu, umělecký plenér v Muchowě, během kterého mohli lidé se 
zdravotním postižením prezentovat své schopnosti v oblasti umě-
ní, a také dva dvoudenní integrační výlety po Eurtoregionu Nisa, 
jejichž trasy a podmínky byly přizpůsobeny možnostem zdravotně 
postižených osob.

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky kulturních a vzděláva-
cích akcí v polsko-českém příhraničí a navázání vztahů mezi míst-
ními komunitami.

V rámci projektu byla v Jelení Hoře uspořádána akce zaměřená 
na umělecké a užitné sklo, při které na Radničním náměstí (Plac 
Ratuszowy) stála improvizovaná sklářská huť a přítomní řemeslníci 
a umělci prezentovali sklářské výrobky, ozdoby, šperky, vitráže, so-
chy a nástroje. Akci doplňovaly ukázky akrobatů, žonglérů, chodců 
na chůdách a jevištní vystoupení polských a českých umělců. 
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„Ożywić ekosystem” – założenie remizy 
śródpolnej w Bogatyni / 
Oživit ekosystém – založení polního 
remízku v Bogatyni

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02511
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektu: Myslivecké sdružení „Mlýnice” Nová Ves
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.954,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.511,41 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Za cel projektu przyjęto poprawę jakości ochrony środowiska 
w Bogatyni i na terenach przygranicznych poprzez tworzenie sie-
dlisk dla zwierząt oraz zakrzewianie i zalesianie terenów pozbawio-
nych roślinności.

W ramach projektu myśliwi z koła łowieckiego „DIANA” i koła 
łowieckiego „MLÝNICE” wraz z młodzieżą szkolną z Polski i Czech 
przeprowadzili nasadzenia krzewów i drzew na obszarze przygra-
nicznym, tworząc w ten sposób tzw. remizy śródpolne, czyli nie-
wielkie obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością 
zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierząt 
dziko żyjących.

Śladami górnictwa kowarskiego – ścieżka 
edukacyjna i obchody dnia Św. Barbary 
w Kowarach / 
Po stopách kowarského hornictví – 
naučná stezka a slavnosti s 
v. Barbory v Kowarech

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02512
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu: Důl Jan Šverma o.p.s., Zacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.316,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.069,10 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 831,67 EUR

Celem projektu było przybliżenie historii górnictwa mieszkań-
com pogranicza polsko-czeskiego oraz turystom odwiedzającym 
ten teren.

W ramach projektu utworzono w Kowarach i okolicach Kowar 
oznakowany drogowskazami, tablicami i znakami malowanymi 
„Szlak tradycji górniczych”, na którym znajdują się zabytki i miejsca 
związane z tradycjami górniczymi. W ramach projektu zorganizo-
wano także m.in. konferencję nt. wykorzystania górniczej spuści-
zny na potrzeby turystyki oraz obchody dnia św. Barbary, patronki 
górników.

Fot. Andrzej Weinke

Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu bylo zvoleno zlepšení ochrany životního prostře-
dí v Bogatyni a na příhraničních územích vytvořením přírodních 
stanovišť pro zvířata a vysazením keřů a stromů na nezalesněných 
plochách.

V rámci projektu myslivci z loveckých spolků DIANA a MLÝ-
NICE spolu s polskou a českou školní mládeží vysadili keře a stromy 
v příhraniční oblasti. Tím mezi poli vznikly tzv. remízy, neboli ne-
velké plochy porostlé stromy, keři a dalším rostlinstvem, poskytující 
vhodnou ochranu a podmínky k nerušenému pasení volně žijících 
zvěře. 

Cílem projektu bylo přiblížit obyvatelům a návštěvníkům pol-
sko-českého příhraničí historii místního hornictví.

V rámci projektu byla ve městě Kowary a jeho okolí zřízena 
Stezka hornických tradic, vyznačená malovanými značkami, smě-
rovkami a informačními tabulemi. Také byla uspořádána konferen-
ce zabývající se využitím bývalých hornických objektů k turistickým 
účelům a oslavami svátku sv. Barbory, patronky horníků.
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Turniej Miast Partnerskich jako  
sposób budowania sieci współpracy 
partnerskiej / 
Turnaj partnerských měst jako způsob 
budování sítě partnerské spolupráce

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02513
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu: Obec Malá Úpa
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2011  – 31.10.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.085,96 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.023,06 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 354,30 EUR

Jako cel projektu przyjęto pogłębienie współpracy partnerskiej 
a tym samym rozwój pogranicza polsko-czeskiego.

Cel ten zrealizowano poprzez organizację Turnieju Miast Part-
nerskich, podczas którego odbyły się konkurencje rekreacyjne na-
wiązujące do tradycji sportowych Miasta Kowary – były to m.in. 
slalom na saniach rogatych na kółkach, bieg na nartach grupowych, 
przeciąganie liny, jazda na rowerze. Zawody urozmaiciły występy 
zespołów ludowych, jarmark artystyczny i konkurencje sportowe 
dla publiczności: rzut podkową i malowanie z zasłoniętymi oczami 
postaci Ducha Gór. Dla przedstawicieli miast partnerskich i osób 
zainteresowanych zorganizowano konferencję nt. dobrych praktyk 
we współpracy polsko-czeskiej.

Fotoruszenie 2011 / 
Fotoruszenie 2011

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02514
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji 
Regionalnej „Książnica Karkonoska”
Partner projektu: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.088,71 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.325,39 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 508,88 EUR

 Celem projektu była integracja środowisk twórczych, w szcze-
gólności młodych osób zajmujących się fotografią, z Polski i Czech.

W ramach projektu w miastach po polskiej stronie Euroregionu 
Nysa zorganizowano szereg indywidualnych wystaw fotograficz-
nych poszczególnych uczestników, konkurs fotograficzny na naj-
ciekawszą dokumentację zdjęciową z projektu, plener fotograficzny 
w Libercu, wystawy poplenerowe oraz wystawy w przestrzeni miej-
skiej po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu.

Fot. Andrzej Weinke

Fot. Claudia N. Ellmann

Jako cíl projektu bylo zvoleno prohloubení partnerské spoluprá-
ce a tím rozvoje polsko-českého příhraničí.

Tento cíl byl naplněn uspořádáním Turnaje partnerských měst, 
během něhož proběhly rekreační soutěže navazující na sportovní 
tradice města Kowary - byl to, mimo jiné, slalom na saních rohač-
kách s kolečky, skupinový běh na lyžích, přetahování lanem a jízda 
na kole. Atmosféru závodů zpestřovala vystoupení lidových sou-
borů, umělecký jarmark a sportovní soutěže pro veřejnost: házení 
podkovou a malování naslepo postavy Ducha hor. Pro zástupce 
partnerských měst a další zájemce byla uspořádána konference o 
dobré praxi v polsko-české spolupráci.

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání a sbližování tvůrčích 
skupin, zejména mladých fotografů z Polska a Česka.

V rámci projektu byla ve městech na polské straně Euroregi-
onu Nisa uspořádána řada individuálních fotografických výstav 
jednotlivých účastníků, proběhla fotografická soutěž o nejzajíma-
vější fotodokumentaci projektu, uskutečnil se fotografický plenér 
v Liberci spojený s následnou výstavou vzniklých prací a konaly se 
také výstavy fotografií v městském prostředí na polské i české straně 
Euroregionu.
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Polsko-czeskie spotkanie w krainie 
wygasłych wulkanów / 
Polsko-české setkání v Kraji vyhaslých 
sopek

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02515
Beneficjent: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji 
                       Górniczych
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2011 – 31.08.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.360,78 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.906,65 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.636,08 EUR

Celem projektu było przybliżenie tradycji górniczych obszaru 
Pogórza Kaczawskiego mieszkańcom pogranicza polsko-czeskiego 
i osobom odwiedzającym ten obszar.

W Skansenie Górniczo-Hutniczym koło Złotoryi zorganizowa-
no trzydniową imprezę, podczas której uczestnikom zaprezentowa-
no m.in. pokazy ginących zawodów: kowala, płatnerza, garncarza, 
skórnika, pokaz wytopu miedzi metodami średniowiecznymi oraz 
pokaz walki, broni, strojów i tańców z okresu średniowiecza. Po-
nadto w ramach projektu odbyły się uroczystości barbórkowe z wy-
stępami orkiestry górniczej oraz występy zespołów artystycznych 
i ludowych z Polski i z Czech, a także konferencja naukowa i wy-
cieczka ścieżką dydaktyczną.

Festiwal Rowerowy BIKE ACTION 
w Szklarskiej Porębie / 
Cyklistický festival BIKE ACTION 
ve Szklarské Porębě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02516
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu Aktywności 
Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 31.08.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.213,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.409,85 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.341,80 EUR

Jako cel projektu przyjęto rozwój kontaktów społeczności lokal-
nych – zwłaszcza pasjonatów sportu rowerowego, a także zwiększe-
nie atrakcyjności oferty rekreacyjno-rozrywkowej obszaru pograni-
cza polsko-czeskiego w Szklarskiej Porębie i Harrachovie.

W ramach projektu zorganizowano pięciodniową imprezę rowe-
rową z wieloma widowiskowymi konkurencjami: Downhill, Uphill 
Szrenica, Dirt Jumping, Air Water Bike Show, maraton rowerowy 
oraz zawody MTB i BMX w skateparku stworzonym specjalnie na 
potrzeby projektu. Ponadto zorganizowano Junior Trophy, pokaz 
filmów o tematyce rowerowej i targi sprzętu rowerowego.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. Paweł Popłoński

Cílem projektu bylo přiblížit obyvatelům a návštěvníkům pol-
sko-českého příhraničí hornické tradice Kačavského podhůří.

V hornicko-hutnické skansenu u Złotoryje byla uspořádána 
třídenní akce, jejíž návštěvníci mohli mimo jiné shlédnout ukáz-
ky zanikajících řemesel: práci kováře, platnéře, hrnčíře a koželuha. 
Nechyběla ani středověká slévárna mědi a  ukázky soubojů,  zbraní, 
oděvů a tanců z období středověku. V rámci projektu navíc proběh-
ly oslavy svátku sv. Barbory, doprovázené vystoupeními hornické 
kapely a uměleckých a lidových souborů z Polska a Česka, a také 
vědecká konference a výlet po naučné stezce.

Za cíl projektu byl zvolen rozvoj kontaktů místních komunit, 
zejména příznivců cyklistického sportu, a také zatraktivnění rekre-
ačně-zábavní nabídky oblasti polsko-českého příhraničí ve Szklar-
ské Porębě a Harrachově.

V rámci projektu byla uspořádána pětidenní cyklistická akce s 
mnoha pro diváky přitažlivými soutěžemi: Downhill, Uphill Szreni-
ca, Dirt Jumping, Air Water Bike Show, cyklomaratonem a závody 
MTB a BMX ve skateparku vybudovaném speciálně pro potřeby 
projektu. Navíc proběhlo Junior Trophy, promítání filmů o cyklis-
tice a veletrh cyklistického vybavení.
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I Międzynarodowe Igrzyska Sportów 
Ekstremalnych – EXTREMALIA 2011 / 
I. Mezinárodní hry extrémních sportů – 
Extremálie 2011

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02518
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2011 – 31.01.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.447,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.130,70 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.544,79 EUR

Celem projektu była integracja młodzieży ponadgimnazjalnej 
z pogranicza polsko-czeskiego poprzez organizację wspólnych zma-
gań sportowych.

W ramach projektu zorganizowano w Jeleniej Górze Między-
narodowe Igrzyska Sportów Ekstremalnych, podczas których ry-
walizowano w takich konkurencjach jak: wspinaczka na sztucznej 
ściance, paintball, sumo, zorbing, przeciąganie liny. W celu reali-
zacji zamierzonych działań zakupiono i zainstalowano w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ściankę do 
wspinaczki, przeszkolono nauczycieli i przeprowadzono warsztaty 
wspinaczkowe dla młodzieży z Polski i Czech. Uczestnicy projektu 
integrowali się nie tylko podczas rywalizacji, ale również podczas 
spotkań i wycieczek.

Osiem spotkań z Haendlem / 
Osm setkání s Haendlem

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02521
Beneficjent: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Partner projektu: Základní umělecká škola, Jablonec nad 
Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2012 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.333,10 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.083,13 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 833,31 EUR

Za cel projektu przyjęto zwiększenie świadomości i wrażliwości 
muzycznej wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz 
integrację środowisk muzycznych z Polski i z Czech.

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów po obu 
stronach Euroregionu Nysa, przeznaczonych dla muzyków, chórów 
i osób zainteresowanych twórczością G.F. Haendla. Tematem prze-
wodnim warsztatów było jedno z najpopularniejszych oratoriów 
w historii muzyki poważnej – „Mesjasz”. Uczestnicy warsztatów ob-
serwowali specyfikę pracy muzyków, zapoznali się z historią utworu 
oraz syntezą zaproponowaną przez każdego z prowadzących warsz-
taty, tworzącą finalnie emocjonującą i atrakcyjną dla słuchacza ca-
łość.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo vzájemné poznávání a sbližování středo-
školské mládeže z polsko-českého příhraničí prostřednictvím spo-
lečných sportovních soutěží.

V rámci projektu byly v Jelení Hoře uspořádány mezinárodní 
hry adrenalínových sportů, na kterých se soutěžilo v takových disci-
plínách, jako je lezení po umělé stěně, painball, sumo, zorbing a pře-
tahování lanem. K realizaci záměru byla zakoupena a v tělocvičně 
Komplexu ekonomicko-turistických škol nainstalována umělá le-
zecká stěna, byli vyškoleni učitelé a proběhl lezecký workshop pro 
mládež z Polska a Česka. Účastníci projektu měli příležitost ke vzá-
jemným kontaktům nejen při vlastních soutěžích, ale také během 
setkání a výletů.

Jako cíl projektu bylo stanoveno zvětšení hudební uvědomění 
a vnímavost obyvatel polsko-českého příhraničí a vzájemné pozná-
vání a sbližování hudebníků a příznivců hudby z Polska a Česka.

V rámci projektu byl na obou stranách Euroregionu Nisa uspo-
řádán cyklus workshopů pro hudebníky, pěvecké sbory a zájemce o 
tvorbu G. F. Händla. Hlavním tématem workshopu bylo Händlovo 
oratorium Mesiáš – jedno z nejoblíbenějších oratorií v dějinách váž-
né hudby. Účastníci workshopů sledovali práci hudebníků, sezná-
mili se s historií skladby a syntézami představenými jednotlivými 
vedoucími workshopů, tvořící emotivní a pro posluchače zajímavý 
celek.
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Renowacja zabytkowej fontanny 
sukienników w Lwówku Śląskim / 
Renovace památkové kašny soukeníků ve 
Lwówku Śląském

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02522
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2011 – 30.09.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 52.616,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 26.630,60 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3.132,65 EUR

Jako cel projektu obrano wzmocnienie atrakcyjności turystycz-
nej miasta Lwówek Śląski i obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu wyremontowano i uruchomiono umiej-
scowioną na lwóweckim rynku zabytkową fontannę sukienników, 
dzięki czemu stała się ona kolejną atrakcją Lwówka Śląskiego. 
Prace konserwatorskie objęły uzupełnienie ubytków kamieniar-
ki, oczyszczenie powierzchni kamiennych detali, wymianę znisz-
czonego dna niecki wraz z uszczelnieniem, wykonanie instalacji 
wodno -kanalizacyjnej i energetycznej niezbędnej do uruchomienia 
oświetlenia fontanny. Dodatkowo w fontannie zamontowano dysze 
mgielne spieniające wodę. 

Międzynarodowa wystawa tematyczna 
pn. „Oblicza kwarcu” / 
Mezinárodní tematická výstava Tvářnost 
křemene

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02523
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2011 – 30.11.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.416,83 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.554,29 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.241,69 EUR

Celem przyjętym w projekcie było upowszechnienie wiedzy 
z zakresu mineralogii i przemysłu wydobywczego, charakterystycz-
nego dla okolic Lwówka Śląskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności 
turystycznej tego miasta i obszaru pogranicza polsko-czeskiego dla 
mieszkańców, turystów i osób odwiedzających.

W ramach projektu zorganizowano wystawę pt. „Oblicza kwar-
cu” prezentującą okazy tego minerału pozyskane lokalnie i pocho-
dzące z dalszych stron świata, i ukazującą historię jego powstawa-
nia, wydobycia i wykorzystania, m.in. w przemyśle i jubilerstwie. 
Oprócz wystawy zorganizowano również spotkanie dla pasjonatów 
mineralogii z prelekcjami tematycznymi i pokazami slajdów, które 
odbyło się po czeskiej stronie Euroregionu Nysa.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. archiwum beneficjenta

Za cíl projektu bylo zvoleno zvýšení turistické atraktivity města 
Lwówek Śląski a oblasti polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla opravena a zprovozněna historická sou-
kenická kašna na náměstí ve Lwówku Śląském, která se tak stala 
další pozoruhodností tohoto města.  Rekonstrukční práce spočívaly 
v doplnění chybějících kamenů, očištění povrchu kamenných prv-
ků, výměně zničeného dna nádrže včetně jeho utěsnění a provedení 
vodních rozvodů a instalace elektrického osvětlení.   Navíc byly za-
montovány mlžící trysky pro zpěňování vody. 

Cílem vytyčeným v projektu byla popularizace znalostí z obo-
ru mineralogie a těžebního průmyslu, charakteristického pro okolí 
Lwówku Śląského a posílení atraktivity tohoto města a polsko-čes-
kého příhraničí pro obyvatele, turisty a návštěvníky uvedené ob-
lasti.

V rámci projektu byla uspořádána výstava prezentující vzorky 
křemene z tuzemských i zahraničních nalezišť, seznamující s his-
torií vzniku tohoto minerálu, jeho dobývání a využití, mimo jiné 
v průmyslu a šperkařství.  Kromě výstavy bylo také uspořádáno 
setkání zájemců o mineralogii doplněné tematickými přednáškami 
a promítáním diapozitivů, jež proběhlo na české straně Euroregionu 
Nisa.



88

Festiwal Orkiestr Dętych / 
Festival dechových orchestrů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02615
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2011 – 30.09.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.754,60 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.691,41 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.375,46 EUR

Jako cel projektu przyjęto integrację i aktywizację kulturalno-
społeczną mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano imprezę, której motywem 
przewodnim był jubileusz 65-lecia istnienia lubawskiej Orkiestry 
Dętej. Do wspólnego muzykowania zaproszono artystów z orkiestr 
z Polski i Czech. Podczas dwóch dni festiwalu na Rynku w Lubaw-
ce wystąpiło ze swoim repertuarem sześć orkiestr dętych. Odbyły 
się również koncerty zespołów muzycznych i grup artystycznych, 
a także wspólna biesiada przy muzyce.

„Ora et labora”, czyli wspólna historia 
z cystersem w tle / 
„Ora et labora” aneb společné dějiny 
s cisterciáky v pozadí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02677
Beneficjent: Gmina Kamienna Góra
Partner projektu: Obec Bernartice
Termin rzeczowej realizacji:  01.12.2011 - 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.074,17 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.263,04 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.207,42 EUR

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności turystycznej 
regionu pogranicza polsko-czeskiego, ze szczególnym uwzględnie-
niem miejscowości Krzeszów koło Kamiennej Góry, oraz promocja 
Szlaku Cysterskiego wśród mieszkańców Euroregionu Nysa i tury-
stów.

Promocja obiektów zabytkowych znajdujących się na Szlaku Cy-
sterskim była realizowana m.in. za pośrednictwem opublikowanego 
trójjęzycznego wydawnictwa nt. działalności krzeszowskich cyster-
sów, ulotek promujących Krzeszów i zabytki pocysterskie po stronie 
czeskiej oraz w trakcie konferencji podsumowującej projekt.

Fot. Marcin Jaksoń

Fot. Patryk Straus

Jako cíl projektu bylo zvoleno sbližování a kulturně-společen-
ská aktivizace obyvatel polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána akce, jejímž hlavním moti-
vem byly oslavy 65. výročí založení dechového orchestru v Lubaw-
ce. Ke společnému hraní byly pozvány dechové orchestry z Polska 
a Česka.  V průběhu dvou dnů festivalu na náměstí v Lubawce vy-
stoupilo se svým repertoárem šest dechových orchestrů. Proběhly 
také koncerty hudebních skupin, vystoupení uměleckých souborů 
a společná zábava při hudbě.

Cílem projektu bylo posílení turistické atraktivity polsko-české-
ho příhraničí se zaměřením na vesnici Krzeszów u Kamienné Góry 
a propagace Ciesterciácké cesty mezi obyvateli a návštěvníky Euro-
regionu Nisa.

Propagace památkových objektů na tzv. Cisterciácké cestě pro-
bíhala, mimo jiné, prostřednictvím vydané trojjazyčné publikace 
o působení krzeszowských cisterciáků, letáků propagujících Krze-
szów a cisterciácké památky na české straně a také prostřednictvím 
konference shrnující projekt.
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Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju 
euroregionalnych tras rowerowych / 
Na kole do Čech – koncepce rozvoje 
euroregionálních cyklotras

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02678
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Železný Brod
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.664,97 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.465,22 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.466,50 EUR

 Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności i spój-
ności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, maksymalne wykorzy-
stanie szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego, 
wspieranie transgranicznej współpracy w dziedzinie turystyki oraz 
poszerzenie oferty turystycznej.

W ramach projektu opracowano koncepcję programowo-prze-
strzenną rozwoju ruchu rowerowego w Jeleniej Górze, uwzględnia-
jącą euroregionalne trasy rowerowe. Wśród działań projektowych 
znalazły się także polsko-czeski Rajd Rowerowy, który odbył się 
w Czechach oraz impreza pn. „Jeleniogórska Parada Rowerów”.

Jeleniogórskie Forum Teatrów 
Dziecięcych / 
Jelenohorske fórum dětských divadel

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02679
Beneficjent: Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2011 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 22.367,23 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19.009,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.236,73 EUR

Za cel projektu przyjęto promowanie twórczości teatralnej dzie-
ci i młodzieży z Polski i Czech podczas Jeleniogórskiego Forum Te-
atrów Dziecięcych.

Impreza miała charakter konkursu, w którym zespoły teatralne 
z terenu pogranicza polsko-czeskiego zaprezentowały swoje spekta-
kle publiczności i jurorom. Oprócz rywalizacji scenicznej odbyły się 
również warsztaty teatralne oraz spotkania integracyjne dla dzieci 
i młodzieży oraz nauczycieli i instruktorów. Festiwal zakończył się 
paradą uczestników, a zwycięski spektakl zaprezentowano publicz-
ności w formie pokazu specjalnego po polskiej i po czeskiej stro-
nie.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti a soudrž-
nosti polsko-českého příhraničí, maximální využití příležitostí ply-
noucí z výhodné geografické polohy, podpora přeshraniční spolu-
práce v oblasti turistiky a rozšíření turistické nabídky.

V rámci projektu byla zpracována programová a územní kon-
cepce rozvoje cyklistického provozu v Jelení Hoře využívající euro-
regionální cyklotrasy. K aktivitám projektu patřil také polsko-český 
cyklistický výlet, který proběhl na české straně, a cyklistická pře-
hlídka v Jelení Hoře.

Za cíl projektu byla zvolena propagace divadelní tvorby dětí 
a mládeže z Polska a Česka během Jelenohorského fóra dětských 
divadel.

Akce probíhala formou soutěže, na které divadelní soubory 
z polsko-českého příhraničí předvedly svá představení veřejnosti 
a porotě. Kromě soutěže se konaly také divadelní workshopy a spo-
lečenská setkání pro děti, mládež, učitele a instruktory. Festival byl 
zakončen slavnostním pochodem všech účastníků a vítězné kusy 
byly pak ještě jednou uvedeny formou zvláštních představení na 
polské i české straně. 
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Bezpieczeństwo – Edukacja Integracja 
i Zabawa / 
Bezpečnost – vzdělávání, integrace 
a zábava

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02680
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.971,12 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.575,44 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.597,12 EUR

Celem projektu było nawiązanie współpracy między straża-
mi miejskimi miast partnerów projektowych poprzez organizację 
wspólnych przedsięwzięć, służących także mieszkańcom pograni-
cza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano wspólną konferencję do-
tyczącą poprawy bezpieczeństwa transgranicznego oraz warsztaty 
z obsługi monitoringu wizyjnego. Zorganizowano również dwie im-
prezy dla dzieci z Polski i z Czech – „Zostań z nami Świętym Miko-
łajem” i „Olimpiada Razem Bezpiecznie”, a także wyjazd jeleniogór-
skich strażników miejskich do Jilemnic, gdzie wspólnie z czeskimi 
kolegami uczyli dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Współpraca Gminy Nowogrodziec 
i Przedszkola we Frydlancie w zakresie 
edukacji i rozwoju dzieci / 
Spolupráce obce Nowogrodziec a mateřské 
školy ve Frýdlantu v oblasti vzdělávání 
a rozvoje dětí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02684
Beneficjent: Gmina Nowogrodziec
Partner projektu: Základní škola, Základní umělecká škola 
   a Mateřská škola, Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.559,17 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.275,29 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 855,92 EUR

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju społecznego 
obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez promowanie współ-
pracy partnerskiej oraz integracja mieszkańców tego obszaru.

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań dzieci z przed-
szkola z Nowogrodźca i z czeskiego miasta Frydlant. Przedszkola-
ki wzięły udział w koncercie przygotowanym przez Filharmonię 
Dolnośląską, w festynie ekologicznym, konkursie plastycznym pod 
hasłem „Żyjmy zdrowo”, w warsztatach teatralnych i Olimpiadzie 
Malucha. Wspólna praca i zabawa służyły integracji najmłodszych 
mieszkańców pogranicza oraz ich rodziców i nauczycieli.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi městskými po-
liciemi z partnerských měst prostřednictvím pořádání společných 
akcí, prospívajících také obyvatelům polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána společná konference věnova-
ná zvýšení přeshraniční bezpečnosti a workshop zaměřený na ob-
sluhu kamerového systému. Proběhly také dvě akce určené pro děti 
z Polska a Česka (Staň se s námi svatým Mikulášem a olympiáda 
nazvaná Spolu a bezpečně). Strážníci z Jelení Hory pak navštívili 
Jilemnici, kde společně s českými kolegy seznamovali děti s pravidly 
bezpečnosti v silničním provozu.

Hlavním cílem projektu byla podpora rozvoje společenského 
rozvoje polsko-českého příhraničí prostřednictvím propagace part-
nerské spolupráce a sbližování obyvatel této oblasti. 

V rámci projektu proběhla řada setkání dětí z mateřských škol 
z polského města Nowogrodziec a českého města Frýdlant. Děti 
se zúčastnily koncertu připraveném Dolnoslezskou Filharmonií, 
ekologické slavnosti, výtvarné soutěže Žijme zdravě, divadelního 
workshopu a dětské olympiády. Společná práce a zábava přispěla ke 
vzájemnému poznávání a sbližování nejmladších obyvatel příhrani-
čí a jejich rodičů a učitelů.



91

Pociągi pod specjalnym nadzorem / 
Ostře sledované vlaky

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02686
Beneficjent: Teatr im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze
Partner projektu: Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2012 – 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 27.289,63 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.644,81 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.604,63 EUR

Celem projektu była wymiana doświadczeń między osobami 
związanymi z teatrem zamieszkującymi pogranicze polsko-czeskie 
oraz zapoznanie mieszkańców tego obszaru z kulturą kraju sąsiada.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty teatralne dla 
aktorów teatrów z Jeleniej Góry i Liberca oraz osób amatorsko zaj-
mujących się sztuką teatralną. Efektem warsztatów prowadzonych 
przez reżyserów, scenografów i kompozytorów z obu krajów, był 
dwujęzyczny spektakl, oparty na tekście Bohumila Hrabala „Pociągi 
pod specjalnym nadzorem”, wystawiony w niepowtarzalnej scenerii 
dworca PKP w Jeleniej Górze.

Kobieca siła, czyli przez żołądek do serca 
/ 
Ženská síla, aneb cesta k srdci vede 
žaludkem

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02687
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.293,35 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.349,34 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 629,34 EUR

Celem projektu było zacieśnienie współpracy między społecz-
nościami po obu stronach granicy polsko-czeskiej służącej rozwojo-
wi kulturowemu, edukacyjnemu i społeczno-gospodarczemu.

Projekt polegał na zorganizowaniu dwóch dwudniowych warsz-
tatów kulinarnych połączonych z degustacją przygotowanych po-
traw. Jedno spotkanie odbyło się w gminie Świerzawa, a drugie 
– w gminie Malá Skála. Uczestnicy z obu stron granicy, głównie pa-
nie, przygotowywali potrawy charakterystyczne dla swoich krajów, 
poznając w ten sposób kulturę i tradycje kulinarne kraju sąsiada. 
Efektem projektu było również wydanie książki kucharskiej opraco-
wanej przez uczestników warsztatów.

Fot. Marcin Oliva Soto – archiwum Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

Cílem projektu byla výměna zkušeností mezi divadelníky z pol-
sko-českého příhraničí a seznámení obyvatel této oblasti s kulturou 
sousední země. 

V rámci projektu proběhl divadelní workshop pro profesionál-
ní i amatérské divadelní herce z Jelení Hory a Liberce. Výstupem 
workshopu, vedeného režiséry, scénografy a skladateli z obou zemí, 
bylo dvojjazyčné divadelní představení na motivy povídky Ostře 
sledované vlaky Bohumila Hrabala, zahrané v neopakovatelné sce-
nérii železniční stanice v Jelení Hoře.

Cílem projektu bylo utužení vzájemné spolupráce mezi oby-
vateli obou stran polsko-české hranice přispívající ke kulturnímu, 
vzdělávacímu a sociálně-ekonomickému rozvoji.

V rámci projektu proběhly dva dvoudenní kulinářské work-
shopy spojené s ochutnávkou připravených jídel.  Jeden se konal 
v polské obci Świerzawa a druhý v české obci Malá Skála. Účastníci 
z obou stran hranice, zejména ženy, připravovali jídla charakteris-
tická pro své země a současně poznávali kulturu a kulinářské tradi-
ce země sousedů. Výstupem projektu bylo také vydání polsko-české 
kuchařky zpracované účastníky workshopu.  
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Skok do przyjaźni dzieci z miast Kowary 
i Vrchlabí / 
Skok do přátelství dětí z měst Kowary 
a Vrchlabí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02689
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu: Město Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.028,28 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.824,03 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 802,83 EUR

Celem projektu było utrwalenie współpracy pomiędzy szkołami 
z miast partnerów projektowych, poprzez organizację spotkań dzie-
ci, młodzieży, rodziców i nauczycieli po stronie polskiej i czeskiej. 

W ramach projektu odbyło się pięć spotkań uczniów szkół pod-
stawowych z Kowar i ze szkoły Horská v Podhůří we Vrchlabí. Były 
to zawody sportowe „Narciarstwo w Karkonoszach”, festyn „Odwie-
dziny przyjaciół”, spotkanie „Dzień pełen gier”, wycieczka w góry 
„Na grzbiecie Karkonoszy” oraz impreza mikołajkowa przed świę-
tami Bożego Narodzenia. Poprzez rywalizację, pracę i zabawę dzieci 
poznawały język kraju sąsiada, jego tradycje i codzienne życie.

Fot. Andrzej Weinke

Bezpieczne Karkonosze II / 
Bezpečné Krkonoše II

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02688
Beneficjent: Karkonoski Park Narodowy
Partner projektu: Správa Krkonošského národního 
  parku Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.589,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.451,13 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 758,96 EUR

Główny cel projektu to zwiększenie bezpieczeństwa osób prze-
bywających w przygranicznym terenie górskim na obszarze Karko-
noskiego Parku Narodowego po obu stronach granicy.

W ramach projektu dokonano inwentaryzacji infrastruktury tu-
rystycznej Karkonoskiego Parku Narodowego (drogi wewnętrzne, 
szlaki turystyczne, mosty, kładki, przepusty) pod kątem dostępno-
ści (nośność i in. parametry) dla pojazdów ratowniczych. Jednym 
z działań projektowych było również uzupełnienie zimowego ozna-
kowania turystycznego – zamontowanie na szlakach tabliczek in-
formacyjnych i kierunkowych a tym samym ujednolicenie oznako-
wania z systemem funkcjonującym po czeskiej stronie Karkonoszy.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo upevnění spolupráce mezi školami z obou 
partnerských měst pořádáním setkání dětí, mládeže, rodičů a učite-
lů na polské i české straně.  V rámci projektu se konalo pět setkání 
žáků základních škol z Kowarů a ZŠ Horská v Podhůří ve Vrchlabí. 
Byly to sportovní závody Lyžování v Krkonoších, slavnost pod ši-
rým nebem Návštěvy přátel, setkání Den plný her, horská túra Na 
hřebeni Krkonoš a předvánoční mikulášská zábava. Při společném 
soutěžení, práci a zábavě děti poznávaly jazyk, tradice a každodenní 
život sousedů.

Cílem projektu bylo posílení role vzájemných kontaktů místních 
obyvatel, aktivizace společenských iniciativ a utužení kontaktů.   

V rámci projektu se uskutečnila řada sportovně-rekreačních 
akcí pro děti, mládež a dospělé účastníky z Polska a Česka, ven-
kovní výstava plakátů dokumentující historii zimních sportů v Kr-
konoších a dvě výstavy fotografií představujících aktivity projektu. 
Zájemci se zúčastnili Retro dvojboje (skoků na lyžích a slalomu), 
Retro běhu na lyžích, soutěže ve stavění sněhuláků a Jizerského 
běhu. Podmínkou účasti na retro akcích byly oděvy a lyžařské vyba-
vení z minulých dob.
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Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie / 
Ski Retro Festival ve Szklarské Porębě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02691
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2011 – 31.05.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.725,12 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.516,34 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.472,52 EUR

Celem projektu było zwiększenie roli wzajemnych kontaktów 
społeczności lokalnych, aktywizacja inicjatyw społecznych i zacie-
śnienie kontaktów partnerskich. 

Działania projektowe objęły cykl imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Polski i z Czech, a tak-
że plenerową wystawę plakatową ukazującą historię sportów zimo-
wych w Karkonoszach i dwie wystawy prezentujące zdjęcia z działań 
projektowych. Osoby zainteresowane wzięły udział w Dwuboju Re-
tro (skoki narciarskie i slalom) i Biegu Retro (narty biegowe), a tak-
że w lepieniu bałwanów i Biegu Izerskim. Podczas imprez w stylu 
retro obowiązywały stroje i sprzęt narciarski z minionych epok.

Fot. archiwum beneficjenta

Rajd lingwistyczno-krajoznawczy 2011 / 
Jazykovědný a vlastivědný pochod 2011

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02692
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Střední zdravotnická škola, Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2011 – 30.11.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.056,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 1.439,59 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 169,27 EUR

 Za cel projektu przyjęto integrację młodzieży ze szkół ponad-
gimnazjalnych pogranicza polsko – czeskiego poprzez organizację 
wspólnej imprezy turystycznej powiązanej z  praktyczną nauką ję-
zyków obcych.

W ramach projektu zorganizowano rajd pieszy w okolicach Je-
leniej Góry (Sobieszów, Jagniątków, Zachełmie), na którego trasie 
rozegrano konkurencje polegające na prezentowaniu przez uczest-
ników lokalnych legend i opisów miejscowego krajobrazu w języku 
angielskim lub niemieckim. Młodzież polska i czeska wzięła udział 
w konkursach wiedzy o zamku Chojnik (którego zdobycie było jed-
nym z etapów rajdu) oraz o innych zamkach Kotliny Jeleniogórskiej 
i o historii Jeleniej Góry. Na mecie rajdu podsumowano zmagania 
poszczególnych drużyn i wręczono nagrody zwycięzcom.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílení role vzájemných kontaktů místních 
obyvatel, aktivizace společenských iniciativ a utužení kontaktů.   

V rámci projektu se uskutečnila řada sportovně-rekreačních 
akcí pro děti, mládež a dospělé účastníky z Polska a Česka, ven-
kovní výstava plakátů dokumentující historii zimních sportů v Kr-
konoších a dvě výstavy fotografií představujících aktivity projektu. 
Zájemci se zúčastnili Retro dvojboje (skoků na lyžích a slalomu), 
Retro běhu na lyžích, soutěže ve stavění sněhuláků a Jizerského 
běhu. Podmínkou účasti na retro akcích byly oděvy a lyžařské vyba-
vení z minulých dob.

  

Cílem projektu byla integrace mládeže ze středních škol z pol-
sko-českého příhraničí prostřednictvím organizování společných 
turistických akcí spojených s praktickou výuku cizích jazyků.

V rámci projektu byl uskutečněn pochod v okolí města Jelenia 
Góra (Sobieszów, Jagniatków, Zachelmie), na jehož trase se uskuteč-
nily soutěže spočívající v prezentaci místních legend a popisů zdejší 
krajiny v angličtině nebo v němčině účastníky. Polská a česká mlá-
dež se zúčastnila znalostní soutěže o hradu Chojnik (jehož zdolání 
bylo jednou z etap pochodu) a dalších hradů Jelenohorské kotliny 
a historii Jelení Hory. V cíli pochodu byly shrnuty výsledky jednot-
livých týmů a byly uděleny ceny vítězům.
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Międzynarodowe warsztaty 
transgraniczne / 
Mezinárodní přeshraniční dílny

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02767
Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
       Nysa
Partner projektu: Euroregion Nisa – regionální sdružení
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2011 – 31.12.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.593,45 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.004,42 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.059,35 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy transgranicznej na po-
graniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu we wrześniu 2011 w Karpaczu zostały zor-
ganizowane warsztaty dotyczące kilkunastu dziedzin współpracy 
(drogi, koleje, turystyka, gospodarka, edukacja, historia, biblioteki, 
równość szans, zdrowie publiczne, ochrona zabytków, ratownictwo 
medyczne, zarządzanie kryzysowe, czysta Nysa, lasy, statystyka, 
współpraca szkół wyższych, Strategia Euroregionu Nysa), podczas 
których podsumowano dotychczasową współpracę transgranicz-
ną w Euroregionie Nysa i zaplanowano dalsze wspólne działania. 
W ramach projektu wydano również trójjęzyczną publikację pt. „20 
lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa”, 
zawierającą wypowiedzi osób aktywnie działających na rzecz współ-
pracy transgranicznej w ramach euroregionalnych grup roboczych.

Fot. archiwum SGP ERN

Szlakiem polsko-czeskich atrakcji 
turystycznych / 
Stezka polsko-českých turistických atrakcí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02693
Beneficjent: Powiat Kamiennogórski
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2012 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.067,71 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.957,54 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.406,78 EUR

Celem projektu było poszerzenie współpracy na pograniczu 
polsko-czeskim ukierunkowanej na wspieranie turystyki i uatrak-
cyjnienie oferty turystycznej.

W ramach projektu wydano czterojęzyczny przewodnik tu-
rystyczny z mapami pn. „Szlakiem polsko-czeskich atrakcji tury-
stycznych” zawierający wyczerpujące informacje nt. atrakcji tury-
stycznych Ziemi Kamiennogórskiej i obszaru pogranicza wraz ze 
zdjęciami i danymi teleadresowymi miejscowych obiektów gastro-
nomicznych i noclegowych. Działaniem podsumowującym projekt 
była konferencja, podczas której zaprezentowano i dystrybuowano 
przewodnik.

Fot. J. Sarnecki

Cílem projektu bylo rozšířit spolupráci na česko-polském pří-
hraničí zaměřenou na podporu cestovního ruchu a zatraktivnění 
turistické nabídky.

V rámci projektu byl vydán čtyřjazyčný turistický průvodce s 
mapami s názvem Cestou polsko-českých turistických atrakcí, který 
obsahuje komplexní informace o turistických atrakcích okolí města 
Kamienna Góra a příhraniční oblasti včetně fotografií a kontakt-
ních údajů na místní stravovací zařízení a ubytování. Aktivitou shr-
nující projekt byla konference, během níž byl průvodce představen 
a distribuován.

Cílem projektu bylo rozvinout přeshraniční spolupráci na pol-
sko-českém pomezí.

V rámci projektu v září 2011 v Karpaczi byly organizovány 
workshopy zaměřené na několik oblastí spolupráce (silnice, železni-
ce, cestovní ruch, ekonomika, vzdělávání, historie, knihovny, rovné 
příležitosti, veřejné zdraví, ochrana historických památek, zdravot-
nické záchranářství, krizové řízení, čistá Nisa, lesy, statistiky, spo-
lupráce vysokých škol, Strategie Euroregionu Nisa), během nichž 
se shrnuly dosavadní přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa 
a naplánovaly další společné akce. V rámci projektu byla rovněž vy-
dána trojjazyčná publikace s názvem 20 let přeshraniční spolupráce 
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, která obsahuje vyjádření osob ak-
tivně zapojených do přeshraniční spolupráce v rámci euroregionál-
ních pracovních skupin.
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Konferencja Jubileuszowa 20-lecia 
Euroregionu Nysa / 
Jubilejní konference 20 let Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02807
Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
                       Nysa
Partner projektu: Euroregion Nisa – regionální sdružení
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2011 – 31.12.2011
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 26.971,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 22.925,50 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.697,12 EUR

Celem projektu było podsumowanie dotychczasowej, dwudzie-
stoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie Nysa.

Głównym działaniem projektowym była organizacja Konferen-
cji Jubileuszowej, podczas której podsumowano współpracę w ra-
mach Euroregionu, zaprezentowano przykłady dokonań, a także 
omówiono kierunki przyszłych działań. Podczas konferencji wrę-
czono Nagrody Euroregionu Nysa oraz Nagrodę Innowacji, a także 
Nagrodę Studencką. Konferencję wzbogacił koncert chórów dzie-
cięcych z Polski i z Czech, będący efektem prac warsztatowych prze-
prowadzonych wcześniej w ramach projektu.

Fot. archiwum SGP ERN

Wspieranie wspólnego partnerstwa  
2012 / 
Podpora společného partnerství 2012

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02808
Beneficjent: Gmina Marciszów
Partner projektu: Město Pilníkov, Obec Vítězná
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2012 – 31.10.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.038,28 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.982,53 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 703,83 EUR

Celem projektu było wzmacnianie powiązań instytucji świad-
czących usługi publiczne po polskiej i czeskiej stronie oraz posze-
rzenie ponadgranicznych kontaktów mieszkańców Polski i Czech.

Głównym działaniem w projekcie była organizacja dożynek 
gminnych z udziałem gości z czeskich gmin partnerskich. Pod-
czas uroczystości zaprezentowano wieńce dożynkowe wykonane ze 
zbóż, kwiatów, ziół, warzyw i owoców i zorganizowano szereg atrak-
cyjnych działań towarzyszących dla publiczności. Dodatkowymi 
działaniami projektowymi były zorganizowane dla dzieci polskich 
i czeskich wyjazdy na basen w Jaworze, w trakcie których dzieci do-
skonaliły umiejętności pływackie.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo shrnutí dosavadní, už dvacet let trvající 
přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa.

Hlavní aktivitou bylo uspořádání jubilejní konference, během 
níž se shrnula spolupráce v rámci euroregionu, účastníkům byly 
prezentovány příklady úspěchů, a také byly projednány směry pro 
budoucí činnost. Během konference se také předávaly Ceny Eurore-
gionu Nisa a Ceny inovací a také Studentská cena. Konferenci obo-
hatil koncert dětských sborů z Polska a Česka, který byl završením 
práce během dílen uskutečněných v rámci projektu.

Projekt se zaměřoval na posílení vztahů mezi institucemi, které 
poskytují veřejné služby na polské a české straně a rozšíření přeshra-
ničních kontaktů obyvatel Polska a České republiky.

Hlavní aktivitou projektu byla organizace obecních dožínek za 
účasti hostů z českých partnerských obcí. Během slavností byly pre-
zentovány dožínkové věnce vyrobené z obilnin, květin, bylinek, ze-
leniny a ovoce a byla uskutečněna řada atraktivních doprovodných 
aktivit pro veřejnost. Akcí navíc určenou polským a českým dětem 
byly výlety do bazénu v Jaworu, během nichž si děti zdokonalovaly 
plavecké dovednosti.
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Królestwo Ducha Gór / 
Krakonošovo království

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02918
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu: Svazek obcí Východní Krkonoše
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2012 – 31.01.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.012,85 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.260,91 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 501,29 EUR

Za cel projektu przyjęto wzbogacenie oferty turystycznej oraz 
promocję najciekawszych atrakcji na obszarze wschodnich Karko-
noszy wśród turystów i mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu wydano tzw. Karkonoski Paszport Tury-
styczny, w którym turyści mogli zbierać potwierdzenia odwiedze-
nia wyznaczonych miejscowości po polskiej i czeskiej stronie. Po 
zebraniu odpowiedniej liczby potwierdzeń turyści otrzymywali na-
grodę – sportowy plecak. Zabawa była odpowiednio wypromowana 
poprzez ulotki informacyjne, plakaty i specjalne mapy.

5 wieków tradycji kowarskich – promocja 
historii górnictwa w Kowarach / 
5 století tradice Kowarů – propagace dějin 
hornictví v Kowarech

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02919
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu:  Městys Černý Důl, ČS.SPELEOLOGIC.
  SPOLEČ. ZO ALBEŘICE
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.160,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.086,51 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 716,07 EUR

Celem projektu było poszerzenie oferty turystycznej po obu 
stronach Karkonoszy i wypromowanie nowych atrakcji zachęcają-
cych potencjalnych turystów do przyjazdu i popularyzujących hi-
storię regionu. 

W ramach projektu stworzono Miejski Szlak Tradycji nawiązu-
jący tematycznie do pięćset letniej tradycji górniczej i obiektów z nią 
związanych. Wydano również publikację zawierającą dokumenty 
i materiały historyczne dotyczące Kowar (szkice, mapy, pocztów-
ki) oraz mapę z zaznaczonymi atrakcjami historycznymi na kowar-
skim Miejskim Szlaku Tradycji. Przygotowano także stałą wystawę 
dokumentów i innych świadectw tradycji górniczych w Kowarach 
i okolicy.

Fot. Andrzej Weinke

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo obohatit turistickou nabídku a podpořit 
nejzajímavější atrakce na území Východních Krkonoš mezi turisty 
a místními obyvateli česko-polského příhraničí.

V rámci projektu byl vydán tzv. Krkonošský turistický pas, 
v němž si návštěvníci mohou potvrdit návštěvu dané obce na polské 
a české straně. Po shromáždění příslušného počtu potvrzení získá-
vali turisté cenu – sportovní batoh. Hra byla řádně propagována 
prostřednictvím letáků, plakátů a speciálních map. Cílem projektu bylo zvýšit turistickou nabídku na obou stra-

nách Krkonoš a podporovat nové atrakce vybízející potenciální ná-
vštěvníky k příjezdu a popularizující historii regionu. 

V rámci projektu byla vytvořena Městská stezka tradic – tema-
ticky s odkazem na 500 let starou hornickou tradici a s ní souvi-
sející objekty. Také byla vydána publikace obsahující dokumenty 
a historické materiály týkající se Kowar (nákresy, mapy, pohlednice) 
a mapa s označenými historickými pamětihodnostmi na kowarské 
Městské stezce tradic. Kromě toho byla připravena také stálá expo-
zice dokumentů a jiných dokladů o hornické tradici v Kowarech 
a okolí.
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Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
w Olszanicy / 
Mezinárodní fotbalový turnaj Olszanica

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02920
Beneficjent: Klub Sportowy OLIMPIA Olszanica
Partner projektu: Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 31.08.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.755,49 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.041,77 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 475,16 EUR

Jako cel projektu przyjęto popularyzację sportu i aktywnego 
spędzania czasu wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego 
oraz rozwój współpracy klubów sportowych z obszaru pogranicza.

W ramach projektu zorganizowano Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Polski i Czech. Rozgrywki 
przeprowadzono w grupach wiekowych 16 – 55 lat. Dodatkowym 
działaniem turnieju była Akademia Piłki Nożnej dla najmłodszych 
piłkarzy, w czasie której dzieci pod kierunkiem doświadczonych za-
wodników uczyły się prostych elementów gry w piłkę nożną. Uroz-
maiceniem imprezy był festyn i występy zespołów muzycznych.

Pięć lat współpracy miast partnerskich – 
Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou / 
Pět let spolupráce partnerských měst – 
Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou 

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/11.02921
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Partner projektu: Město Rokytnice nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.858,76 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.079,94 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.185,88 EUR

Głównym celem projektu była prezentacja efektów, podsumo-
wanie i utrwalenie pięcioletniej współpracy partnerskiej gmin Woj-
cieszów i Rokytnice nad Jizerou.

W ramach projektu zorganizowano dwudniową imprezę kultu-
ralno-sportową w Wojcieszowie z udziałem gości z Czech – odbyły 
się m.in. zawody wędkarskie i szachowe, konkurs kulinarny i pla-
styczny, wycieczka krajoznawcza, występy zespołów muzycznych, 
występy artystów cyrkowych i akrobatów, pokazy strażackie. Wy-
dano także folder promujący gminy partnerskie oraz kalendarz na 
2013 rok.

Fot. Paweł Kanikowski

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla popularizace sportu a aktivního trávení 
volného času mezi obyvateli polsko-českého příhraničí a rozvoj 
spolupráce sportovních klubů v pohraniční oblasti.

V rámci projektu byl uspořádán Mezinárodní fotbalový turnaj 
za účasti týmů z Polské a České republiky. Klání bylo provedeno ve 
věkových skupinách 16 až 55 let. Další akcí na turnaji byla Fotbalová 
akademie pro nejmladší fotbalisty, během níž se děti pod vedením 
zkušených hráčů učily jednoduché prvky fotbalu. Zpestřením akce 
byl jarmark a vystoupení hudebních skupin.

Hlavním cílem projektu byla prezentace výsledků, shrnutí 
a upevnění pětileté partnerské spolupráce měst Wojcieszów a Ro-
kytnice nad Jizerou.

V rámci projektu byla uspořádána dvoudenní kulturní a spor-
tovní akce ve Wojcieszówě za účasti hostů z České republiky – kona-
ly se mimo jiné rybářské závody a šachové soutěže, kulinářská a vý-
tvarná soutěž, vlastivědný výlet, vystoupení živé hudby, vystoupení 
artistů a cirkusových akrobatů, hasičské ukázky. Dále byla vydána 
propagační brožura partnerských měst a kalendář pro rok 2013.
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Lokalny produkt turystyczny powiatu 
lubańskiego: Księstwo Czocha / 
Místní produkt cestovního ruchu 
Lubanského okresu: Knížectví Czocha

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02924
Beneficjent: Powiat Lubański
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 - 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.554,01 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.220,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.555,41 EUR

Jako cel projektu przyjęto promocję walorów turystycznych 
regionu oraz wymianę doświadczeń w zakresie organizacji ruchu 
turystycznego na pograniczu polsko-czeskim.

 W ramach projektu realizowano działania popularyzujące 
najważniejszy produkt turystyczny Powiatu Lubańskiego – Zamek 
Czocha i za jego pośrednictwem – cały obszar powiatu. Zorganizo-
wano m.in. dwa dwudniowe warsztaty dla przedsiębiorców z bran-
ży turystycznej, imprezę plenerową pt. „Koronacja księcia Księstwa 
Czocha”, wydano „paszporty” dla mieszkańców Księstwa Czocha 
oraz mapę z naniesionymi atrakcjami turystycznymi Księstwa, uru-
chomiono też stronę internetową promującą Księstwo Czocha.

Polsko-czeskie spotkania kulturalne / 
Polsko-česká kulturní setkání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02922
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku
Partner projektu: Obec Heřmanice
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 31.07.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.444,11 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.627,48 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 544,42 EUR

 Celem projektu było ożywienie relacji między mieszkańcami 
pogranicza polsko-czeskiego oraz poszerzenie kontaktów pomiędzy 
partnerami.

W ramach projektu w Pieńsku odbyła się impreza „Mała Wiel-
kanoc na styku czterech kultur”, zorganizowano też wycieczkę do 
zakładu wytwarzającego szkło artystyczne w Heřmanicach a także 
warsztaty i konkurs fotograficzny, plener rzeźbiarski oraz projekcję 
filmu. Działania te tematycznie związane były z hutnictwem szkła, 
wpisanym w historię obu regionów.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo oživit vztahy mezi obyvateli česko-polské-
ho pohraničí a rozšířit kontakty mezi partnery.

V rámci projektu se v Piensku konala akce s názvem Malé Veli-
konoce na styku čtyř kultur, byl uspořádán výlet do závodu v Heř-
manicích, kde se vyrábí ateliérové umělecké sklo, dále se uskutečnily 
fotografické workshopy a soutěž, sochařské dílny a filmová projekce. 
Tyto akce byly tematicky spojené se sklářstvím, vepsané do historie 
obou regionů.

Cílem projektu byla propagace turistických předností regionu 
a výměna zkušeností v oblasti organizace cestovního ruchu v česko-
polském pohraničí.

V rámci projektu byly realizovány aktivity popularizující nej-
významnější turistický produkt Lubańského okresu – Hrad Czocha 
a jeho prostřednictvím – celé území okresu. Mimo jiné byly uspořá-
dány dva dvoudenní workhopy pro podnikatele v oblasti cestovního 
ruchu, venkovní akce s názvem Korunovace prince knížectví Czo-
cha, byly vydány „pasy“ pro obyvatele knížectví Czocha a mapa s 
vyznačenými turistickými atrakcemi knížectví, a také byly spuštěny 
internetové stránky na podporu knížectví Czocha.
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Aktywna integracja na pograniczu 
polsko-czeskim / 
Aktivní integrace v polsko-českém 
příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02925
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 31.01.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.736,66 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.115,66 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.542,03 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój turystyki przy optymalnym wy-
korzystaniu walorów przyrodniczych.

W ramach projektu przeprowadzono działania popularyzujące 
i ułatwiające uprawianie turystyki na obszarze Powiatu Lwówec-
kiego oraz po stronie czeskiej – w mieście Žacléř i jego okolicach. 
Były to m.in.: organizacja przejazdu rowerowego na trasie Žacléř 
– Łupki, oznakowanie tras rowerowych w tym doznakowanie eu-
roregionalnej magistrali rowerowej ER-4 na odcinku Lwówek Ślą-
ski – Grodziec, wydanie publikacji zawierającej schemat przebiegu 
tras rowerowych w Powiecie Lwóweckim oraz opracowanie i druk 
folderu promującego aktywną turystykę i wypoczynek na terenie 
Powiatu Lwóweckiego.

100-lecie Zapory Pilchowickiej – produkt 
turystyczny obszaru pogranicza 2012 / 
100 let Pilchowické přehrady – turistický 
produkt příhraničního území 2012

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02926
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 31.01.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.213,41 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.106,70 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.070,95 EUR

Celem projektu była promocja turystyczna Euroregionu Nysa 
ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji położonych w Powiecie 
Lwóweckim.

Działania projektowe nawiązywały do rocznicy 100-lecia wybu-
dowania zapory wodnej na rzece Bóbr w Pilchowicach, W ramach 
projektu opracowano koncepcję turystycznego zagospodarowania 
terenu wokół zbiornika wodnego w Pilchowicach, wydano folder 
prezentujący możliwości spędzania czasu wolnego na obszarze Po-
wiatu Lwóweckiego, a także wykonano i zainstalowano na zaporze 
pilchowickiej tablicę pamiątkową z okazji 100-lecia wybudowania 
obiektu. Zorganizowano też spływ rzeką Bóbr połączony ze zwie-
dzaniem urządzeń i budowli hydrotechnicznych.

Fot. archiwum beneficjenta
Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj cestovního ruchu s optimálním vyu-
žitím přírodního bohatství.

V rámci projektu byly provedeny aktivity zaměřené na podpo-
ru a usnadňující provozování cestovního ruchu na území okresu 
Lwówek Śląski v Polsku a ve městě Žacléři a jeho okolí. Jednalo se 
mj. o uspořádání cyklistické vyjížďky na trase Žacléř – Łupki, zna-
čení cyklotras včetně doznačení euroregionální magistrály ER-4 na 
úseku Lwówek Śląski – Grodziec, vydání publikace obsahující sché-
ma průběhu cyklotras v okrese Lwówek Śląski a zpracování a tisk 
brožury propagující aktivní cestovní ruch a rekreaci na území okre-
su Lwówek Śląski.

Cílem projektu byla turistická propagace Euroregionu Nisa s 
důrazem na atrakce v okrese Lwówek Śląski.

Projektové aktivity se odkazovaly na výročí 100 let výstavby 
vodní přehrady na řece Bobr v Pilchowicích. V rámci projektu byla 
vypracována koncepce turistického využití oblasti kolem vodní 
nádrže v Pilchowicích, byla vydána brožura prezentující možnosti 
volnočasových aktivit na území okresu Lwówek Śląski, a na přehra-
dě v Pilchowicích byla také zhotovena a instalována pamětní deska 
k připomenutí 100. výročí výstavby objektu. Byl také zorganizován 
rafting na řece Bóbr v kombinaci s prohlídkou zařízení a vybavení 
vodního díla.
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Most przyjaźni i wzajemnej współpracy / 
Most přátelství a vzájemné spolupráce

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02927
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2012 – 31.05.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.281,88 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.639,59 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 428,19 EUR

Celem projektu była wspólna promocja oferty turystycznej Ko-
tliny Jeleniogórskiej oraz Czeskiego Raju.

Partnerzy projektowi podjęli liczne działania służące promocji 
pogranicza polsko-czeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jele-
niej Góry i Czeskiego Raju – regionu turystycznego w północnych 
Czechach słynącego z niezwykłych formacji skalnych. W ramach 
projektu partnerzy wspólnie promowali się podczas targów tury-
stycznych TOURTEC w Jeleniej Górze i targów EUROREGION 
TOUR w Jabloncu nad Nisou. Zorganizowano także dwie wycieczki 
studyjne dla osób związanych z obsługą ruchu turystycznego z Pol-
ski i z Czech – po Kotlinie Jeleniogórskiej i po Czeskim Raju.

Polsko-czeskie Karkonosze – festiwal 
fotografii górskiej / 
Polsko-české Krkonoše – festival horských 
fotografií

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02929
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.953,89 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.710,80 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.495,39 EUR

Celem projektu był rozwój w sferze kultury i edukacji na obsza-
rze pogranicza polsko-czeskiego oraz budowanie relacji społeczno-
ści lokalnych.

W ramach projektu zorganizowano siedmiodniowe warsztaty 
fotograficzne, w których udział wzięli fotograficy z Polski i Czech 
wykorzystujący tradycyjne techniki fotograficzne. W trakcie warsz-
tatów odbyły się wykłady autorskie nt. fotografii. Kolejnym etapem 
projektu były wystawy zlokalizowane w kilku punktach Jeleniej 
Góry (indywidualna wystawa artysty fotografika z Czech, zbiorowa 
wystawa fotografii o tematyce karkonoskiej, wystawa historycznych 
zdjęć i widokówek czeskich, powarsztatowa wystawa prac fotogra-
fików polskich i czeskich) oraz wystawa powarsztatowa zorganizo-
wana po stronie czeskiej.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Tomasz Mielech

Cílem projektu byla společná propagace turistické nabídky Jele-
nohorské kotliny a Českého ráje.

Projektoví partneři provedli celou řadu aktivit zaměřených na 
propagaci polsko-českého příhraničí, se zvláštním důrazem na měs-
to Jelenia Góra a Český ráj – turistickou oblast Severovýchodních 
Čech v České republice známou svými neobvyklými skalními útva-
ry. Partneři projektu se společně propagovali během veletrhu ces-
tovního ruchu TOURTEC ve městě Jelení Hoře a EUROREGIONU 
TOUR v Jablonci nad Nisou. Rovněž byly uspořádány dvě studijní 
cesty pro pracovníky v cestovním ruchu z Polska a Čech – cesta po 
Jelenohorské kotlině a Českém ráji.

Cílem projektu byl rozvoj v oblasti kultury a vzdělávání na čes-
ko-polském pomezí a budování vztahů místních společností.

V rámci projektu byl uspořádán sedmidenní fotografický work-
shop, kterého se zúčastnili fotografové z Polska a Česka, kteří pou-
žívají tradiční fotografickou techniku. Během workshopů se usku-
tečnily autorské přednášky o fotografii. Další etapou projektu byly 
výstavy, které byly prezentovány na několika místech Jelení Hory 
(samostatná výstava umělce-fotografa z Česka, kolektivní výstava 
fotografií Krkonoš, výstava českých historických fotografií a po-
hlednic, výstava děl polských a českých fotografů vzniklých během 
workshopů). Další výstava prací vzniklých během workshopů byla 
uskutečněna v Česku.
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Słońce jest wszędzie – współpraca 
transgraniczna szkół / 
Slunce je všude – přeshraniční spolupráce 
škol

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02930
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola, Lázně Libverda
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 31.10.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.414,39 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.152,06 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 841,44 EUR

Celem projektu był rozwój transgranicznej współpracy społecz-
ności szkolnych w sferze edukacji, działalności kulturalnej i arty-
stycznej oraz wypracowanie mechanizmów współpracy w zakresie 
organizacji imprez kulturalnych.

W ramach projektu przeprowadzono po polskiej i po czeskiej 
stronie cykl spotkań z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Bolesławcu i szkoły z miejscowości Lázně Libverda. Dzie-
ci z obu szkół zasadziły „drzewko przyjaźni”, zwiedziły Zamek Le-
gend Śląskich w Pławnej, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Zamek 
Kliczków, przygotowywały „maski czarownic” wykorzystywane 
w czeskich obrzędach ludowych, uczestniczyły w zajęciach pływac-
kich oraz wzięły udział w wyprawie na Oresnik w Górach Izerskich 
po czeskiej stronie.

Sport łączy i rozwija / 
Sport spojuje a rozvíjí   

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02931
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola Jablonné v Podještědí
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2012 – 31.05.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.387,91 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.290,93 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.151,01 EUR

Za cel projektu przyjęto wspieranie współpracy polskich i cze-
skich szkół w dziedzinie sportu i turystyki oraz wypracowanie me-
chanizmów współpracy w zakresie organizacji imprez rekreacyj-
nych i sportowych.

W ramach projektu przeprowadzono dwa pięciodniowe obozy 
integracyjno-sportowe w Polsce (Szklarska Poręba) i w Czechach 
(Liberec) dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu 
i uczniów czeskich z placówki Základní škola Jablonné v Podještědí. 
W Bolesławcu zorganizowano konferencję metodyczną z udzia-
łem polskich i czeskich nauczycieli, w trakcie której wymieniono 
doświadczenia zawodowe i zaplanowano dalszą współpracę obu 
szkół.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci školských 
komunit v oblasti vzdělávání, kulturní a umělecké činnosti a vypra-
cování mechanismů spolupráce v oblasti pořádání kulturních akcí.

V rámci projektu byla na polské a české straně uspořádána série 
setkání za účasti žáků ze škol v Boleslawci a Lázních Libverda. Děti 
z obou škol vysadily strom přátelství, navštívily Hrad slezských le-
gend v obci Plawna, Muzeum keramiky v Boleslawci a hrad a zámek 
Kliczków, připravily masky čarodějnic, používané v českých lido-
vých rituálech a zúčastnily se plaveckých aktivit a výletu na Ořešník 
v Jizerských horách na české straně.

Cílem projektu bylo podpořit spolupráci mezi polskými a čes-
kými školami v oblasti sportu a cestovního ruchu a vytvořit me-
chanismy spolupráce v oblasti organizaci sportovních a rekreačních 
akcí.

V rámci projektu byly provedeny dva pětidenní stmelovací 
a sportovní tábory v Polsku (Szklarska Poreba) a v České republice 
(Liberec) pro žáky Městské školy č. 2 v Boleslawci a českých žáků ze 
Základní školy Jablonném v Podještědí. V Boleslawci se uskutečnila 
i metodická konference za účasti polských a českých učitelů, během 
níž došlo k výměně profesních zkušeností a byla naplánována další 
spolupráce mezi oběma školami.
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Baw się z przedszkolakami ponad 
granicami / 
Hrajte s předškoláky přes hranice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02932
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola Studánka, Jablonné 
                                v Podještědí
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2012 – 30.04.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.449,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.482,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 644,93 EUR

Celem projektu była integracja dzieci w wieku przedszkolnym 
z obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz wymiana doświadczeń 
metodycznych pomiędzy nauczycielami z Polski i Czech.

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań dzieci i na-
uczycieli, zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie granicy – 
w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Bolesławcu oraz w czeskim przed-
szkolu w Jablonné v Podještědí. Przedszkolaki wspólnie bawiły się, 
uczestniczyły w zajęciach na basenie, zwiedzały Bolesławiec i Ja-
blonné v Podještědí, wzięły udział w warsztatach ceramicznych oraz 
w grach i zabawach sportowych i rekreacyjnych.

Polsko-czeski Kuter Artystyczny 
(Festiwal Młodych Talentów) / 
Polsko-česká umělecká setkávání (Festival 
mladých talentů)

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02933
Beneficjent: Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum 
                      Kultury
Partner projektu: Kulturní centrum Turnov s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.335,26 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.634,96 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.133,53 EUR

Głównym celem projektu było aktywizowanie i promowanie 
utalentowanej polskiej i czeskiej młodzieży poprzez udział w rywa-
lizacji festiwalowej, w warsztatach i koncertach.

W ramach projektu zorganizowano trzyetapowy Festiwal Mło-
dych Talentów, w trakcie którego młodzi ludzie z obu krajów zaj-
mujący się amatorsko śpiewem, tańcem, aktorstwem i grą na instru-
mentach muzycznych rywalizowali podczas eliminacji wstępnych 
i finałowych (w formie pokazów i koncertów z udziałem publiczno-
ści). Projekt zakończono dwoma koncertami pofestiwalowymi.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla integrace dětí z mateřských škol z česko-
polského pomezí a výměna zkušeností v oblasti metodiky mezi uči-
teli z Polské a České republiky.

V rámci projektu byla uspořádána řada setkání dětí a učitelů, jak 
na polské, tak na české straně hranice – v Městské mateřské škole č. 
6 v Boleslawci a v mateřské škole v Jablonném v Podještědí. Děti si 
spolu hrály, zúčastnily se aktivit v bazénu, prohlédly si Bolesławiec 
a Jablonné v Podještědí, zúčastnily se keramických dílen a sportov-
ních a rekreačních aktivit a her.

Hlavním cílem projektu bylo aktivizovat a podporovat talento-
vanou polskou a českou mládež prostřednictvím účasti na festivalo-
vé soutěži, workshopech a koncertech.

V rámci projektu byl uspořádán třístupňový Festival mladých 
talentů, během něhož mladí lidé z obou zemí, kteří se amatérsky 
věnují zpěvu, tanci, herectví a hře na hudební nástroje, soutěžili 
v rámci kvalifikačního kola a následně finálové soutěže (v podobě 
vystoupení a koncertů s účastí publika). Projekt byl ukončen dvěma 
koncerty po festivalu.
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Międzynarodowy Festiwal Edukacji 
i Awangardy – PESTeczKA 2012 / 
Mezinárodní festival výchovy 
a avantgardy – PESTeczKA 2012

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02934
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2012 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 22.726,35 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 19.317,38 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.272,64 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwijanie działalności kulturalnej 
i edukacyjnej na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz budo-
wanie dobrych relacji między lokalnymi społecznościami.

W ramach projektu zrealizowano kilkudniowe działania – m.in. 
warsztaty dla dzieci (cyrkowe, lalkarskie, animacyjne, ceramiczne), 
koncerty studyjne, spektakle teatralne oraz działania animacyjne na 
specjalnie przygotowanym placu zabaw.

Wspólny mianownik / 
Společný jmenovatel

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02935
Beneficjent: Piechowicki Ośrodek Kultury
Partner projektu: Galerie XY o.s., Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2012 – 30.10.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.848,95 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 21.121,60 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.484,90 EUR

Celem projektu było utworzenie stałej platformy współpracy 
transgranicznej w oparciu o sztukę, rzemiosło i tradycje kulturowe 
łączące społeczność polsko-czeskiego pogranicza.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. czterodniowe warsz-
taty sztuki ludowej (tworzenie koronek, haftowanie), trzydniowy 
plener malarski „Przyroda Karkonoszy”, warsztaty hutnictwa i sztu-
ki szklarskiej, warsztaty wypieków i pisanek wielkanocnych. We 
wszystkich działaniach udział wzięli zarówno Polacy, jak i Czesi. 
Oprócz warsztatów zorganizowano również koncerty zespołów mu-
zycznych i występy grup teatralnych z obu krajów, a także wystawę 
sztuki ludowej i ekspozycję szkła artystycznego wykonanego przez 
artystów polskich i czeskich.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj kulturních a vzdělávacích aktivit 
v rámci česko-polského pomezí a budování dobrých vztahů mezi 
místními komunitami.

Projekt zahrnoval několikadenní aktivity – mimo jiné dílny pro 
děti (cirkusové, loutkového divadla, animace, keramika), koncerty, 
divadelní představení a animační aktivity na speciálně připraveném 
dětském hřišti.

Cílem projektu bylo vytvořit stálou platformu pro přeshraniční 
spolupráci na základě umění, řemesel, a kulturní tradice spojujících 
obyvatelstvo v polsko-českém příhraničí.

V rámci projektu byly mimo jiné uskutečněny čtyřdenní díl-
ny zaměřené na lidovou tvorbu (výroba krajek, výšivek), třídenní 
venkovní malířský workshop Příroda Krkonoš, sklářské workshopy 
a umělecké dílny zaměřené na sklo, dílny věnované pečivu a krasli-
cím. Všech aktivit se účastnili jak Poláci, tak Češi. Kromě worksho-
pů byly také uskutečněny koncerty hudebních kapel a vystoupení 
divadelních skupin z obou zemí a také výstava lidového umění a vý-
stava sklářského umění umělců z Polska a Česka.
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Minerały i jubilerstwo – wspólna 
tradycja po obu stronach granicy / 
Minerály a šperkařství – společná tradice 
na obou stranách hranice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02936
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 31.10.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.628,34 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.339,83 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.450,81 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy społecznosci lokalnych z 
obu stron granicy w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

W ramach projektu zorganizowano trzydniową imprezę ple-
nerową, podczas której odbyła się parada poszukiwaczy skarbów, 
przemarsz postaci w strojach historycznych, pokazy cięcia i szli-
fowania minerałów, giełda mineralogiczno-jubilerska, prezentacje 
miasta Lwówek Śląski i miasta Turnov, a także liczne koncerty i wy-
stępy artystów z Polski i Czech.

Sportowy Puchar Euroregionu Nysa / 
Sportovní pohár Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02937
Beneficjent: Grupa Kolarska Cyklosport Bolesławiec
Partner projektu: SpinFit Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 31.03.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.882,08 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.911,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Za cel projektu przyjęto promowanie zdrowego stylu życia i spę-
dzania czasu wolnego w sposób aktywny

W ramach projektu zorganizowano cykl imprez sportowych 
przeznaczonych dla osób w różnym wieku: wyścigi na rowerach 
górskich w maratonie i cross-country oraz zawody w biegach nar-
ciarskich. Imprezy odbyły się w Bolesławcu i jego okolicach (ro-
wery) oraz w Jakuszycach (narty biegowe), a udział w nich wzięli 
w głównej mierze zawodnicy z Polski i z Czech. Po zakończeniu 
cyklu zawodów zwycięzcy klasyfikacji generalnej w poszczególnych 
kategoriach otrzymali nagrody, medale i puchary.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozvíjet a podporovat rozvoj spolupráce 
místního obyvatelstva na obou stranách hranice, zaměřený na zlep-
šení sociálních, kulturních a ekonomických vztahů.

V rámci projektu byla uspořádána třídenní venkovní akce, bě-
hem níž se konal průvod hledačů pokladů, pochod postav v histo-
rických kostýmech, ukázky řezání a broušení minerálů, výměnná 
mineralogická a šperkařská burza, prezentace měst Lwówek Śląski 
a Turnov, a také četné koncerty a vystoupení umělců z Polska a Čes-
ka.

Cílem projektu bylo propagování zdravého životního stylu 
a trávení volného času aktivním způsobem.

V rámci projektu byla uspořádána řada sportovních akcí pro 
lidi všech věkových kategorií: cyklistický závod v horské cyklistice – 
maraton a cross-country a soutěže v běhu na lyžích. Akce se konaly 
v Boleslawci a jeho okolí (kola) a Jakuszycích (běžecké lyžování), 
a účastnili se závodníci z Polska a Česka. Po ukončení cyklu závodů 
vítězové generální klasifikace v každé kategorii obdrželi ceny, me-
daile a poháry.
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Łączą nas bursztyny – organizacja 
wystawy pn. „Bursztyn – złoto północy” 
w Lwówku Śląskim / 
Spojují nás jantary – organizace výstavy 
Jantar – zlato severu ve Lwówku Śląském

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02938
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2012 – 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.596,07 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.417,24 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 872,06 EUR

Celem projektu była popularyzacja wiedzy nt. „szlaku bursz-
tynowego” biegnącego przez Polskę i Czechy oraz wzmocnienie 
atrakcyjności turystycznej Lwówka Śląskiego i całego obszaru pol-
sko-czeskiego pogranicza.

W ramach projektu zorganizowano w Lwówku Śląskim wysta-
wę pn. „Bursztyn – złoto północy”, na której odwiedzający mogli 
obejrzeć unikatowe okazy bursztynu oraz przedmiotów i biżuterii 
wykonanych z tego materiału. Wystawę wzbogacono o plansze z in-
formacjami nt. powstania bursztynu, jego rodzajów, niezwykłych 
właściwości i różnych zastosowań.

E-Glass. Ekoglass Festiwal 2012 / 
E-Glass. Ekoglass festival 2012

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02939
Beneficjent: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Partner projektu: Podzvičinsko, Jičin
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2012 – 31.08.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.299,55 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.724,65 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.261,23 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój współpracy społeczności lokal-
nych i instytucji z obszaru pogranicza polsko-czeskiego. 

W ramach projektu zrealizowano m.in: dziesięciodniowe warsz-
taty szklarskie, pokazy dmuchania szkła, pokazy pracy hutników 
i artystów szklarskich, szklarskie eksperymenty technologiczne, 
materiałowe i techniczne, sympozjum nt. rozwoju sztuki szklar-
skiej, wystawę szkła w Muzeum Karkonoskim, a także wiele imprez 
plenerowych zrealizowanych po polskiej i po czeskiej stronie, tema-
tycznie powiązanych ze sztuką szklarską.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo popularizovat znalosti o Jantarové stezce, 
která vedla přes Polsko a Českou republiku a posílit turistickou 
atraktivitu města Lwówek Śląski a celého polsko-českého pomezí.

V rámci projektu byla uspořádána výstava Jantar – zlato seve-
ru ve městě v Lwówek Śląski, kde si návštěvníci mohli prohlédnout 
unikátní ukázky jantaru a předměty a šperky vyrobené z tohoto 
materiálu. Výstava je obohacena o panely s informacemi o vzniku 
jantaru, jeho druzích, neobvyklých vlastnostech a různých způso-
bech využití.

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi místními komunita-
mi a institucemi v české-polském příhraničí. 

Projekt zahrnoval mj. desetidenní sklářské sympozium, ukázky 
foukání skla, ukázky práce sklářů a sklářských umělců, technolo-
gické, materiálové a technické experimenty a pokusy, sympozium 
o rozvoji sklářského umění, výstavu skla v Krkonošském muzeu, 
a také mnoho venkovních akcí realizovaných na polské a české stra-
ně, tematicky spojených se sklářským uměním.



106

Bajkowy świat w gminach partnerskich / 
Pohádkový svět v partnerských obcích

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.02942
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2012 – 31.01.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.781,03 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.913,86 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 578,11 EUR

 Celem projektu była aktywizacja i integracja poprzez wspólną 
zabawę najmłodszych mieszkańców gmin partnerskich.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań z udziałem 
dzieci polskich i czeskich: spotkanie w Pasekach nad Jizerou (im-
preza pn. „Bajkowy las”), spotkanie w Siedlęcinie w gminie Jeżów 
Sudecki (impreza pn. „Bajkowa wieża”), spotkanie tematyczne 
– „Jesienne tradycje na wsi” w sołectwie Chrośnica, spotkanie ja-
sełkowo-kolędowe. Podczas spotkań dzieci wzięły udział w wielu 
grach i zabawach integracyjnych, miały możliwość poznania się 
i nawiązania znajomości.

Zabytki łużyckie, zabytki zaclerskie – 
poprawa dostępności turystycznej / 
Lužické památky, žacléřské památky – 
zlepšení turistické dostupnosti

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03178
Beneficjent: Powiat Lubański
Partner projektu: Občanské sdružení Stachelberg, Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2012 – 30.03.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.596,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.006,75 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.059,62 EUR

 Celem projektu była ochrona i popularyzacja obiektów zabyt-
kowych Powiatu Lubańskiego i czeskiego miasta Žacléř.

W ramach projektu wydano publikację promującą zabytki mia-
sta Žacléř i Powiatu Lubańskiego oraz zorganizowano dwie konfe-
rencje historyczne poświęcone zabytkom obu miast.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla aktivizace a integrace prostřednictvím spo-
lečné zábavy nejmladších obyvatel partnerských obcí. 

Projekt zahrnoval celou řadu aktivit s účastí dětí z polské a české 
strany: setkání v Pasekách nad Jizerou (akce s názvem Pohádkový 
les), setkání v lokalitě Siedlęcin v obci Jeżów Sudecki (akce s názvem 
Pohádková věž), tematické setkání – Podzimní tradice na venkově 
ve venkovském správním území Chrośnica, vánoční a kolední se-
tkání. Během setkání se děti zúčastnily řady her a aktivit zaměře-
ných na integraci a měly možnost se setkat a poznat.

Cílem projektu bylo chránit a popularizovat historické budovy 
okresu Lubań a českého města Žacléře.

V rámci projektu byla vydána publikace, která propaguje pa-
mátky Žacléře a okresu Lubań a byly uspořádány dvě konference 
věnované historickým památkám obou měst.
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Aktywizacja polsko-czeskich kontaktów 
gospodarczych / 
Aktivizace polsko-českých hospodářských 
kontaktů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03188
Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju 
                       Regionalnego S.A.
Partner projektu: Okresní hospodářská komora v Jablonci 
                                 nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.653,79 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.705,71 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.965,38 EUR

 Jako cel projektu przyjęto wzmocnienie potencjału gospodar-
czego polsko-czeskiego pogranicza, promocję regionalnych pro-
duktów i propagowanie lokalnego rzemiosła.

W ramach projektu zorganizowano Wystawę Produktów Regio-
nalnych, poprzedzoną konkursem na projekt pamiątki regionalnej 
z Karkonoszy i Gór Izerskich. Podczas wystawy zaprezentowano 
wyroby lokalnych rzemieślników, producentów żywności, odzieży, 
biżuterii, przedmiotów użytkowych oraz twórczość regionalnych 
artystów, tworzących obrazy, biżuterię czy rzeźby. Zorganizowano 
również Polsko-Czesko-Niemieckie Forum Kooperacji Firm – Gieł-
dę Kooperacyjną.

Wspieranie współpracy miasta Svoboda 
nad Upą i gminy Kamienna Góra / 
Podpora spolupráce města Svoboda nad 
Úpou a gminy Kamienna Góra

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03197
Beneficjent: Gmina Kamienna Góra
Partner projektu: Město Svoboda nad Úpou
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2012 – 31.05.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.757,49 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.043,86 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 475,75 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy oraz podniesienie pozio-
mu ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową pod 
budowę remizy strażackiej niezbędnej do prawidłowego funkcjo-
nowania jednostki pożarniczej na terenie Gminy Kamienna Góra. 
Kolejnym elementem projektu było zorganizowanie wspólnych pol-
sko-czeskich ćwiczeń strażackich, podczas których dokonano pre-
zentacji sprzętu strażackiego, przeprowadzono ćwiczenia i zawody 
pożarnicze oraz konkurs sportowy dla dzieci i młodzieży zawierają-
cy elementy ćwiczeń strażackich.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Patryk Straus

Cílem projektu bylo posílení ekonomického potenciálu polsko-
českého příhraničí, propagace místních výrobků a podpora místní-
ho řemesla.

V rámci projektu byla uspořádána Výstava regionálních pro-
duktů, které předcházela soutěž na návrh regionálního suvenýru 
z Krkonoš a Jizerských hor. Během výstavy byly představeny vý-
robky místních řemeslníků, výrobců potravin, oblečení, bižuterie 
a šperků, užitných předmětů a také díla regionálních umělců tvo-
řících obrazy, šperky a plastiky. Kromě toho se uskutečnilo Polsko-
česko-německé fórum kooperace podniků – Kooperační burza.

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce a zvýšení úrovně požární 
ochrany na česko-polském pomezí.

V rámci projektu vznikly projektové dokumentace pro stavbu 
hasičské zbrojnice nezbytné pro řádné fungování požární jednotky 
ve městě Kamienna Góra. Dalším prvkem projektu bylo uspořádá-
ní společného polsko-českého hasičského cvičení, během něhož se 
uskutečnila prezentace požární techniky, byla provedena požární 
cvičení a soutěže, a také sportovní soutěže pro děti a mládež s prvky 
hasičských cvičení.
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Spotkania Taneczne „Dance connects 
People” / 
Taneční setkání „Dance Connects People“

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03208
Beneficjent: Uczniowski Klub Tańca Sportowego 
                      „Karkonosze” w Jeleniej Górze
Partner projektu: Taneční škola Duha, o.p.s., Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2012 – 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 33.833,97 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.916,97 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.989,44 EUR

Jako cel projektu przyjęto wymianę doświadczeń i umiejętności 
wśród tancerzy, trenerów i sędziów tanecznych.

Projekt został zrealizowany w dwóch etapach (Międzynarodo-
wy Turniej Tańca WDSF International Karkonosze Open oraz Tur-
niej Tańca o Puchar Karkonoszy). Łącznie w tej największej w regio-
nie imprezie tanecznej wzięło udział kilkuset tancerzy , gł. z Polski 
i Czech, a także in. krajów – pary dziecięce, młodzieżowe i dorosłe, 
a także tancerze poruszający się na wózkach inwalidzkich. Tancerze 
rywalizowali w wielu kategoriach podczas kilku etapów turnieju. 
Przeprowadzono także cykliczne weekendowe warsztaty taneczne 
z zakresu technik tanecznych takich jak hip-hop, flamenco, modern 
jazz, taniec narodowy, i in.

Transgraniczne przedszkolaki poznają 
kraj sąsiadów / 
Přeshraniční předškoláci poznávají zemi 
sousedů

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03209
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola PRECIOSA, o.p.s., 
                                 Jablonné v Podještědí
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2012 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.244,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.308,03 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 624,48 EUR

Celem projektu było poszerzenie współpracy między placówka-
mi przedszkolnymi pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano szereg spotkań z udziałem 
polskich i czeskich dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bolesław-
cu i przedszkola z Jablonné v Podještědí. Dzieci bawiły się i praco-
wały razem, tworząc m.in. proste formy ceramiczne z gliny, ozdoby 
bożonarodzeniowe, makiety miast i obrazkowe słowniczki języka 
polskiego i czeskiego. Dla przedszkolaków zorganizowano również 
zawody sportowe.

Fot. Cezary Wiklik

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla výměna zkušeností a dovedností mezi ta-
nečníky, tanečními trenéry a rozhodčími.

Projekt byl realizován v rámci dvou etap (Mezinárodní taneč-
ní soutěž WDSF International Krkonoše Open a Taneční turnaj 
o pohár Krkonoš). Celkem se této v regionu největší taneční akce 
zúčastnilo několik stovek tanečníků, většinou z Polska a Česka, ale 
i z jiných zemí. Jednalo se o dětské páry, mládež a dospělé, včetně 
tanečníků pohybujících se na vozíku. Tanečníci soutěžili v mnoha 
kategoriích během několika etap turnaje. Také se konaly pravidelné 
víkendové taneční workshopy v technikách tance, jako je hip-hop, 
flamenco, moderní jazz, národní tanec aj.

Cílem projektu bylo rozšíření spolupráce mezi vzdělávacími 
předškolními zařízeními česko-polského pomezí.

V rámci projektu bylo uspořádáno několik setkání za účasti pol-
ských a českých dětí z Městské mateřské školy číslo 5 v Boleslawci 
a mateřské školy v Jablonném v Podještědí. Děti si společně hrály 
a vyráběly mimo jiné jednoduché artefakty z keramiky, vánoční oz-
doby, makety měst a obrázkové slovníky polského a českého jazyka. 
Pro děti byly uspořádány i sportovní soutěže.
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Polsko-czeski jarmark 
bożonarodzeniowy / 
Polsko-české vánoční trhy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03210
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Město Nové Město pod Smrkem, 
                                 Obec Jindřichovice pod Smrkem, 
                                 Obec Horní Řasnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.10.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.036,79 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.281,27 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 503,68 EUR

Celem projektu było wsparcie inicjatyw lokalnych oraz działal-
ności społecznej i kulturalnej mieszkańców pogranicza polsko-cze-
skiego.

W grudniu 2012 na leśniańskim rynku odbyła się impreza, pod-
czas której polscy i czescy artyści, twórcy i rzemieślnicy prezento-
wali swoje wyroby i sztukę. Odwiedzający jarmark mogli zaopatrzyć 
się w lokalnie produkowaną żywność, przedmioty użytkowe i de-
koracyjne oraz wysłuchać koncertów kolęd w wykonaniu zespołów 
ludowych oraz dzieci szkolnych z obu stron granicy.

Utworzenie zintegrowanych polsko-
czeskich struktur współpracy w sytuacji 
zagrożenia kryzysowego / 
Vytvoření integrovaných polsko-českých 
struktur spolupráce v krizových situacích

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03211
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem, 
                                 Obec Horní Řasnice, Město Nové Město 
                                 pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.080,79 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.468,67 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 408,08 EUR

Jako cel projektu przyjęto utworzenie zintegrowanej polsko-
czeskiej struktury współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Projekt zaangażował jednostki straży miejskiej, straży pożarnej 
i policji z obu krajów. Wspólne spotkania i szkolenia pozwoliły na 
wymianę doświadczeń i wiedzy specjalistycznej w zakresie ratow-
nictwa, bezpieczeństwa i działania w sytuacjach kryzysowych. Part-
nerzy projektowi opracowali także „Polsko-Czeski System Współ-
pracy w Sytuacjach Kryzysowych” – dokument w formie planu 
usprawniającego i systematyzującego funkcjonowanie służb ratow-
niczych działających na terenie miast partnerskich.

Fot. Bogusława Sidor

Fot. Bogusława Sidor

Cílem projektu bylo podpořit místní iniciativy a společenské 
a kulturní aktivity obyvatel polsko-českého příhraničí.

V prosinci 2012 se na hlavním náměstí v Leśné konala akce, bě-
hem níž představili polští a čeští umělci a řemeslníci své výrobky 
a umění. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit místní potraviny, 
užitné a dekorativní předměty a také poslechnout koncerty vánoč-
ních koled v podání folklorních souborů a školních dětí z obou 
stran hranice. Cílem projektu bylo vytvoření integrované polsko-české struk-

tury spolupráce v oblasti zlepšení bezpečnosti a vzájemné pomoci 
při mimořádných událostech.

Projekt zahrnoval jednotky městské policie, hasičského sboru 
a státní policie obou zemí. Společná setkání a školení umožnila 
výměnu zkušeností a odborných znalostí v oblasti záchranářství, 
bezpečnosti a činností v krizových situacích. Partneři projektu také 
zpracovali Polsko-český systém spolupráce v krizových situacích 
– dokument v podobě plánu zefektivňujícího a systematizujícího 
fungování záchranných složek působících v partnerských městech 
a obcích.
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Wspólną drogą do wiedzy i techniki / 
Společná cesta k poznání a technice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03212
Beneficjent: Gmina Jawor
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2012 – 31.01.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.402,31 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.841,95 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.040,24 EUR

Celem projektu była popularyzacja nauk ścisłych wśród mło-
dzieży gimnazjalnej oraz rozwój współpracy między partnerami 
projektowymi w zakresie edukacji, kształcenia i szkolenia młodzie-
ży.

W ramach projektu zorganizowano spotkania młodzieży gim-
nazjalnej z Jawora i Turnova. Uczniowie wzięli udział w zajęciach 
w IQ Park w Libercu i w zajęciach w Multicentrum w Jaworze. Za-
jęcia te – poprzez zabawę i proste eksperymenty z dziedziny fizyki 
i chemii – pozwoliły na poszerzenie wiedzy naukowej, technicznej.

„Z Górami na spacerze…” warsztaty 
malarstwa Przecznica 2012 / 
„S horami na procházce…“ malířské 
workshopy Przecznica 2012

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03224
Beneficjent: Fundacja Propagandy Sztuki w Przecznicy
Partner projektu: Oblastní galerie Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.890,66 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.407,05 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 989,07 EUR

Celem projektu była integracja i edukacja artystyczna osób 
z Polski i z Czech zajmujących się amatorsko malarstwem.

W ramach projektu w Przecznicy w Górach Izerskich zorgani-
zowano dwa dziesięciodniowe warsztaty malarskie, podczas któ-
rych młodzi artyści amatorzy oraz uczestnicy reprezentujący starsze 
pokolenie poznawali różne techniki malarskie i doskonalili swoje 
umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora. Po zakoń-
czonych warsztatach odbyły się dwa wernisaże prac wykonanych 
przez uczestników.

Cílem projektu bylo popularizovat exaktní vědy mezi dětmi 
II. stupně základních škol a rozvíjet spolupráci mezi projektovými  
partnery v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a školení mládeže.

V rámci projektu bylo uspořádání setkání dětí II. stupně základ-
ních škol z Jawora a Turnova. Žáci se účastnili programu v IQ parku 
v Liberci a v Multicentru v Jaworu. Tyto programy – prostřednic-
tvím zábavných a jednoduchých pokusů v oblasti fyziky a chemie 
– umožnily rozšíření vědeckých a technických znalostí.

Cílem projektu bylo integrovat a umělecky vzdělávat osoby 
z Polska a Česka amatérsky se zabývající malířstvím.

V rámci projektu v Przecznici v polských Jizerských horách byly 
uspořádány dva desetidenní malířské workshopy, během nichž se 
mladí amatérští umělci a účastníci zastupující starší generaci učili 
různým malířským technikám a zlepšovali své schopnosti pod ve-
dením zkušeného instruktora. Po ukončení workshopů byly uspo-
řádány dvě výstavy prací zhotovených účastníky.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Olgierd Pikiewicz
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Polsko-czeska współpraca pracowników 
i mieszkańców DPS Nielestno i Domu 
Moxov / 
Polsko-česká spolupráce pracovníků 
a svěřenců DSP Nielestno a Domova 
Maxov

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03226
Beneficjent: Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie
Partner projektu: Domov Maxov, Horní Maxov
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2012 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.341,84 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.790,55 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.034,19 EUR

Celem projektu był rozwój transgranicznej współpracy pracow-
ników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie i cze-
skiej placówki Maxov.

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów i spotkań, 
aktywizujących i integrujących mieszkańców i pracowników obu 
placówek. Były to warsztaty muzykoterapii w DPS Nielestno, warsz-
taty ceramiczne, wikliniarskie i tkackie w Domu Maxov. Zorgani-
zowano również kilka imprez kulturalnych i rekreacyjnych, m.in. 
zabawę andrzejkową po polskiej stronie, bal wiosenny po stronie 
czeskiej, a także olimpiadę sportową i wycieczki do zamków pogra-
nicza polsko-czeskiego.

2 DAYS INTERNATIONAL BATTLE 
– Rydwany Trójstyku transgraniczne 
zawody crossowe / 
2 DAYS INTERNATIONAL BATTLE – 
Trojmezní vozy přeshraniční motokrosový 
závod

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03228
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektu: JAC – Racine, Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2012 – 30.06.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.865,39 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.985,58 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 586,54 EUR

Jako cel projektu przyjęto propagowanie aktywnego stylu zycia 
i promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu na torze motocrossowym i terenach przyle-
głych w Bogatyni zorganizowano zawody motocyklowe z udziałem 
zawodników z Polski i Czech. Zawodników podzielono na klasy 
w zależności od pojemności silnika. Zorganizowano również wyścig 
otwarty, a dla widzów i kibiców – pokazy ratownictwa medycznego, 
udzielania pierwszej pomocy, przejażdżki quadem i samochodami 
terenowymi.

Fot. archiwum beneficjenta
Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj přeshraniční spolupráce pracovníků 
a obyvatel pečovatelského domu DPS v polském Nielestně a české-
ho Domova Maxov.

V rámci projektu byla uspořádána řada dílen a setkání aktivi-
zujících a stmelujících obyvatele a zaměstnance obou zařízení. Jed-
nalo se o workshopy muzikoterapie v DPS Nielestno, keramické, 
košíkářské a tkalcovské dílny v Domově Maxov. Dále se uskutečnilo 
několik kulturních a volnočasových aktivit, včetně zábavy konané 
o svátku svatého Ondřeje na polské straně, jarního plesu na české 
straně, a také sportovní olympiáda a exkurze do hradů a zámků čes-
ko-polského příhraničí.

Cílem projektu byla podpora aktivního životního stylu a alter-
nativního způsobu trávení volného času. 

V rámci projektu byl na motokrosové trati a přilehlých mís-
tech v Bogatyni uspořádán motocyklový závod za účasti sportovců 
z Polska a Česka. Soutěžící byli rozděleni do tříd v závislosti na ob-
jemu motoru. Dále byl uspořádán otevřený závod, a pro diváky a fa-
noušky – ukázky zdravotnické záchranné služby, poskytování první 
pomoci, projížďky čtyřkolkou a terénními vozidly.
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Polsko-czeska mozaika II – Wsparcie 
zajęć szkolnych i rekreacyjnych dzieci 
gmin Rapotin i Paszowice / 
Polsko-česká mozaika II. – Podpora 
školních i volnočasových aktivit dětí obcí 
Rapotín a Paszowice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03229
Beneficjent: Gmina Paszowice
Partner projektu: Obec Rapotín
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2012 – 31.08.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.782,53 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.615,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 778,26 EUR

Głównym celem projektu było poszerzanie wiedzy, rozwijanie 
talentów, umiejętności i predyspozycji u dzieci i młodzieży pogra-
nicza polsko-czeskiego w trakcie zajęć pozaszkolnych.

W ramach projektu zorganizowano rajdy piesze „Szlakiem 
Wąwozu Myśliborskiego” i „Szlakiem Trzech Wąwozów”, podczas 
których wędrowano ścieżkami edukacyjno-archeologicznymi i dy-
daktyczno-przyrodniczymi, zwiedzano muzea i średniowieczne 
grodziska. W ramach działań projektowych odbyło się też polsko-
czeskie zgrupowanie strażaków po stronie czeskiej a także zorgani-
zowano konkurs „Moja Książka”.

Rozgrywki z odrobiną rozrywki – 
nawiązanie współpracy miast Jeleniej 
Góry i Liberca / 
Klání pro zasmání – navázání spolupráce 
měst Jelení Hora a Liberec

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03233
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Statutární město Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2012 – 31.07.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.044,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.237,55 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.204,42 EUR

Głównym celem projektu było podtrzymywanie relacji z mia-
stem partnerskim poprzez organizację imprezy sportowo-rekre-
acyjnej, nawiązującej do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 
2012.

Przedszkolaki z Jeleniej Góry i Liberca rozegrały mecze w piłkę 
nożną na mini-boisku zainstalowanym na Placu Ratuszowym w Je-
leniej Górze. Dodatkowo dla wszystkich chętnych dzieci przepro-
wadzono zabawy i animacje integracyjne, a dla wszystkich uczestki-
ków – zwiedzanie miasta, konkurs wiedzy nt. EURO 2012, występy 
polskich i czeskich zespołów muzycznych i pokazy w wykonaniu 
rzemieślników z Polski i Czech.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí, rozvíjet talenty, 
dovednosti a schopnosti u dětí a mládeže polsko-českého příhraničí 
při mimoškolních aktivitách.

V rámci projektu byly uspořádány pěší turistické pochody „Přes 
myslibořskou úžlabinu“ a „Cestou tří soutěsek“, během nichž se pu-
tovalo po naučných archeologických a přírodovědných stezkách, 
prohlížela se muzea středověké hrady. V rámci projektových akti-
vit se uskutečnilo i polsko-české soustředění hasičů na české straně 
a také soutěž „Moje knížka.”

Hlavním cílem projektu bylo pro udržování vztahů s partner-
ským městem formou uspořádání sportovní a rekreační akce, nava-
zující na Mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012.

Děti z mateřských škol z Jelení Hory a Liberce hrály zápasy ve 
fotbale na speciálním mini-hřišti instalovaném na Radničním ná-
městí ve městě Jelenia Góra. Kromě toho všem příchozím dětem 
byly nabídnuty zábavy a hry zaměřené na integraci, a pro všechny 
účastníky byla prohlídka pamětihodností města, soutěž znalostí o 
EURO 2012, vystoupení polských a českých kapel a prezentace ře-
mesel prováděné řemeslníky z Polska a České republiky.
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Czas na Nasze Karkonosze – artystyczne 
spotkania w Szklarskiej Porębie / 
Čas na naše Krkonoše – umělecká setkání 
ve Szklarské Porębě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03239
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu   
 i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Mini Czech – mini ČR, Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2012 – 30.04.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.278,31 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.336,55 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 627,84 EUR

Celem projektu było pogłębienie kontaktów młodzieży z obu 
stron granicy polsko-czeskiej oraz wsparcie jej rozwoju kulturalne-
go i artystycznego.

W ramach projektu w Szklarskiej Porębie odbyły się pięcio-
dniowe warsztaty z zakresu malarstwa, sztuki szklarskiej i witrażu. 
Zorganizowano happening malarski, oraz kilka wycieczek po naj-
piękniejszych zakątkach Karkonoszy. Uczestnicy odwiedzili m.in. 
transgraniczny Izerski Park Ciemnego Nieba, muzeum Wlastimila 
Hofmana – malarza o polsko-czeskich korzeniach oraz Leśną Hutę, 
w której wyrabia się artystyczne szklane przedmioty.

MUFLON LIVE – polsko-czeskie granie / 
MUFLON LIVE – polsko-české hraní

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03247
Beneficjent: Miejski Dom Kultury „Muflon” 
                      w Jeleniej Górze
Partner projektu: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2012 – 30.11.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.097,93 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.027,55 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 709,80 EUR

Głównym celem projektu była promocja amatorskich zespołów 
muzycznych z Polski i Czech.

W ramach projektu w sali widowiskowej MDK „Muflon” w Jele-
niej Górze zorganizowano cztery koncerty, w których wzięły udział 
młode zespoły muzyczne z Polski i z Czech prezentujące różne 
gatunki muzyczne. Transmisja koncertów odbywala się na żywo 
w Internecie, a całość została nagrana na profesjonalnym sprzęcie 
– dzięki czemu materiał będzie mógł być wykorzystywany przez ze-
społy w celach promocyjnych.

Fot. Marta Nosidlak

Fot. Agnieszka Gierus

Cílem projektu bylo prohloubit kontakty mladých lidí z obou 
stran česko-polského příhraničí a podporovat jejich rozvoj v oblasti 
kultury a umění.

V rámci projektu se ve městě Szklarska Poręba uskutečnily pěti-
denní dílny v malbě, sklářském umění a vitráži. Byl uspořádán ma-
lířský happening a několik výletů do nejkrásnějších míst Krkonoš. 
Účastníci navštívili mimo jiné přeshraniční Jizerskou oblast tmavé 
oblohy, muzeum Wlastimila Hofmana – malíře s polsko-českými 
kořeny a sklárnu Leśna Huta, ve které probíhá výroba uměleckých 
výrobků ze skla.

Hlavním cílem projektu bylo podporovat amatérské kapely 
z Polska a Česka.

V rámci projektu se ve společenském sále Městského kulturního 
domu MDK Muflon ve městě Jelenia Góra uskutečnily čtyři koncer-
ty, jichž se zúčastnily mladé kapely z Polska a Česka zastupující řadu 
hudebních žánrů. Koncerty se přenášely živě na internetu, a vše bylo 
zaznamenáno na profesionálním zařízení tak, že materiál může být 
použit kapelami pro propagační účely.
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Między nami Aniołami – polsko-czeskie 
tradycje świąteczne / 
Mezi námi, Anděly — polsko-české 
vánoční tradice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03249
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2012
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.433,76 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.818,69 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.743,38 EUR

Celem projektu była integracja osób zajmujących się sztuką oraz 
osób zainteresowanych twórczością artystów z pogranicza polsko-
czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano w Jeleniej Górze pięciodnio-
we warsztaty prowadzone przez instruktorów z Polski i Czech, dwu-
dniowy kiermasz bożonarodzeniowy, a także koncerty i prelekcje o 
tematyce świątecznej. Tematem warsztatów były anioły – wykony-
wano je m.in. z ceramiki, szkła i szklanych koralików, malowano je 
na drewnie i innych materiałach. Podczas jarmarku twórcy i artyści 
polscy i czescy wystawiali swoje wyroby – biżuterię, ozdoby, przed-
mioty codziennego użytku. Osobom, które odwiedziły jarmark za-
prezentowano również efekty prac warsztatowych.

Rodzinne Wędrówki Ducha Gór / 
Rodinné Krakonošovo putování

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03251
Beneficjent: Miasto Kowary
Partner projektu: Svazek obcí Východní Krkonoše
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2012 – 31.08.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.872,68 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.691,77 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 787,27 EUR

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania „Królestwem 
Ducha Gór”, będącego produktem turystycznym wcześniejszego 
projektu tego samego beneficjenta. 

W ramach projektu w Kowarach została zorganizowana impreza 
„Polsko-czeskie rodzinne grillowanie”. Oprócz atrakcji kulinarnych 
odbywały się także wędrówki z przewodnikiem po mieście i okolicy 
i prelekcje nt. atrakcji polskich i czeskich wschodnich Karkonoszy. 
Dodatkowo wydane zostały materiały informacyjno-promocyjne 
zachęcające turystów do odwiedzenia polsko-czeskiego pogranicza, 
ze szczególnym uwzględnieniem „Królestwa Ducha Gór”.

Fot. Zbigniew Dygdałowicz

Fot. Andrzej Weinke

Cílem projektu bylo stmelování osob zabývajících se uměním 
a osob se zájmem o tvorbu umělců z česko-polského příhraničí.

V rámci projektu se ve městě Jelenia Góra uskutečnily pětiden-
ní dílny vedené instruktory z Polska a Česka, dvoudenní vánoční 
jarmark, a také koncerty a přednášky k vánoční tematice. Tématem 
workshopů byli andělé. Ti byli vyrobeni mimo jiné z keramiky, skla 
a skleněných korálků, malováni na dřevo a též z jiných materiálů. 
V průběhu jarmarku polští a čeští tvůrci a umělci vystavovali své 
výrobky – šperky, ozdoby, předměty denní potřeby. Lidem, kteří 
navštívili jarmark se rovněž prezentovaly výsledky výtvarné práce 
během dílen.

Cílem projektu bylo zvýšit zájem o Království Ducha hor, které 
je turistickým produktem předchozího projektu stejného příjemce. 

V rámci projektu byla v Kowarech uspořádána akce Polsko-
české rodinné grilování. Kromě kulinářských zajímavostí se konaly 
také prohlídky města a jeho okolí s výkladem průvodce a přednáš-
ky o atrakcích polských a českých východních Krkonoš. Navíc byly 
vydány informační a propagační materiály k podpoře návštěvnosti 
polsko-českého příhraničí turisty, se zvláštním důrazem na Králov-
ství Ducha hor.



115

Ponad górami zostajemy turystami 
i ekologami / 
I mimo hory jsme turisté a ekologové

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03314
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a mateřská škola 
Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.048,82 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.241,48 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.204,89 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój współpracy pomiędzy społecz-
nościami z obu stronach granicy ukierunkowanej na integrację 
dzieci i młodzieży, rozwój turystyki i budowanie postaw proekolo-
gicznych.

W ramach projektu odbył się cykl spotkań dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu i szkoły w Jindřichovicach 
pod Smrkem, w trakcie których poznawano tradycje ceramiczne, 
uprawiano sporty zimowe, wykonywano prezentacje na Festiwalu 
Piosenki Ekologicznej, i in. Wspólna zabawa i praca dzieci i mło-
dzieży, wycieczki uwzględniające aspekty ekologiczne dały możli-
wość poznania się uczestników i przyswajanie postaw proekologicz-
nych.

Muzyka i sztuka łączy transgranicznego 
malucha / 
Hudba a umění spojuje přeshraniční 
mrňousy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03315
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: SRP MŠ ZVONEČEK HEJNICE; 
Mateřská škola Lázně Libverda
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.027,58 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.623,43 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.602,76 EUR

Celem projektu była integracja dzieci w wieku przedszkolnym 
poprzez wspólną zabawę, pracę i naukę oraz wymiana doświadczeń 
nauczycieli przedszkolnych z Polski i z Czech.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli oraz spotkania dzieci i nauczycieli z Miejskiego Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu oraz przedszkoli w Laznach 
Liberda, Hejnicach i z Novego Mesta pod Smrkem. Dzieci uczest-
niczyły w wielu zabawach i grach integracyjno-edukacyjnych, pod 
kierunkiem swoich nauczycieli podczas wspólnych spotkań przygo-
towały pokazy wokalne, taneczne i aktorskie, które zaprezentowały 
podczas uroczystego zakończenia projektu.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi komunitami na obou 
stranách hranice zaměřené na integraci dětí a mládeže, rozvoj ces-
tovního ruchu a budování ekologických postojů.

V rámci projektu byla uspořádána řada setkání dětí a mládeže 
ze Základní školy číslo 4 ve městě Boleslawiec a školy v Jindřicho-
vicích pod Smrkem, během nichž se děti a mládež seznamovaly s 
keramickými tradicemi, provozovaly zimní sporty, uskutečnily 
se prezentace na Festivalu ekologických písní aj. Společná zábava 
a práce, výlety s přihlédnutím k environmentální tematice poskytly 
příležitost k seznámení se účastníků a k vytvoření ekologicky příz-
nivých postojů.

Cílem projektu bylo stmelování dětí z mateřských škol formou 
společných her a zábavy, a také úkolů a vzdělávání, a také výměna 
zkušeností učitelů mateřských škol z Polska a Česka.

V rámci projektu byly uspořádány metodické workshopy pro 
učitele a setkání dětí a učitelů z Městské mateřské školy č. 1 ve městě 
Boleslawiec a mateřských škol v Lázních Libverda, Hejnicích a No-
vém Městě pod Smrkem. Děti se účastnily mnoha her a zábav zamě-
řených na integraci a vzdělávání, pod vedením svých učitelů v prů-
běhu společných setkání připravily ukázky zpěvu, tance a herectví, 
které následně prezentovaly při slavnostním zakončení projektu.
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Oznakowanie atrakcji turystycznych / 
Označení turistických atrakcí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03316
Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2012 – 30.09.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 22.802,91 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.401,44 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.340,82 EUR

Jako cel projektu przyjęto zwiększenie atrakcyjności i dostęp-
ności atrakcji i szlaków turystycznych w Szklarskiej Porębie i jej 
okolicach.

W ramach projektu wykonano i ustawiono w Szklarskiej Porę-
bie i po stronie czeskiej czternaście rzeźbionych bukowych drogo-
wskazów, żartobliwych w formie, nawiązującymi do drogowskazów 
stworzonych w latach 1925-1930 przez niemieckiego artystę Hel-
muta Benna. Unikatowe drogowskazy wskazują miejsca atrakcyjne 
turystycznie i same w sobie stanowią atrakcję Szklarskiej Poręby. 
Dodatkowo w projekcie wydano czterojęzyczną mapę atrakcji tury-
stycznych z opisem historii drogowskazów.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Awangardowych PESTKA „Łączymy 
Łączymy” / 
Mezinárodní festival avantgardních 
divadel PESTKA 2013 „Spojujeme, 
spojujeme”

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03318
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2012 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 21.556,94 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.323,38 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.155,70 EUR

Celem projektu było poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyj-
nej na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach kilkudniowych działań odbyły się warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży z Polski i Czech z zakresu szeroko rozumianej sztu-
ki teatralnej (krytyka teatralna, teatr tańca, teatr formy, tworzenie 
masek teatralnych, techniki cyrkowe, lalkarstwo, animacje i zabawy 
integracyjne), zorganizowano także koncerty i spektakle polskich 
i czeskich grup muzycznych i aktorskich.

Fot. Anna Więckowska

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu a dostupnost zajímavostí 
a turistických stezek ve městě Szklarska Poręba a okolí.

V rámci projektu bylo vytvořených a ve městě Szklarska Poręba 
a na české straně umístěných 16 vyřezávaných bukových ukazatelů, 
které vtipným způsobem ukazují cíle. Jedná se o repliky ukazatelů 
vytvořených v letech 1925–1930 německým umělcem Helmutem 
Bennou. Unikátní rozcestníky ukazují turistické cíle a samy o sobě 
jsou zajímavostí města Szklarska Poręba. Kromě toho v rámci pro-
jektu byla vydána čtyřjazyčná mapa turistických atrakcí s popisem 
historie ukazatelů.

Cílem projektu bylo rozšířit kulturní a vzdělávací nabídku 
v polsko-českém pomezí.

V rámci několikadenních aktivit se uskutečnily workshopy pro 
děti a mládež z polské a české strany v oblasti v širším slova smyslu 
divadelního umění (divadelní kritika, divadlo tance, divadlo formy, 
vytváření divadelních masek, cirkusové techniky, loutkářství, ani-
mace a integrační aktivity), dále bylo uspořádáno několik koncertů 
a představení polských a českých hudebních a divadelních skupin.
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Wspólne Karkonosze / 
Společné Krkonoše

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03321
Beneficjent: Gmina Podgórzyn
Partner projektu: KRKONOŠE/KARKONOSZE 2020, 
                                 o.p.s., Špindlerův Mlýn
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2013 – 31.07.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.829,98 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.255,48 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 383,00 EUR

Za cel projektu przyjęto promowanie Karkonoszy jako wspólne-
go regionu wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego i gości 
odwiedzających ten region.

W ramach projektu zorganizowano konferencje promujące 
wspólne Karkonosze (jako markę) oraz wyjazdy studyjne do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, w których udział wzięli przedstawiciele 
samorządów, organizacji i instytucji odpowiedzialnych za promocję 
regionu. W ramach projektu wydano także mapę polsko-czeskich 
Karkonoszy z opisem ich głównych atrakcji.

CZTERY PORY ŻYCIA – aktywny senior 
polsko-czeskiego pogranicza / 
4 období života – aktivní senior polsko-
českého pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03323
Beneficjent: Powiat Jaworski
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.339,56 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.438,62 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.933,96 EUR

Celem projektu była integracja i aktywizacja seniorów zamiesz-
kujących pogranicze polsko-czeskie.

W ramach projektu zorganizowano szereg działań, m.in. trans-
graniczny bal karnawałowy dla pensjonariuszy domów pomocy 
społecznej i członków stowarzyszeń zajmujących się osobami star-
szymi, warsztaty dla terapeutów, turniej sportowy (szachy, warcaby, 
kręgle), weekend artystyczny – warsztaty rękodzielnicze (malowanie 
jedwabiu, wykonywanie prostych form glinianych i ceramicznych, 
złocenie przedmiotów), wycieczkę do Czeskiego Raju połączoną ze 
zwiedzaniem muzeów, zabytków i skansenów, warsztaty muzyczne 
oraz festiwal kolęd i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem.

Fot. Danuta Śliwińska Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla propagace Krkonoš jako společného  
regionu mezi obyvateli česko-polského příhraničí a návštěvníky re-
gionu.

V rámci projektu byla uspořádána konference na podporu spo-
lečných Krkonoš (na příkladu značek) a studijní výjezdy do míst 
atraktivních pro turisty, jichž se zúčastnili zástupci místních samo-
správ, organizací a institucí zodpovědných za propagaci regionu.  
V rámci projektu byla také vydána mapa česko-polských Krkonoš  
s popisem jejich hlavních turistických atrakcí.

Cílem projektu byla integrace a aktivizace seniorů žijících v čes-
ko-polském příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána řada aktivit, mimo jiné: pře-
shraniční karnevalový ples pro obyvatele domovů sociální péče 
a členy sdružení pro seniory, workshopy pro terapeuty, sportovní 
šachový turnaj, vrhcáby, bowling), víkendové umělecké a řemeslnic-
ké dílny (malování na hedvábí, vyrábění jednoduchých hliněných 
a keramických výrobků, zlacení předmětů), výlet do Českého ráje 
v kombinaci s návštěvami muzeí, historických památek a skanzenů, 
hudební workshopy a festival vánočních koled a písní spojených s 
Vánocemi.
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Skok w blok / 
Přijdem k vám na skok

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03325
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 31.07.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.144,19 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.272,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.914,42 EUR

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju społecznego 
obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano cykl czterech dwudniowych 
działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców Jeleniej Góry 
i czeskiego miasta Jilemnice. Były to warsztaty i spotkania realizo-
wane na podwórkach dużych skupisk mieszkaniowych. Dzieci ba-
wiły się podczas zabaw i gier animacyjnych i relaksacyjnych, miały 
też możliwość zapoznania się z tajnikami sztuki cyrkowej, obejrze-
nia filmów w zaaranżowanym kinie podwórkowym, itp. Dzieci wy-
konywały też lalki wykorzystywane następnie w małych spektaklach 
teatralnych. 

Polsko-Czeski Festiwal Coverów Tama 
2013 / 
Polsko-český festival coverů Tama 2013

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03326
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem, 
                                 Město Nové Město pod Smrkem, 
                                 Horní Řasnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2013 – 30.09.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.956,69 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.063,18 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 595,67 EUR

Projekt miał na celu ugruntowanie kontaktów między społecz-
nościami obszaru przygranicznego, ze szczególnym uwzględnie-
niem polskiego i czeskiego środowiska artystycznego.

W ramach projektu zorganizowano konkurs na nowatorską 
aranżację popularnych utworów muzycznych. Polskie i czeskie ze-
społy muzyczne oraz soliści prezentowali program zawierający co 
najmniej cztery utwory inspirowane zarówno polską, jak i czeską 
muzyką rozrywkową. Urozmaiceniem konkursu były prezentacje 
twórczości i osiągnięć lokalnych artystów, animatorów kultury i kół 
gospodyń wiejskich.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Bogusława Sidor

Hlavním cílem projektu bylo podpořit oblast sociálního rozvoje 
v polsko-českém příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána série čtyř dvoudenních akti-
vit pro nejmladší obyvatele polského města Jelenia Góra a Jilemni-
ce. Jednalo se o dílny a setkání prováděné na dvorech velkých sídlišť. 
Děti se zúčastnily her a animací a také relaxačních aktivit, rovněž 
měly možnost se seznámit s taji cirkusu, sledovat filmy ve „dvoreč-
kovém kině“ a podobně. Děti také vyráběly loutky používané pak 
v malých divadelních inscenacích.

Projekt byl zaměřen na posílení vztahů mezi komunitami v pří-
hraniční oblasti, se zvláštním důrazem na polské a české umělecké 
komunity.

V rámci projektu byla uspořádána soutěž na inovační zpraco-
vání populárních hudebních skladeb. Polské a české kapely a sólisté 
prezentovali program, který musel obsahovat nejméně čtyři skladby 
inspirované jak polskou, tak českou populární hudbou. Zpestřením 
soutěže byly prezentace tvorby a úspěchů místních umělců, animá-
torů a spolku venkovských žen.
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Polsko-czeskie ścieżki historyczne 
obszaru pogranicza / 
Polsko-české historické stezky 
v příhraničním území

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03327
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 30.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.348,54 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.246,25 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 734,86 EUR

Celem projektu była promocja turystyczna polskiej i czeskiej 
części Euroregionu Nysa, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu 
Lwóweckiego i miasta Frýdlant jak również popularyzacja wiedzy 
historycznej nt. historii pogranicza polsko-czeskiego wśród miesz-
kańców i turystów.

Opracowano i wydano dwie publikacje historyczne nt. wojen 
napoleońskich i śladów wojny trzydziestoletniej na pograniczu 
polsko-czeskim. W ramach działań projektowych odbył się także 
koncert noworoczny pt. „Muzyka łączy narody”, w którym wystąpili 
muzycy polscy i czescy.

Kobiety sobie radzą / 
Ženy si vědí rady

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03328
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
                       i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: ILMA, Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 20.003,04 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 17.002,57 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.000,31 EUR

Projekt miał gł. na celu wymianę doświadczeń i zwiększenie 
wiedzy, umiejętności i aktywności kobiet w sferze zawodowej i spo-
łecznej, a także umiejętności interpersonalnych.

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów z udziałem miesz-
kanek polsko-czeskiego pogranicza, m.in. warsztaty terapii tańcem, 
warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, warsztaty stylizacji i wi-
zażu, warsztaty z ekonomii prowadzenia gospodarstwa domowego, 
prezentacje modowe, panele z udziałem kobiet-przedsiębiorców, 
i in. Projekt zakończono prezentacjami uczestniczek oraz wystawą 
fotograficzną dokumentującą działania projektowe.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo turisticky propagovat polskou a českou část 
Euroregionu Nisa, se zvláštním důrazem na lwówecký okres a měs-
to Frýdlant, jakož i popularizovat historické povědomí o dějinách 
česko-polského příhraničí mezi místními obyvateli a turisty.

Byly vytvořené a zveřejněné dvě historické publikace o napo-
leonských válkách a stopách po třicetileté válce v česko-polské pří-
hraniční oblasti. V rámci aktivit projektu se uskutečnil i novoroč-
ní koncert  s názvem Hudba spojuje národy v provedení polských 
a českých hudebníků.

Cílem projektu byla výměna zkušeností a zlepšení znalostí, do-
vedností a aktivity žen v profesní a sociální oblasti, a také zvýšení 
interpersonálních dovedností.

V rámci projektu byla uspořádána série workshopů pro obyva-
telky polsko-českého příhraničí, mimo jiné se uskutečnily terape-
utické taneční dílny, řemeslné dílny, kulinářské dílny, workshopy 
zaměřené na styl a vizáž, workshopy s tématem ekonomiky zajištění 
chodu domácnosti, módní prezentace, panely za účasti žen-podni-
katelek aj. Projekt byl ukončen prezentacemi účastnic a výstavou 
fotografií dokumentující projektové aktivity.
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MŁODA MODA. Studenci i Mistrzowie 
Wydziału Tekstyliów Uniwersytetu 
Technicznego w Liberce / 
MLADÁ MÓDA. Studenti a mistrové 
Fakulty textilní Technické univerzity 
v Liberci

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03329
Beneficjent: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Partner projektu: Technická univerzita v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2012 – 31.07.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.147,35 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.325,24 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.214,74 EUR

Celem projektu było ożywienie kontaktów między artystami 
polskimi i czeskimi zajmującymi się rzemiosłem artystycznym oraz 
promocja sztuki użytkowej.

W ramach projektu zorganizowano w Jeleniej Górze warsztaty 
kreatywnego ubioru oraz wystawę czeskiego designu, na której za-
prezentowano tekstylia wykonane nie tylko z materiałów tradycyj-
nych, ale i z tworzyw niekonwencjonalnych. Zaprezentowane prace 
zostały wykonane przez studentów i wykładowców Wydziału Tek-
stylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. 

Poznajmy się na stoku / 
Seznamme se na svahu

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03330
Beneficjent: Gmina Jawor
Partner projektu: Základní škola Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2012 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.780,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.563,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.407,50 EUR

Głównym celem projektu był rozwój współpracy partnerów 
projektowych ukierunkowanej na działania szkół podstawowych 
z Polski i Czech w zakresie sportów zimowych.

W ramach projektu zorganizowano kurs jazdy na nartach 
w miejscowości Paseky nad Jizerou dla polskich i czeskich uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze i Szkoły Podstawowej w Tur-
novie. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne – prelekcje, 
wykłady, ćwiczenia na stoku, konkursy związane z narciarstwem. 
Oprócz zajęć sportowych odbyła się wycieczka do huty szkła w Har-
rachovie, a po zakończeniu kursu – spotkanie integracyjno-podsu-
mowujące w Jaworze.

Fot. Tomasz Mielech

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo oživení kontaktů mezi polskými a českými 
umělci, kteří se zabývají uměleckými řemesly a propagace užitého 
umění.

V rámci projektu byly ve městě Jelenia Góra uspořádány work-
shopy zaměřené na kreativní oděvy a výstava českého designu, na 
které byly prezentovány textilie vyrobené nejen z tradičních látek, 
ale také z atypických materiálů. Prezentované práce byly vytvořené 
studenty a učiteli Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi partnery 
projektu se zaměřením na činnost základních škol z Polska a České 
republiky v oblasti zimních sportů.

V rámci projektu byl uspořádán kurz lyžování v Pasekách nad 
Jizerou pro polské a české žáky ze základní školy č. 5 ve městě Jawor 
a základní školy v Turnově. Kurz zahrnoval teoretickou a praktic-
kou výuku – přednášky, prezentace, cvičení na svazích, soutěže spo-
jené s lyžováním. Vedle sportovních aktivit se uskutečnil výlet do 
sklárny v Harrachově a po ukončení kurzu – integrační a shrnující 
setkání v Jaworu.

.
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Poznajmy się. Zajęcia edukacyjne dla 
uczniów szkół specjalnych polsko-
czeskiego pogranicza / 
Poznejme se. Přeshraniční vzdělávací 
aktivity pro žáky speciálních škol polsko-
českého pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03331
Beneficjent: Powiat Kamiennogórski
Partner projektu: Mateřská škola, Základní škola 
                                 a Praktická škola, Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2012 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.397,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.287,96 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 739,76 EUR

Celem w projekcie było nawiązanie stabilnej współpracy placó-
wek szkolnych na rzecz rozwoju edukacyjnego i integracji polsko-
czeskiego pogranicza.

Projekt obejmował szereg działań z udziałem uczniów i nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze oraz Szkoły 
Specjalnej w Trutnovie. Były to m.in. spotkania integracyjne, zajęcia 
plastyczne, wycieczki, wspólnie przygotowywane spektakle teatral-
ne. Zwieńczeniem projektu było wydanie publikacji zawierającej 
informacje o zrealizowanych działaniach, a także wystawa fotografii 
i prac plastycznych wykonanych przez uczniów.

Spotkanie Karnawałowe Rodzin 
Zastępczych / 
Karnevalové setkání pěstounských rodin

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03332
Beneficjent: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 
                       Oddział Dolnośląski
Partner projektu: Centrum pro rodinu NÁRUČ, o.s., 
                                Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2012 – 28.02.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.585,11 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.047,33 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 358,52 EUR

Głównym celem projektu była integracja i wymiana doświad-
czeń pomiędzy organizacjami zajmującymi się rodzicielstwem za-
stępczym w Polsce i w Czechach.

W ramach projektu zorganizowano dwudniowe spotkanie dla 
rodzin zastępczych (rodziców i dzieci) oraz partnerów projekto-
wych, podczas którego odbyły się warsztaty merytoryczne, warsz-
taty psychoedukacyjne, warsztaty poznawczo-integracyjne dla do-
rosłych uczestników, a dla dzieci – zajęcia plastyczne, muzyczne 
i sportowe oraz zajęcia i zabawy integracyjne.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo vytvořit stabilní spolupráci škol pro rozvoj 
vzdělávání a integraci polsko-českého příhraničí.

Projekt zahrnoval řadu aktivit se žáky a pedagogy Speciální ško-
ly ve městě Kamienna Góra a Praktické školy v Trutnově. Jednalo se 
mimo jiné o stmelovací setkání, výtvarné programy, výlety, společ-
ně připravované divadelní představení. Zakončením projektu bylo 
vydání publikace obsahující informace o realizovaných aktivitách 
a také výstava fotografií a výtvarných prací vyrobených žáky.

Hlavním cílem projektu byla integrace a výměna zkušeností 
mezi organizacemi zapojenými do náhradního rodičovství v Polsku 
a Česku.

V rámci projektu se uskutečnilo dvoudenní setkání pěstoun-
ských rodin (rodiče s dětmi) a partnerů projektu, během něhož byl 
uspořádán workshop k danému tématu, psycho-vzdělávací work-
shopy, kognitivní a integrační workshopy pro dospělé účastníky 
a pro děti – výtvarné aktivity, hudební a sportovní programy, a zá-
bavné a stmelovací aktivity.
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Pociąg przyjaźni polsko-czeskiej / 
Vlak polsko-českého přátelství

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03333
Beneficjent: Powiat Kamiennogórski
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.592,27 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.153,42 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 959,23 EUR

Za cel projektu przyjęto integrację społeczności pogranicza pol-
sko-czeskiego.

Głównym działaniem projektowym był przejazd zabytkowym 
pociągiem na trasie Kamienna Góra – Žacléř. W działaniu tym 
udział wzięły dzieci polskie i czeskie, które świętowały w ten sposób 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na trasie przejazdu i na stacjach 
docelowych dla uczestników zorganizowano zabawy, gry i konkur-
sy integracyjne. Podsumowaniem działań było wydanie folderu ze 
zdjęciami i pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci.

QR CODE – Informujemy i wzajemnie 
się poznajemy / 
QR kódy – Informujeme se a vzájemně se 
poznáváme

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03334
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.151,65 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.928,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 815,17 EUR

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju turystyki 
transgranicznej i współpracy podmiotów w dziedzinie turystyki 
z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie informacji 
i promocji.

W ramach projektu dokonano aktualizacji informacji na tabli-
cach znajdujących się przy obiektach zabytkowych w Jeleniej Górze 
umieszczając na nich kod kreskowy, tzw. QR CODE, pozwalający na 
dotarcie za pomocą telefonu komórkowego do bardziej obszernych 
informacji nt. danego obiektu umieszczonej w Internecie. Dodatko-
wo tablice zaopatrzono w informacje w języku czeskim, a przy 12 
z 22 tablic zamontowano stojaki na rowery.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla integrace obyvatel polsko-českého příhra-
ničí.

Hlavní projektovou aktivitou byla projížďka historickým vla-
kem na trase Kamienna Góra – Žacléř. Této akce se zúčastnily pol-
ské a české děti, které oslavily tímto způsobem Mezinárodní den 
dětí. Na trase a v cílových stanicích pro účastníky byly připravené 
zábavné hry a soutěže zaměřené na integraci. Zakončením projektu 
bylo vydání publikace obsahující fotografie a výtvarné práce vytvo-
řené dětmi.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj přeshraničního 
cestovního ruchu a spolupráce mezi zúčastněnými stranami v ob-
lasti cestovního ruchu s inovativními řešeními v oblasti informací 
a propagace.

V rámci projektu došlo k aktualizaci informací na panelech 
umístěných u historických budov ve městě Jelenia Góra uvedením 
čárového kódu, tzv. QR kódu, což umožňuje získat zveřejněné na 
internetu podrobnější informace o jednotlivých objektech pomocí 
mobilního telefonu. Kromě toho byly panely vybavené informacemi 
v češtině, a u 12 z celkem 22 panelů byly umístěny stojany na kola.
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Partnerstwo nie zna granic 2013 / 
Partnerství nezná hranic 2013

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03553
Beneficjent: Gmina Marciszów
Partner projektu: Město Pilníkov, Obec Vítězná
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 30.09.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.983,69 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.236,13 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 498,37 EUR

Projekt miał na celu integrację mieszkańców gmin partnerskich 
oraz wzmocnienie współpracy między partnerami projektowymi.

W ramach projektu zorganizowano dwie imprezy z udziałem 
mieszkańców Gminy Marciszów oraz partnerów i gości z Czech. 
Zorganizowano wycieczkę rowerową do miejsc atrakcyjnych tury-
stycznie na terenie przygranicznym oraz imprezę pn. „Dni Marci-
szowa”. Podczas tego spotkania odbyły się m.in. występy zespołów 
muzycznych, konkursy rekreacyjno-sportowe, pokazy rycerskie 
i pokazy dawnego rzemiosła.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 
tradycja łączy pokolenia / 
Mezinárodní folklorní festival – tradice 
sbližují generace

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/12.03555
Beneficjent: Miejski Dom Kultury „Muflon” 
                        w Jeleniej Górze
Partner projektu: Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2013 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.377,66 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.821,00 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.037,77 EUR

Celem projektu była międzypokoleniowa i międzynarodowa 
integracja polskich i czeskich mieszkańców pogranicza poprzez 
udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych.

W ramach projektu zorganizowano Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru – imprezę będącą wspólną prezentacją folkloru, kultury 
i tradycji polskich i czeskich. W ramach imprezy odbyły się warsz-
taty rzemiosła ludowego (m.in. wyplatanie z wikliny, wyrabianie 
kwiatów z papieru, malowanie na szkle) dla dzieci, dorosłych i se-
niorów, spotkania z etnologiem, występy zespołów ludowych, kier-
masz rękodzieła i wystawa rzeźb drewnianych ukazujących dawne 
zajęcia wiejskie.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Agnieszka Gierus

Projekt byl zaměřen na stmelování obyvatel partnerských obcí 
a města a posílení spolupráce mezi partnery projektu.

V rámci projektu byly uspořádány dvě akce s obyvateli obce 
Marciszów a partnerů a hostů z České republiky. Uskutečnil se 
cyklovýlet na turisticky atraktivní místa na území příhraničí a akce 
s názvem Dny obce Marciszów. Během této akce se konala, mimo 
jiné, vystoupení živé hudby, rekreační a sportovní soutěže, ukázky 
rytířů a historických řemesel.

Cílem projektu bylo mezigenerační a mezinárodní stmelování 
polských a českých obyvatel příhraničí formou účasti na kulturních 
a uměleckých akcích.

V rámci projektu byl uspořádán Mezinárodní folklórní festival 
– událost, která spočívala ve společné prezentaci polského a českého 
folkloru, kultury a tradic. Součástí aktivit byly dílny lidových řeme-
sel (včetně košíkářství, tkaní, výroby papírových květin, malování 
na sklo) pro děti, dospělé a seniory, setkání s etnologem, vystoupení 
lidových souborů, jarmark řemesel a výstava dřevěných plastik zob-
razujících někdejší venkovské činnosti.
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500 lat sąsiedztwa – urozmaicenie 
atrakcyjności turystycznej miast Kowary 
i Vrchlabí / 
500 let sousedství – rozšíření turistické 
atraktivity měst Kowary a Vrchlabí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03558
Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Partner projektu: Město Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 31.12.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.376,68 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.970,17 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 937,67 EUR

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
i kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego oraz popularyzacja histo-
rii obu miast wśród mieszkańców i turystów.

Okazją do realizacji projektu było 500-lecie nadania praw miej-
skich Kowarom i 480-lecie nadania takich praw miastu Vrchlabí. 
W ramach działań projektowych przygotowano m.in. konkurs pla-
styczny „Jesteśmy sąsiadami”, wernisaże i wystawy prac oraz plenery 
fotograficzne w obu miastach. Jednym z działań było też zakopanie 
„kapsuły czasu” z pamiątkami i zwojem z pozdrowieniami i życze-
niami na placu za kowarskim ratuszem.

Wspólna historia wspólne świętowanie 
jubileuszu – obchody uzyskania praw 
miejskich Kowar i Vrchlabí / 
Společná historie, společná oslava jubilea 
– oslava povýšení Kowar a Vrchlabí na 
města

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03559
Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Partner projektu: Město Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.699,32 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.344,41 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.569,94 EUR

Jako cel projektu przyjęto integrację polskich i czeskich miesz-
kańców pogranicza poprzez udział w uroczystościach rocznicowych 
w obu miastach partnerskich. 

W ramach projektu odbyło się wiele imprez kulturalnych, 
w których udział wzięli mieszkańcy Kowar i Vrchlabí, zaprosze-
ni goście i turyści spoza Euroregionu Nysa. Zorganizowano m.in. 
koncerty Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Jarmark Artystycz-
ny na kowarskiej Starówce, koncerty plenerowe muzyki klasycznej 
i współczesnej oraz przedstawienia teatralne i uroczyste obchody 
500-lecia Kowar.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo zvýšit turistickou a kulturní atraktivitu čes-
ko-polského pomezí a propagace historie obou měst mezi místními 
obyvateli a turisty.

Příležitostí k realizaci projektu byl 500. výročí udělení měst-
ských prav městu Kowary a 480. výročí udělení těchto práv městu 
Vrchlabí. V rámci projektových aktivit se uskutečnila mimo jiné 
výtvarná soutěž s názvem Jsme sousedé, výstavy a vernisáže výstav 
a fotografické workshopy v obou městech. Jednou z aktivit bylo i za-
kopání „časové schránky“ s památkami a pozdravem a přáním na 
náměstí za radnicí v Kowarech.

Cílem projektu bylo stmelování polských a českých obyvatel 
příhraničí účastí na oslavách výročí v obou partnerských městech. 

V rámci projektu se uskutečnilo mnoho kulturních akcí, kte-
rých se účastnili obyvatelé Kowarů a Vrchlabí, pozvaní hosté a tu-
risté i z oblastí mimo Euroregion Nisa. Byly uspořádány mimo jiné 
koncerty Kowarského orchestru, umělecký jarmark v historickém 
centru města Kowary, koncerty klasické a soudobé hudby pod ši-
rým nebem a divadelní představení a slavnostní oslavy 500. výročí 
Kowarů.
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Organizacja konferencji: Zintegrowany 
System Ratownictwa Medycznego na 
pograniczu polsko-czeskim / 
Organizace konference: Integrovaný 
zdravotnický záchranný systém v polsko-
českém příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03566
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
         Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW 
        w Jeleniej Górze
Partner projektu:  Zdravotnická záchranná služba 
   Královéhradeckého kraje, Pogotowie 
  Ratunkowe w Jeleniej Górze
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.751,83 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.089,04 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.775,19 EUR

Projekt miał na celu poprawę bezpieczeństwa medycznego 
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego poprzez współpracę 
jednostek systemu ratownictwa funkcjonującym na pograniczu 
polsko-czeskim.

W ramach projektu zorganizowano konferencję dotyczącą za-
gadnień związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa mieszkań-
ców i turystów oraz współdziałania służb medycznych i publicznych. 
Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się wykłady, prelekcje 
i prezentacje multimedialne, natomiast w drugim dniu przeprowa-
dzono warsztaty i pokazy działań ratowniczych.

Potyczki Artystyczne / 
Umělecká klání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03567
Beneficjent: Piechowicki Ośrodek Kultury
Partner projektu: Galerie XY o.s., Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 20.380,94 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 17.323,79 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.308,10 EUR

 Głównym celem projektu była edukacja artystyczna społeczności 
lokalnych polsko-czeskiego pogranicza.

W ramach projektu artyści i amatorzy z Polski i z Czech wyko-
nali na budynkach w Piechowicach murale nawiązujące do tradycji 
szklarskich pogranicza, przeprowadzono też happening szklarski 
pt. „Człowiek ze szkła”. Dla dzieci przygotowano kilkuczęściowe 
rozgrywki animacyjne pn. „Reksio kontra Krecik”, a dla wszystkich 
uczestników – wystawę prac konkursu „Szklana improwizacja”, 
wystawę prac „Zwierciadło możliwości”, występy amatorskich ze-
społów muzycznych oraz zmagania wokalne („Jazz kontra Blues”) 
i modowe („Strój karkonoski”).

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti v oblasti zdraví 
obyvatel česko-polského pomezí prostřednictvím spolupráce jed-
notek záchranných systémů fungujících na polsko-českém pomezí.

V rámci projektu byla uspořádána konference o otázkách souvi-
sejících s ochranou zdraví a bezpečnosti obyvatel a turistů a součin-
nosti zdravotnických a veřejných služeb. Během prvního dne konfe-
rence se uskutečnily přednášky a multimediální prezentace, zatímco 
druhý den byl věnován workshopům a prezentacím záchranných 
činností.

Hlavním cílem projektu bylo umělecké vzdělávání místních ko-
munit polsko-českého pomezí.

V rámci projektu umělci-amatéři z Polska a Česka vytvořili na 
budovách ve městě Piechowice nástěnné malby s odkazem na sklář-
ské tradice příhraničí a také se uskutečnil sklářský happening s ná-
zvem Skleněný člověk. Pro děti byly připravené animační aktivity 
sestávající z několika části s názvem Rexík vs. Krteček a pro všechny 
účastníky výstava soutěžních prací Skleněné improvizace, výstava 
prací Zrcadlo možností, vystoupení amatérských hudebních skupin 
a vokální souboj (Jazz vs. Blues) a také módní klání (Krkonošský 
úbor).
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Transgraniczni Mali Badacze / 
Přeshraniční malí výzkumníci

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03570
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola Doksy
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 31.12.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.741,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.730,35 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 674,17 EUR

Głównym celem projektu była integracja dzieci w wieku przed-
szkolnym poprzez wspólną naukę i pracę połączoną z zabawą.

W ramach projektu, w trakcie kilku spotkań realizowanych 
po polskiej i czeskiej stronie, dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 
w Bolesławcu oraz przeszkola z Doksy brały udział w warsztatach 
ceramicznych, konkursie plastycznym, zawodach sportowych i w 
spotkaniu z Mikołajem. Dzieci zwiedziły także najciekawsze zabytki 
obu miast. 

Poprawa bezpieczeństwa turystycznego 
na szlakach górskich pogranicza polsko-
czeskiego – etap 1 / 
Zlepšení bezpečnosti turistů na horských 
trasách polsko-českého příhraničí – 1. 
etapa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03571
Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Partner projektu: Město Špindlerův Mlýn
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.160,25 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.636,20 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.016,03 EUR

Celem projektu był rozwój turystyki i poprawa bezpieczeństwa 
na szlakach turystycznych na polsko-czeskim obszarze Karkono-
szy.

W ramach projektu sporządzono raport nt. stanu bezpieczeń-
stwa na szlakach turystycznych po polskiej i po czeskiej stronie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Powiatu Jeleniogórskiego i czeskiego 
miasta Špindlerův Mlýn. Analiza dotyczyła ruchu turystycznego 
w ramach turystyki zmotoryzowanej, rowerowej, pieszej i konnej. 
Dokonano również inwentaryzacji aktualnego stanu bezpieczeń-
stwa ze wskazaniem zagrożeń różnego typu dla ruchu turystyczne-
go i wskazaniem działań koniecznych w celu likwidacji lub ograni-
czenia tych zagrożeń.

Fot. Ewa Niziałek

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo stmelování dětí školkového věku 
formou společného vzdělávání a aktivit v kombinaci se zábavou.

V rámci projektu, v průběhu několika setkání provedených na 
polské a české straně, se děti z Městské mateřské školy č. 3 ve městě 
Boleslawiec a školky v Doksech účastnily keramických dílen, vý-
tvarné soutěže, sportovního klání a setkání s Mikulášem. Děti také 
navštívily historické památky obou měst. 

Cílem projektu byl rozvoj cestovního ruchu a zlepšení bezpeč-
nosti na turistických trasách v polsko-české oblasti Krkonoš.

V rámci projektu byla vypracována zpráva o bezpečnostní situ-
aci na turistických trasách na polské a české straně, zejména s dů-
razem na Jelenohorský okres a město Špindlerův Mlýn. Analýza se 
týkala cestovního ruchu –motorizovaného cestovního ruchu, jízdy 
na kole, pěší turistiky a jízdy na koni. Také bylo provedeno mapo-
vání současného stavu bezpečnosti s uvedením rizik různých typů 
pro turistiku a uvedením opatření potřebných k odstranění nebo 
zmírnění těchto rizik.
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ACC i Transfer Technologii 
w Euroregionie Nisa-Nysa / 
ACC a transfer technologií v Euroregionu 
Nisa-Nysa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03572
Beneficjent: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
w Jeleniej Górze
Partner projektu: Technická univerzita v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2013 – 30.04.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.988,45 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.490,17 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 998,85 EUR

Jako cel projektu przyjęto poszerzenie wiedzy nt. sposobów 
transferu wyników badań naukowych i technologii ze szkół wyż-
szych do przemysłu, w tym do małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie było realizowane pod egidą Akademickiego 
Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa (ACC) skupiają-
cego placówki uczelniane, którego działalność jest skoncentrowana 
na koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-ba-
dawczych i dydaktycznych na terenie Euroregionu Nysa. W ramach 
projektu w Jeleniej Górze została zorganizowana dwudniowa konfe-
rencja dla pracowników uczelni, studentów, przedsiębiorców i władz 
samorządowych nt. transferu technologii z uczelni wyższych do 
przedsiębiorstw. Konferencja ta przyczyniła się do poszerzenia wie-
dzy w kwestii sposobów transferu badań naukowych do przemysłu 
oraz poprawy kontaktów między przedsiębiorstwami a jednostkami 
szkolnictwa wyższego na terenie Euroregionu Nysa.

Z pasjami ponad granicami / 
S elánem přes hranice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03573
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, 
Česká Lípa
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.699,02 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.094,15 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.069,91 EUR

Celem projektu było rozwijanie współpracy szkół w sferze tury-
styki, działalności artystycznej i sportowej oraz promowanie aktyw-
nego wypoczynku wśród uczniów szkół polskich i czeskich.

W ramach projektu odbyły się cztery dwudniowe spotkania, 
podczas których dzieci i młodzież z Miejskiego Zespół Szkół nr 1 
w Bolesławcu oraz szkoły w Czeskiej Lipie wspólnie wędrowały po 
Karkonoszach i Górach Izerskich, uczestniczyły w warsztatach ce-
ramicznych próbując swoich sił w tworzeniu prostych form z gliny 
i zbierały informacje do przewodnika turystycznego pt. „Karkono-
sze i Ziemia Czeskolipska w naszych oczach”, wydanego następnie 
w ramach projektu.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. Kaatarzyna Olkuska

Cílem projektu bylo rozšířit znalosti o způsobech přenosu vý-
sledků vědeckých výzkumu a technologií z vysokých škol do prů-
myslu, včetně malých a středních podniků.

Projekt byl proveden pod záštitou Akademického koordinační-
ho střediska v Euroregionu Nisa (ACC), které sdružuje univerzitní 
instituce, jejichž činnost je zaměřena na koordinaci mezinárodních 
projektů v oblasti vědy a  výzkumu a vzdělávání v Euroregionu Nisa. 
V rámci projektu byla ve městě Jelenia Góra uspořádána dvouden-
ní konference pro univerzitní pracovníky, studenty, podnikatele 
a místní orgány samosprávy k tématu transferu technologií z vy-
sokých škol směrem k podnikům. Konference přispěla ke zvýšení 
povědomí o problematice způsobů převodu výsledků vědeckých 
výzkumů do průmyslu a zlepšení kontaktů mezi podniky a vysoko-
školskými zařízeními v celém Euroregionu Nisa.

Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci mezi školami v oblasti 
cestovního ruchu, uměleckých a sportovních aktivit a propagovat 
aktivní odpočinek mezi žáky polských a českých škol.

V rámci projektu se uskutečnily čtyři dvoudenní setkání, bě-
hem nichž děti a mládež z Městských škol č. 1 ve městě  Boleslawiec 
a školy v České Lípě spolu pochodovaly po Krkonoších a Jizerských 
horách, zúčastnily se keramických  dílen během nichž se pokusily o 
vytvarování jednoduchých dílek z keramické hlíny a shromažďovaly 
informace k turistickému průvodci s názvem Krkonoše a Českolip-
sko našima očima, který pak byl vydán v rámci projektu.
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Szkło nie zna granic / 
Sklo nezná hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03574
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Město Železný Brod
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 30.09.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.855,33 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.277,02 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.385,54 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój kulturalny i edukacyjny na ob-
szarze pogranicza, aktywizowanie współpracy transgranicznej i bu-
dowanie nowej tożsamości kulturowej pogranicza jako całości – bez 
podziału na polską i czeską część. 

Działania projektowe były w głównej mierze związane z trady-
cjami szklarskimi na pograniczu polsko-czeskim. W ramach pro-
jektu w Jeleniej Górze zorganizowano dwudniową imprezę prezen-
tującą sztukę i liczne rzemiosła, w tym pokazy przy mobilnym piecu 
szklarskim, pokazy wypału ceramiki, warsztat kowalski, a także 
warsztaty artystyczne dla dzieci, oraz liczne występy i pokazy grup 
artystycznych i in. z udziałem polskich i czeskich wystawców, twór-
ców i artystów.

Polsko-Czeska Wszechnica – Cykliczne 
Warsztaty / 
Polsko-česká všechnice – cyklické dílny

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03575
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 31.01.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.937,89 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.847,20 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.393,79 EUR

Celem projektowym było budowanie relacji społeczności lokal-
nych z obu stron granicy, za szczególnym uwzględnieniem środo-
wisk twórczych i osób zajmujących się fotografowaniem.

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów edukacyj-
nych poświęconych różnym technikom fotograficznym. Warsztaty 
były propozycją dla amatorów fotografii z Polski i z Czech posiada-
jących już pewną wiedzę o fotografii i dorobek twórczy. Spotkania 
warsztatowe przeprowadzono zarówno po polskiej, jak i po czeskiej 
stronie Euroregionu Nysa. Efekty warsztatów zaprezentowano na 
wystawach fotografii zorganizowanych po obu stronach granicy, 
wydano także katalog wszystkich prac.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl kulturní a vzdělávací rozvoj v pohraniční 
oblasti, aktivizace přeshraniční spolupráce a budování nové kultur-
ní identity příhraničí jako celku – bez rozdělení na polské a české 
části. 

Projektové aktivity se vztahovaly především ke sklářským tra-
dicím na polsko-českém pomezí. V rámci projektu se ve městě Je-
lenia Góra uspořádala dvoudenní akce prezentující výtvarné umění 
a mnoho řemesel, včetně ukázek hutního tvarování skla u sklářské 
pece, proběhly ukázky vypalování keramiky, jakož i výtvarné dílny 
pro děti, četné vystoupení a ukázky uměleckých skupin a další. Vše 
za účasti polských a českých vystavovatelů, tvůrců a umělců.

Projektovým cílem bylo vybudovat vztahy místních komunit 
z obou stran hranice, se zvláštním důrazem na kreativní prostředí 
a osoby zabývající se fotografováním.

V rámci projektu se uskutečnila řadu vzdělávacích workshopů 
s využitím různých fotografických technik. Workshopy byly určené 
amatérům z Polska a České republiky, kteří již mají nějaké znalosti 
o fotografování a tvůrčí úspěchy. Workshopy byly provedeny jak na 
polské, tak na české straně hranice. Výsledky workshopu byly pre-
zentovány na výstavách fotografií uspořádaných na obou stranách 
hranice, dále byl vydán katalog všech děl.
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Razem po pograniczu polsko-czeskim / 
Společně v polsko-českém příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03577
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 31.12.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.544,40 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.212,72 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.554,45 EUR

Celem projektu był rozwój turystyki oraz promocja Powiatu 
Lwóweckiego i miasta Žacléř.

Przeprowadzono cykl imprez prezentujących możliwości upra-
wiania turystyki, walory przyrodnicze i miejsca atrakcyjne tury-
stycznie na terenie Powiatu Lwóweckiego i w mieście Žacléř i jego 
okolicach. Zorganizowano też trzy rajdy rowerowe po trasach do-
znakowanych w ramach działań projektowych oraz spływy kajaka-
mi i pontonami po Bobrze. Wydano także folder promujący tury-
stykę aktywną i wypoczynek.

Moje Karkonosze. Polsko-czeskie 
dziecięce warsztaty teatralne / 
Moje Krkonoše. Polsko-české dětské 
divadelní workshopy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03578
Beneficjent: Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
Partner projektu: Středisko pro volný čas dětí 
                                 a mládeže, Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013 – 30.06.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.906,82 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.930,10 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.755,78 EUR

Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności i wy-
miana doświadczeń z zakresu sztuki teatralnej i aktorstwa wśród 
dzieci i młodzieży – członków amatorskich grup teatralnych z ob-
szaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu w Jeleniej Górze zorganizowano warsztaty 
teatralne dla kilkunastu polskich i czeskich grup. Motywem prze-
wodnim warsztatów były legendy, bajki i podania karkonoskie oraz 
historia Karkonoszy. Zajęcia warsztatowe były prowadzone przez 
grupę polskich i czeskich instruktorów. Podsumowaniem dzia-
łań projektowych były prezentacje spektakli stworzonych podczas 
warsztatów.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj cestovního ruchu a propagace 
Lwóweckého okresu a města Žacléře.

Byl zrealizován cyklus akcí prezentujících možnosti pro pěší 
turistiku, přírodní přednosti a turisticky zajímavá místa na území 
Lwóweckého okresu a ve městě Žacléři a jeho okolí. Rovněž byly 
uspořádány tři cyklistické pochody na trasách označených v rámci 
aktivit projektu a sjezdy řekou Bobr na kajacích a raftech. Také byla 
vydána publikace na podporu aktivní turistiky a rekreace.

Hlavním cílem projektu bylo rozvíjet dovednosti a vyměňovat 
zkušenosti v oblasti divadelního umění a herectví u dětí a mláde-
že – příslušníků amatérských divadelních skupin z česko-polského 
příhraničí.

V rámci projektu se ve městě Jelenia Góra uskutečnily divadelní 
workshopy pro několik polských a českých skupin. Ústředním moti-
vem byly krkonošské legendy, pohádky a pověsti a historie Krkonoš. 
Dílny byly prováděny skupinou polských a českých instruktorů. 
Shrnutím aktivit projektu byla prezentace představení vytvořených 
během workshopů.
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Rowerem po atrakcjach  
Księstwa Czocha / 
Na kole po zajímavostech Knížectví 
Czocha

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03579
Beneficjent: Powiat Lubański
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.754,71 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.291,49 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 975,48 EUR

Za cel projektu przyjęto promocję tras turystycznych Powiatu 
Lubańskiego i okolic miasta Žacléř po czeskiej stronie Euroregionu 
Nysa.

W ramach projektu dla uczestników z Polski i z Czech zorga-
nizowano szereg imprez promujących turystyczne atrakcje regionu 
– m.in. Zamek Czocha, zapory wodne na Kwisie w Leśnej i w Złot-
nikach Lubańskich. Uczestnicy odbyli pieszą wycieczkę po Ziemi 
Lubańskiej, uczestniczyli w rajdzie rowerowym wokół miasta Žacléř 
i wokół Lubania oraz spływie kajakowym Kwisą na piętnastokilo-
metrowej trasie.

Słońce jest eko – współpraca 
transgraniczna szkół / 
Slunce je eko – přeshraniční  
spolupráce škol

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03581
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola Lázně Libverda
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.766,95 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.451,90 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 876,70 EUR

Projekt miał na celu wspieranie integracji i porozumienia oraz 
niwelowanie barier kulturowych między uczniami szkół polskich 
i czeskich poprzez działalność edukacyjną i artystyczną.

W ramach projektu zorganizowano 4 spotkania polskich i cze-
skich dzieci po obu stronach granicy. Dzieci wspólnie założyły 
zielnik w szkolnym ogrodzie, odwiedziły gospodarstwo agrotu-
rystyczne, prowadziły obserwacje biologiczne, badały zjawiska fi-
zyczne, wzięły udział w warsztatach ekologiczno-przyrodniczych, 
ceramicznych i kulinarnych, gdzie dowiedziały się m.in. czym są 
podpłomyki i nauczyły się je wypiekać.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla propagace turistických tras Lubańského 
okresu a Žacléřska na české straně Euroregionu Nisa.

V rámci projektu se pro účastníky z Polska a České republiky 
uspořádala řada akcí na podporu turistických atrakcí tohoto regio-
nu – mimo jiné se jednalo o hrad Czocha, přehrady na řece Kwise 
v obci Leśna a v obci Złotniki Lubańskie. Účastníci absolvovali pěší 
výlet po okolí města Lubań, účastnili se cyklistického pochodu ko-
lem města Žacléř a města Lubań a také sjezdu řeky Kwisy na trase 
v délce 15 km.

Projekt byl zaměřen na podporu integrace a porozumění a od-
stranění kulturní bariéry mezi žáky polských a českých škol pro-
střednictvím vzdělávacích aktivit a umělecké činnosti.

V rámci projektu byla uspořádána čtyři setkání mezi polskými 
a českými dětmi na obou stranách hranice. Děti společně založily 
bylinkovou zahrádku ve školní zahradě, navštívily agroturistický 
statek, pozorovaly biologické a fyzikální jevy, zúčastnily se ekologic-
kých a přírodovědných workshopů, a také keramických a kulinář-
ských dílen, kde se dozvěděly mimo jiné co to jsou staroslovanské 
placky a naučily se je péct.
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Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie / 
Tradice a zvyky v Malém trojúhelníku

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03582
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektu: Město Hrádek nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 28.02.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.034,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.229,32 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.203,46 EUR

Celem projektu było pogłębienie i wzmocnienie współpracy 
transgranicznej społeczności pogranicza w obszarze Małego Trój-
kąta oraz integracja międzypokoleniowa.

W ramach projektu zorganizowano dla polskich i czeskich 
uczestników kilkanaście działań, m.in. warsztaty rękodzieła (nauka 
wyplatania koszyków, malowania pisanek, filcowania, itp.), imprezę 
integracyjną, spotkanie seniorów, warsztaty twórczości osób niepeł-
nosprawnych i jarmark wielkanocny, podczas którego, oprócz wy-
robów rękodzielniczych i warsztatów sztuki ludowej, zaprezentowa-
no twórczość zespołów folklorystycznych z Polski i z Czech.

Transgraniczne spotkania muzyczne 
Blues nad Bobrem / 
Přeshraniční hudební setkání 
– Blues nad Bobrem

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03584
Beneficjent: Stowarzyszenie Blues nad Bobrem 
                       w Bolesławcu
Partner projektu: Kulturní a informační služby 
                                 města Přerova
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 24.662,95 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 20.963,50 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.466,30 EUR

Projekt miał na celu formowanie i rozwój współpracy pomiędzy 
wspólnotami po obu stronach granicy polsko-czeskiej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem środowiska muzycznego.

Działania projektowe objęły organizację bluesowych warsz-
tatów muzycznych dla kilkudziesięcioosobowej grupy młodzieży 
i osób dorosłych z Polski i Czech. Podczas dziesięciu dni warszta-
towych uczestnicy pod okiem doświadczonych muzyków szkolili 
swoje umiejętności wokalne i w grze na instrumentach perkusyj-
nych, gitarze elektrycznej i gitarze basowej. Efektem wspólnej pracy 
był program sceniczny dla publiczności zaprezentowany ostatniego 
dnia warsztatów.

Fot. Irena Jarocka

Fot. Krzysztof Rojewski

Cílem projektu bylo posílení a prohloubení přeshraniční spolu-
práce v oblasti pohraničních komunit Malého trojúhelníku a integ-
race mezi generacemi.

V rámci projektu bylo uspořádaných několik akcí pro polské 
a české účastníky, včetně řemeslných dílen (pletení košíků, malování 
kraslic, plstění, apod.), stmelovací akce, setkání seniorů, tvůrčí dílny 
osob se zdravotním postižením a velikonočního jarmarku, během 
něhož se kromě řemeslných výrobků a výtvarné dílny zaměřené na 
lidové umění prezentovaly folklorní skupiny z Polska a Česka.

Projekt byl zaměřen na utváření a rozvíjení spolupráce mezi ko-
munitami na obou stranách polsko-českého pomezí, se zvláštním 
zaměřením na hudební prostředí.

Aktivity projektu zahrnovaly organizaci workshopu bluesové 
hudby pro skupinu několika desítek osob – mládeže a dospělých 
z Polska a Česka. V průběhu deseti dnů workshopu školili účastníci 
pod vedením zkušených hudebníků své hlasové dovednosti a také 
hru na bicí, elektrickou kytaru a basovou kytaru. Výsledkem spo-
lečné práce byl program, který byl veřejně představen divákům po-
slední den workshopu.
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„Transgraniczna Kuźnia Talentów” – 
Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne / 
„Přeshraniční kovárna talentu” – Polsko-
české umělecké dílny

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03585
Beneficjent: Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum 
                       Kultury
Partner projektu: Občanské sdružení „Světlo Slunečnice”, 
                                Paceřice
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 31.08.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.910,74 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.974,12 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.291,08 EUR

Głównym celem projektu był rozwój współpracy transgranicz-
nej i niwelowanie barier, m.in. językowych, poprzez integrację, ak-
tywizowanie i promowanie utalentowanej młodzieży z pogranicza 
polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano ośmiodniowe doskonalące 
warsztaty artystyczne w Jeleniej Górze, poprzedzone wstępnymi 
warsztatami u obu partnerów projektowych. Warsztaty prowadzone 
przez specjalistów były skierowane do młodych nieprofesjonalnych 
wokalistów, muzyków, tancerzy i aktorów – w trakcie zajęć przy-
gotowywano występy indywidualne i zespołowe. Warsztaty zakoń-
czyły się dwoma pokazami finałowymi dla licznie zgromadzonej 
publiczności.

Polsko-Czeskie Sympozjum Szkła 
Artystycznego / 
Polsko-české sympozium uměleckého skla

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03586
Beneficjent: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Partner projektu: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
                                nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2013 – 31.08.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.687,07 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.765,29 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.030,80 EUR

Jako cel projektu przyjęto rozwój współpracy instytucji obszaru 
pogranicza, w szczególności w sferze wspólnego dziedzictwa kul-
turowego.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla artystów sztu-
ki szklarskiej po polskiej i po czeskiej stronie Euroregionu Nysa. 
Działania te, jak również seminarium naukowe i wykłady nt. sztuki 
szklarskiej miały charakter otwarty. W ramach projektu zorganizo-
wano także wystawę szkła nowoczesnego w muzeum w Szklarskiej 
Porębie.

Fot. archiwum beneficjenta
Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu byl rozvoj přeshraniční spolupráce 
a odstraňování bariér, včetně jazykových, prostřednictvím integ-
race, aktivizace a podpory talentované mládeže z česko-polského 
příhraničí.

V rámci projektu byly uspořádány osmidenní workshopy pro 
pokročilé ve městě Jelenia Góra, jež předcházely úvodní worksho-
py u obou partnerů projektu. Workshopy vedené odborníky byly 
zaměřeny na mladé neprofesionální zpěváky, hudebníky, tanečníky 
a herce – v průběhu dílen byly připraveny individuální a skupinové 
výkony. Workshopy byly ukončeny dvěma finálovými vystoupeními 
pro četně shromážděné publikum.

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi institucemi v příhra-
niční oblasti, zejména v oblasti společného kulturního dědictví.

V rámci projektu byly uspořádány workshopy pro sklářské 
umělce na polské a české straně Euroregionu Nisa. Tyto aktivity, 
stejně jako seminář a přednášky o sklářském umění, byly otevřené-
ho rázu. V rámci projektu byla také uspořádána výstava moderního 
skla v muzeu ve městě Szklarska Poreba.
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Kultura, tradycja i historia – cykl 
imprez na 15-lecie współpracy Złotoryi 
i Mimonia / 
Kultura, tradice a historie – cyklus akcí 
k 15. výročí spolupráce měst Złotoryja 
a Mimoň

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03587
Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Partner projektu: Město Mimoň
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2013 – 30.09.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 23.768,33 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.884,15 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.397,58 EUR

Celem projektu było zaprezentowanie i promowanie piętnasto-
letniej współpracy Złotoryi i czeskiego miasta Mimoň.

W ramach projektu zorganizowano cykl imprez kulturalno-ro-
zrywkowych dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego (m.in. 
turniej miast, zawody w płukaniu złota, koncerty, spotkania z arty-
stami, i in.), wycieczki studyjne po pograniczu, a także konferencję 
podsumowującą dotychczasową współpracę partnerską.

Kolorowy świat minerałów miedzi 
w Lwówku Śląskim / 
Barevný svět minerálů mědi ve Lwówku 
Śląském

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03588
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.695,66 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.271,74 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.207,96 EUR

Założonym celem projektu było upowszechnianie wiedzy z za-
kresu mineralogii oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej 
Lwówka Śląskiego i całego obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano trzymiesięczną wystawę 
pt. „Kolorowy świat minerałów miedzi” prezentującą (ok. 500 oka-
zów) bogactwo, specyfikę oraz niezwykłą różnorodność minerali-
zacji miedziowej występującą w najsłynniejszych złożach świata, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska. Oprócz 
wystawy, dla zainteresowanych osób przeprowadzono wykłady o 
tematyce mineralogicznej.

Fot. Foto-Video Adam Grubczyński

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo prezentovat a propagovat patnáctiletou 
spolupráci měst Złotoryja a Mimoň.

V rámci projektu byla uspořádána řada kulturních a zábavních 
akcí pro obyvatele česko-polského příhraničí (včetně turnaje měst, 
závodění v rýžování zlata, koncertů, setkání s umělci aj.), studijní 
cesty v příhraničí, a konference shrnující stávající spolupráci a part-
nerství.

Cílem projektu bylo šířit znalosti o mineralogii a posílit turistic-
kou atraktivnost města Lwówek Śląski a celé oblasti česko-polského 
příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána tříměsíční výstava s názvem 
Barevný svět minerálů mědi, prezentující (cca. 500 exponátů) bo-
hatství, specifičnost a pozoruhodnou rozmanitost mineralizace 
mědi vyskytující se v nejznámějších ložiskách na světě, se zvláštním 
důrazem na oblast Dolního Slezska. Kromě výstavy se uskutečnily 
přednášky s mineralogickým zaměřením pro zájemce.
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Współpraca organizatorów narciarskich 
biegów masowych / 
Spolupráce organizátorů lyžařských 
závodů pro veřejnost

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03589
Beneficjent: Stowarzyszenie Bieg Piastów
Partner projektu: SKI KLUB Jizerská padesátka, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2013  – 30.04.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.155,18 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.681,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 315,53 EUR

 Za cel projektu przyjęto rozwój współpracy polsko-czeskiej 
w zakresie organizacji masowych imprez rekreacyjnych, zwłaszcza 
związanych z narciarstwem biegowym.

W ramach projektu przeprowadzono spotkanie dla osób zaan-
gażowanych w organizację narciarskich biegów masowych – Biegu 
Piastów i Izerskiej Pięćdziesiątki. Podczas spotkania wspólnie prze-
mierzono na nartach biegowych fragment trasy wspólny dla obu 
biegów, omówiono kwestie zw. ze współpracą i wymieniono do-
świadczenia w zakresie organizacji masowych biegów narciarskich.

Rowerowa Kraina / 
Cyklistický kraj

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03590
Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.997,57 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.747,92 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.499,76 EUR

Celem projektu było stworzenie nowego produktu i poszerzenie 
oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego wykorzy-
stując nowoczesne technologie zwiększające dostępność informa-
cji.

W ramach projektu wykonano aplikację na urządzenia mobilne 
pełniącą rolę przewodnika po „Rowerowej Krainie”, zmodernizowa-
no infrastrukturę techniczną (tablice, z mapami regionu, stojaki ro-
werowe), wydrukowano mapy tras rowerowych w czterech wersjach 
językowych a także zorganizowano „Rajd rowerowy bez granic” po 
trasach w okolicach Szklarskiej Poręby i Harrachova.

Fot. Dariusz Serafin

Fot. Zygmunt Trylański

Cílem projektu byl rozvoj polsko-české spolupráce při organiza-
ci masových akcí, rekreačních aktivit (zejména těch, které souvisejí 
s běžeckým lyžováním).

V rámci projektu se uskutečnilo setkání pro organizátory ma-
sových lyžařských běhů Bieg Piastów a Jizerská padesátka. Součástí 
setkání bylo společné zdolání úseku trasy společného pro oba závo-
dy, dále se diskutovaly otázky související se spoluprací a vyměnily se 
zkušenosti v organizaci masové běžkařské akce.

Cílem projektu bylo vytvořit nové produkty a rozšířit turistic-
kou nabídku oblasti česko-polského příhraničí s využitím moder-
ních technologií pro zvýšení dostupnosti informací. 

V rámci projektu byla vytvořena aplikace pro mobilní zařízení, 
která plní úlohu průvodce cyklistickou krajinou, byla modernizo-
vána technická infrastruktura (panely s mapami regionu, stojany 
pro kola), byly vytištěny mapy cyklistických tras ve čtyřech jazycích 
a také se uskutečnil Cyklistický pochod bez hranic na trasách v ob-
lasti měst Szklarska Poręba a Harrachov.
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Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast 
Kowary i Vrchlabí / 
Posilování přátelství škol z měst Kowary 
a Vrchlabí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03808
Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Partner projektu: Město Vrchlabí
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2013 – 31.08.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.147,53 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.225,39 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 614,76 EUR

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie współpracy 
miast partnerskich w zakresie edukacji i szkolnictwa.

Zorganizowano cykl spotkań nauczycieli czeskich i polskich 
po obu stronach Euroregionu Nysa oraz spotkań uczniów ze szkół 
z Kowar i z Vrchlabí. Podczas spotkań nauczyciele dzielili się swo-
imi doświadczeniami pedagogicznymi, natomiast dzieci integrowa-
ły się, bawiąc się i pracując wspólnie, uczestnicząc w wycieczkach, 
zawodach sportowych i warsztatach. Efektem spotkań było wydanie 
przewodnika edukacyjnego zawierającego informacje o Kowarach 
i Vrchlabí, przedstawione w formie krzyżówek i rebusów.

Z nurtem rzeki Bóbr / 
S proudem řeky Bobr

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03825
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2013 – 31.01.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.399,83 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.889,84 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 339,99 EUR

Celem projektu było zaprezentowanie i promowanie walorów 
przyrodniczo-użytkowych rzeki Bóbr mieszkańcom pogranicza 
polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano jesienną wyprawę brzegiem 
Bobru, połączoną ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych (Wieża 
Książęca w Siedlęcinie, schronisko „Perła Zachodu”) oraz elektrow-
ni wodnych (Siedlęcin, Wrzeszczyn). W ramach projektu odbyły się 
także zimowe spotkanie kolędowe oraz – w Pasekach nad Jizerou 
– biegi narciarskie.

Fot. Marta Weinke

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení spolupráce partner-
ských měst v oblasti vzdělávání a výchovy.

Uskutečnila se řada setkání českých a polských učitelů na obou 
stranách Euroregionu Nisa a také setkání žáků ze škol ve městě Ko-
wary a Vrchlabí. Během setkání se učitelé podělili o své zkušenosti 
z pedagogické praxe, zatímco děti se seznamovaly, společně si hrály 
a pracovaly, účastnily se výletů, sportovních soutěží a dílen. Výsled-
kem setkání bylo vydání vzdělávacího průvodce obsahujícího infor-
mace o městě Kowary a Vrchlabí, prezentované v podobě křížovek 
a rébusů.

Cílem projektu bylo prezentovat a prosazovat přírodní a užitko-
vé hodnoty řeky Bobr obyvatelům polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána podzimní expedice po břehu 
řeky Bóbr v kombinaci s prohlídkou historických objektů (knížecí 
věž v obci Siedlęcin, turistická chata Perla Západu) a vodních elek-
tráren (Siedlęcin, Wrzeszczyn). Kromě toho se uskutečnily zimní 
koledové setkání a projížďka na běžkách v Pasekách nad Jizerou. 
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Wielokulturowość i sztuka szansą 
transgranicznego malucha / 
Multikulturalismus a umění šancí 
přeshraničních dětí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03826
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.665,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.365,67 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 866,56 EUR

Celem projektu było rozszerzenie współpracy i rozwój partner-
stwa między placówkami przedszkolnymi obszaru pogranicza pol-
sko-czeskiego.

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu, dzieci 
czeskie oraz ich opiekunowie spotykali się po obu stronach Eu-
roregionu Nysa. Przedszkolaki bawiły się, wspólnie, brały udział 
w warsztatach teatralnych i ceramicznych, zajęciach sportowych 
i wycieczkach. Dla nauczycieli zorganizowano warsztat z artetera-
pii, podczas którego zdobyli nowe umiejętności i wymienili się do-
świadczeniami w pracy z dziećmi.

Rozgrywki sportowe na pograniczu 
polsko-czeskim / 
Sportovní a zábavní činností na polsko-
českém pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03827
Beneficjent: Gmina miejsko-wiejska Lubawka
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.561,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.427,35 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 756,17 EUR

Celem projektu było wzmocnienie współpracy partnerów pro-
jektowych oraz wsparcie integracji i aktywizacji sportowej dzieci 
z pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano cykl imprez po polskiej 
i po czeskiej stronie Euroregionu Nysa. Były to zawody i rozgryw-
ki sportowe w dyscyplinach takich jak piłka nożna, piłka siatkowa, 
unihokej i piłka ręczna. Zawody poprzedzone były spotkaniami tre-
ningowymi dla dzieci i spotkaniami roboczymi nauczycieli.

Fot. archiwum beneficjenta Fot. Ada Pakuła

Cílem projektu bylo rozšířit spolupráci a rozvoj partnerství mezi 
mateřskými školkami na území česko-polského příhraničí.

Děti z veřejné Mateřské školy č. 2 ve městě Boleslawiec, české 
děti a jejich dospělý doprovod se setkávali na obou stranách Eurore-
gionu Nisa. Děti si spolu hrály, zúčastnily se divadelních workshopů 
a keramických dílen, sportovních programů a výletů. Pro učitele 
byly uspořádány workshopy v oblasti arteterapie, během nichž zís-
kali nové dovednosti a podělili se o své zkušenosti v práci s dětmi.

Cílem projektu bylo posílení spolupráce projektových partnerů 
a podpora integrace a sportovní aktivizace dětí na území česko-pol-
ského příhraničí.

V rámci projektu byla uspořádána řada akcí na polské a české 
straně Euroregionu Nisa. Jednalo se o sportovní soutěže a závody 
v disciplínách, jako je fotbal, volejbal, florbal a házená. Závody před-
cházelo tréninkové setkání pro děti a pracovní zasedání pro učitele.
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Wzajemna promocja dziedzictwa 
kulturowego Bolkowa i Bezděz 
„otwórzmy wrota naszych zamków” / 
Společná propagace kulturního dědictví 
Bolkowa a Bezděze „Otevřeme dveře 
naších hradů“

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03828
Beneficjent: Gmina Bolków
Partner projektu: Obec Bezděz
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.949,32 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.306,91 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 547,47 EUR

Jako cel projektowy przyjęto rozwój współpracy partnerów 
projektowych i wspólną promocję dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego Gminy Bolków i Gminy Bezděz.

W ramach projektu zorganizowano cykl imprez integracyjnych 
dla mieszkańców obu miast – były to m.in. wycieczki do najcie-
kawszych zabytków pogranicza polsko-czeskiego, w trakcie któ-
rych wykonywano zdjęcia, wykorzystane następnie w wykonanych 
materiałach promocyjnych. Zorganizowano również konkurs pla-
styczny oraz wystawę fotograficzną pt. „Otwórzmy wrota naszych 
zamków”. 

Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 
w Lwówku Śląskim /
Mezinárodní turnaj v házené 
ve Lwówku Śląském

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03831
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.357,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.853,47 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 335,75 EUR

Za cel projektowy przyjęto popularyzację kultury fizycznej, ak-
tywnego sposobu spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia 
oraz rozwijanie współpracy społeczności z obu stron granicy pol-
sko-czeskiej.

W ramach projektu zorganizowano w Lwówku Śląskim turniej 
piłki ręcznej dla drużyn młodzieżowych z Polski i Czech. W roz-
grywkach udział wzięło sześć drużyn, których zawodnicy nie tylko 
rywalizowali na boisku, ale również integrowali się podczas imprezy 
podsumowującej turniej.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce partnerů projektu a spo-
lečná propagace kulturního a historického dědictví města Bolków 
a obce Bezděz.

V rámci projektu se uskutečnila řada akcí pro obyvatele obou 
sídel – jednalo se mimo jiné o výlety na nejzajímavější památky čes-
ko-polského příhraničí, během nichž se pořizovaly fotografie, které 
pak byly použity v propagačních materiálech vyrobených v rámci 
projektu. Kromě toho byla uspořádána výtvarná soutěž a fotografic-
ká výstava s názvem Pojďme otevřít brány našeho hradu.

Cílem projektu byla popularizace tělesné kultury a aktivních 
způsobů trávení volného času a zdravého životního stylu a rozvoj 
spolupráce obyvatelstva z obou stran česko-polského příhraničí.

V rámci projektu se uskutečnil turnaj v házené ve městě Lwówek 
Śląski pro mládežnické týmy z polské a české strany. Soutěže se zú-
častnilo šest družstev, jejichž hráči nejen soutěžili na hřišti, ale také 
se seznamovali a stmelovali v průběhu akce shrnující turnaj.
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Wspólnie zagrajmy nasze opowieści / 
Společně zahrajme naše pověsti

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03832
Beneficjent: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.767,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.902,06 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 576,71 EUR

Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży wspól-
nej historii i tradycji pogranicza polsko-czeskiego.

W Jeleniej Górze zorganizowano warsztaty teatralne dla dzieci 
z polskiej i czeskiej części Euroregionu Nysa, w których głównym 
motywem były legendy i podania regionu pogranicza. Uczestnicy 
warsztatów wspólnie uczyli się sztuki teatralnej, zachowań scenicz-
nych, technik i metod pracy aktorskiej. Finałem warsztatów były 
prezentacje mini-spektakli teatralnych przygotowanych przez mię-
dzynarodowe zespoły i ich instruktorów.

Przez wspólne gotowanie lepsze 
poznanie / 
Společným vařením k lepšímu poznání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03834
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2013 – 30.11.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.281,92 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.339,62 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 628,20 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwijanie współpracy i wspieranie 
edukacji młodzieży ze szkół zawodowych pogranicza polsko-cze-
skiego. 

W ramach projektu zorganizowano trzydniowe warsztaty ku-
linarne dla uczniów szkół gastronomicznych z Polski i Czech, 
obejmujące takie tematy jak ciastkarstwo, carving (dekorowanie 
potraw) i gotowanie zup. Oprócz warsztatów odbyły się również: 
seminarium dla nauczycieli dotyczące nowoczesnych technik ku-
linarnych oraz spotkanie integracyjne i wycieczka tematyczna dla 
uczniów i nauczycieli.

Fot. archiwum beneficjenta
Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo seznámit děti a mládež se společnou histo-
rií a tradicemi v česko-polském příhraničí.

Ve městě Jelenia Góra se uspořádaly divadelní dílny pro děti 
z polské a české části Euroregionu Nisa, v nichž byly hlavním moti-
vem legendy a pověsti příhraničního regionu. Účastníci workshopu 
se společně učili umění divadla, chování na jevišti, techniky a meto-
dy herectví. Vyvrcholením dílny byly prezentace jednotlivých mini-
divadelních inscenací mezinárodními týmy a jejich instruktory.

Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci a podporovat vzdělává-
ní mladých lidí v odborných školách v česko-polském příhraničí. 

V rámci projektu se uskutečnily třídenní kulinářské dílny pro 
studenty středních škol gastronomických z Polska a Česka, zahrnu-
jící témata jako cukrářství, carving (zdobení jídel) a vaření polévky. 
Kromě workshopů se konal také seminář pro učitele zaměřený na 
moderní kuchařské postupy a integrační setkání a tematický výlet 
pro studenty a učitele.
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Wesoło się bawimy, choć się różnimy / 
Vesele se bavíme i přesto, že se lišíme

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03835
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.559,46 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.375,52 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.455,96 EUR

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyj-
ności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie 
szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego.

W ramach projektu w Jeleniej Górze i okolicach wytyczono 13 
km tras do uprawiania turystyki pieszej i nordic walking, trasy zo-
stały oznakowane i zaopatrzone w miejsca do rekreacji i odpoczyn-
ku. Utworzono także mini place zabaw, na których zainstalowano 
urządzenia do wspinaczki i podciągania, huśtawki, rowerki, stoły do 
ping-ponga, zjeżdżalnie. Na nowopowstałych trasach zorganizowa-
no dwie jednodniowe imprezy rekreacyjne.

Trzy razy trzy / 
Třikrát tři

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03836
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2013 – 31.10.2013
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.594,02 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.104,90 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.659,41 EUR

Celem projektu była integracja mieszkańców pogranicza pol-
sko-czeskiego, w szczególności osób zainteresowanych sztuką.

W ramach projektu zorganizowano tygodniowe warsztaty arty-
styczne dla osób amatorsko zajmujących się sztuką z polskiej, cze-
skiej i niemieckiej strony Euroregionu Nysa. Tematyka warsztatów 
obejmowała ceramikę, szkło i malarstwo. Prace powstałe podczas 
warsztatów – obrazy, witraże i wyroby ceramiczne – zostały zapre-
zentowane na wystawach w Polsce i Czechach.

Fot. archiwum beneficjenta

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti a atraktivi-
ty území česko-polského příhraničí formou využívání příležitostí 
plynoucích z blízké geografické polohy.

V rámci projektu bylo ve městě Jelenia Góra a jeho okolí vyty-
čeno 13 km stezek pro pěší turistiku a nordic walking, trasy byly 
označeny a vybaveny místy pro rekreaci a odpočinek. Kromě toho 
byla vytvořena mini dětská hřiště, kde bylo umístěno zařízení na 
lezení, houpačky, spinningová kola, stoly na stolní tenis, skluzavky. 
Na nově zřízených trasách byly uspořádány dvě jednodenní rekre-
ační akce.

Cílem projektu bylo integrovat obyvatele polsko-českého pří-
hraničí, a to zejména zájemce o umění.

V rámci projektu se uskutečnily týdenní výtvarné dílny pro 
amatéry, kteří se zabývají uměním z polské, české a německé strany 
Euroregionu Nisa. Workshop byl zaměřen na keramiku, sklo a mal-
bu. Díla vytvořená během workshopu – obrazy, vitráže a keramika 
– byla prezentována na výstavách v Polsku a Česku.
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Kronika mojego miasta / 
Kronika mého města

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03837
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Obec Kořenov
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.017,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.215,08 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.201,78 EUR

Głównym celem projektu był rozwój przedsięwzięć kulturo-
wych i edukacyjnych oraz budowanie relacji społeczności lokalnych 
na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zgromadzono wspomnienia starszych osób 
zamieszkujących Szklarską Porębę, Harrachov i okolice tych miast. 
Wspomnienia dotyczące historii, kultury, codziennego życia utrwa-
lono w formie pisemnej, zdjęciowej i filmowej i zaprezentowano 
podczas wystaw, projekcji oraz w folderze zawierającym wywiady 
z osobami starszymi i zdjęcia ukazujące przeszłość miejsc na pogra-
niczu polsko-czeskim.

Aktywnie w Górach Kaczawskich – 
Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou / 
Aktivně v Kačavských horách – 
Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03838
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Partner projektu: Město Rokytnice nad Jizerou 
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2014 – 31.08.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.662,47 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.713,09 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.966,25 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy partnerów projektowych 
oraz umocnienie relacji między mieszkańcami pogranicza polsko-
czeskiego.

Działania projektowe objęły organizację dwudniowej imprezy 
kulturalno-sportowej z udziałem mieszkańców Wojcieszowa i oko-
lic oraz gości z Czech i turystów. Podczas imprezy odbyły się zawody 
jeździeckie w skokach przez przeszkody, zawody wędkarskie, turniej 
szachowy, a także zmagania w różnych konkurencjach sportowych 
dla uczestników indywidualnych i drużyn. Imprezę urozmaiciły 
występy polskich i czeskich zespołów muzycznych. W ramach pro-
jektu odbyły się również pokazy umiejętności strażaków ochotni-
ków, konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę narodową oraz 
wycieczka nowowytyczonym szlakiem rekreacyjnym.

Fot. Marta Nosidlak

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu byl rozvoj kulturních a vzdělávacích 
aktivit a budování vztahů místních komunit v česko-polském pří-
hraničí.

V rámci projektu se shromažďovaly vzpomínky pamětníků žijí-
cích ve městech Szklarska Poręba, Harrachov a v okolí těchto měst. 
Vzpomínky, které se týkaly historie, kultury a každodenního života, 
byly zaznamenány v písemné, fotografické a filmové podobě a ná-
sledně byly prezentovány na výstavách, promítání, a v publikaci, 
která obsahuje rozhovory s pamětníky a fotografie ukazující historii 
míst na polsko-českém pomezí. Cílem projektu byl rozvoj spolupráce partnerů projektu a posi-

lování vztahů mezi obyvateli česko-polského pomezí.
Aktivity projektu zahrnovaly uspořádání dvoudenní kulturní 

a sportovní akce s účastí obyvatel obce Wojcieszów a okolní oblas-
ti a hostů z České republiky, a také turistů. Během akce se konala 
jezdecká soutěž v parkurovém skákání, rybářská soutěž, šachový 
turnaj a také další zápasy v různých sportovních disciplínách pro 
jednotlivé účastníky a týmy. Akci zpestřily hudební výkony pol-
ských a českých kapel. V rámci projektu se také konaly prezentace 
dovedností dobrovolných hasičů, kulinářské soutěže o nejchutnější 
jídlo a výlet nově zřízenou rekreační stezkou.
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Promocja szlaków turystycznych na 
polsko-czeskim pograniczu / 
Propagace turistických tras na česko-
polském příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03841
Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Partner projektu: Důl Jan Šverma o.p.s., Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.890,89 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.857,25 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 689,09 EUR

Głównym celem projektu było wdrożenie nowoczesnych form 
promocji turystycznej oraz popularyzacja turystyki na pograniczu 
polsko-czeskim. 

W ramach projektu wydano film, broszurę oraz aplikację na 
urządzenia mobilne pt. „Turystyczne trasy w Kowarach”, odno-
wiono także tablice informacyjne z opisem atrakcji turystycznych 
w Kowarach i okolicach Kowar. Podsumowaniem projektu był fe-
styn, podczas którego zaprezentowano efekty działań projektowych. 
Zrealizowano także reportaż telewizyjny nt. festynu oraz atrakcji 
i szlaków turystycznych w Kowarach, mieście Žacléř i okolicach, 
który został wyemitowany w lokalnych stacjach telewizji kablowej.

Odkrywamy talenty ponad granicami / 
Objevujeme talenty přes hranice

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03948
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola Studánka, Jablonné 
                                 v Podještědí
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.559,11 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.125,23 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 955,92 EUR

Celem projektu było stworzenie warunków do wszechstronnej 
aktywności i edukacji dzieci oraz rozwój partnerstwa między pla-
cówkami przedszkolnymi obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

Dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 w Bolesławcu, 
dzieci czeskie wraz z polskimi i czeskimi opiekunami uczestniczyli 
w cyklicznych spotkaniach w Bolesławcu i w Jablonné v Podještědí. 
Przedszkolaki brały udział w warsztatach rzeźbiarskich, plastycz-
nych oraz zajęciach muzyczno-ruchowych i teatralnych, których 
podsumowaniem był Festiwal Twórczości Dziecięcej w Bolesławcu.

Fot. Tomasz Dębiński Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo zavést moderní formy propagace 
cestovního ruchu a popularizace cestovního ruchu na polsko-čes-
kém pomezí. 

V rámci projektu byl vydán film a brožura a byla vytvořena apli-
kace pro mobilní zařízení s názvem Turistické trasy v Kowarech, 
rovněž byly obnoveny informační tabule s popisem turistických 
atrakcí ve městě Kowary a v okolí. Shrnutím projektu byl festival, 
během kterého se představily výsledky projektových aktivit. Rovněž 
byla vytvořena televizní reportáž o festivalu a turistických trasách 
a zajímavostech ve městě Kowary, v Žacléři a okolí, která byla vysí-
lána v místní kabelové televizi. 

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro komplexní činnost 
a vzdělávání dětí a rozvoj partnerství mezi mateřskými  školkami na 
území česko-polského pomezí.

Děti z Městské veřejné mateřské školy č. 5 ve městě Boleslawiec 
spolu s českými dětmi a polskými a českými učiteli se zúčastnily pra-
videlných setkání ve městě Boleslawiec a v Jablonném v Podještědí. 
Děti se účastnily sochařských a výtvarných dílen a také pohybových 
a hudebních programů a divadelních aktivit, jejichž shrnutím byl 
Festival dětské tvořivosti ve městě Boleslawiec.
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Poprawa bezpieczeństwa turystycznego 
na szlakach górskich pogranicza polsko-
czeskiego – etap II / 
Zlepšení bezpečnosti turistů na horských 
trasách polsko-českého příhraničí – 2. 
etapa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03950
Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Partner projektu: Město Špindlerův Mlýn
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.225,22 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.841,42 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 922,53 EUR

Celem projektu był rozwój turystyki na obszarze pogranicza 
polsko-czeskiego poprzez stworzenie wspólnego systemu zapew-
niającego dostępność komunikacyjną.

Głównym działaniem projektowym było opracowanie „Studium 
wykonalności dla wspólnego systemu bezpieczeństwa w postaci 
zapewnienia dostępności komunikacyjnej obejmującego Powiat 
Jeleniogórski, Województwo Libereckie i Szpindlerowy Młyn”. Do-
kument określił działania niezbędne dla zorganizowania systemu, 
którego zadaniem byłby transfer informacji o zagrożeniach dostęp-
ności komunikacyjnej spowodowanych katastrofami naturalnymi 
lub komunikacyjnymi. 

Fot. archiwum beneficjenta

Muzyka bez granic / 
Hudba bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03949
Beneficjent: Piechowicki Ośrodek Kultury
Partner projektu: Galerie XY o.p., Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.452,38 EUR
Dofinansowanie EFRR: 11.434,52 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.345,24 EUR

Celem projektu było wzmocnienie więzi społeczności zamiesz-
kujących pogranicze polsko-czeskie.

W ramach projektu zorganizowano 5-dniowe, plenerowe warsz-
taty muzyczne i taneczne zakończone koncertem perkusyjno-bęb-
niarskim, korowodem i koncertem pieśni i tańca folk a także zreali-
zowano 2-dniowe święto muzyki i tańca: „Muzyczna Noc” podczas 
której odbył się m.in. korowód z trębaczem, koncert bębniarski 
i koncert skrzypcowy oraz „Taneczny Dzień” -  z paradą mażore-
tek, występami artystycznymi gości z Semily i koncertem finało-
wym warsztatów. W projekcie wzięło udział ponad  140 aktywnych 
uczestników z Polski i Czech.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj cestovního ruchu v oblasti česko-pol-
ského příhraničí formou vybudování společného systému zajišťují-
cího dopravní dostupnost.

Hlavní projektovou aktivitou bylo zpracování Studie prove-
ditelnosti pro společný systém bezpečnosti pro zajištění dopravní 
dostupnosti na území Jelenohorského okresu, Libereckého kraje 
a Špindlerova Mlýna. Dokument vymezil opatření nezbytná pro vy-
budování systému, jehož úkolem bude přenos informací o ohrože-
ních pro dopravní dostupnost způsobených přírodními pohromami 
nebo dopravními katastrofami. 

Cílem projektu bylo posílit vazby mezi komunitami v příhranič-
ním polsko-českém regionu.

V rámci projektu byly uspořádány pětidenní venkovní hudební 
a taneční workshopy, které završil koncert na bicí a bubny a folk-
lorní průvod a koncert. Kromě toho proběhly dvoudenní slavnosti 
hudby a tance: Hudební noc, během níž se uskutečnil mimo jiné 
průvod s trumpetistou, živé bubnování a houslový koncert a také 
Taneční den s přehlídkou mažoretek, uměleckými prezentacemi 
hostů ze Semil a závěrečným koncertem. Projektu se zúčastnilo více 
než 140 aktivních účastníků z Polska a Česka.
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Jarmark Tkaczy Śląskich / 
Jarmark slezských tkadlců

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03951
Beneficjent: Gmina Lubawka
Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
                                 Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”; 
                                 Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2014 – 30.09.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.288,37 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.395,11 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.928,84 EUR

Celem projektu było rozwijanie współpracy partnerów projek-
towych poprzez wspólną realizację przedsięwzięć o tematyce kultu-
ralnej, edukacyjnej i turystycznej.

W ramach projektu zorganizowano dwudniową imprezę plene-
rową pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich”, której tematem przewodnim 
były len, tkactwo i rękodzielnictwo. Podczas jarmarku odbyły się 
prezentacje wyrobów lniarskich, korowód postaci w strojach histo-
rycznych, pokazy mody, konkurs przędzenia lnu, i in. Rękodziel-
nikom z Polski i z Czech udostępniono stoiska wystawiennicze, 
a publiczności zaprezentowały się zespoły muzyczne, orkiestry dęte 
i wykonawcy muzyki ludowej i folkowej.

Fot. archiwum beneficjenta

Wypracowanie systematyki działań 
ratowniczych na terenie pogranicza 
polsko-czeskiego – etap 1 / 
Vypracování systému záchranných 
činností v polsko-české příhraniční oblasti 
– I. etapa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03955
Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Partner projektu: Rokytnice nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.734,96 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.724,70 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 673,50 EUR

Celem projektu było stworzenie warunków do skutecznego 
przeciwdziałania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom na 
obszarze transgranicznym Karkonoszy.

W ramach projektu w Jeleniej Górze została zorganizowa-
na dwudniowa konferencja dla podmiotów działających na rzecz 
bezpieczeństwa w rejonie przygranicznych gmin Powiatu Jelenio-
górskiego i w czeskich miastach Rokytnice nad Jizerou, Harrachov 
i Špindlerův Mlýn. W trakcie konferencji eksperci zaprezentowali 
referaty związane z bezpieczeństwem i ratownictwem, a podczas 
panelu warsztatowego omówiono schemat funkcjonowania numeru 
alarmowego 112 na terenie przygranicznym.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce partnerů projektu pro-
střednictvím společné realizace projektů kulturního, vzdělávacího 
a turistického rázu.

V rámci projektu byla uspořádána dvoudenní venkovní akce 
s názvem Jarmark slezských tkalců, jejímž hlavním tématem byl 
len, tkaní a řemesla. V průběhu jarmarku se konala prezentace lnář-
ských výrobků, průvod masek v historických kostýmech, módní 
přehlídky, soutěže předení lnu, aj. Pro řemeslníky z Polska a Česka 
byly k dispozici výstavní stánky, a divákům se prezentovaly hudební 
soubory, dechové kapely a lidoví a folkoví hudebníci.

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro účinnou prevenci 
požárů a jiných místních hrozeb pro přeshraniční oblasti Krkonoš.

V rámci projektu byla uspořádána dvoudenní konference ve 
městě Jelenia Góra pro aktéry působící ve prospěch bezpečnosti 
v příhraniční oblasti obcí Jelenohorského okresu a českých měst 
Rokytnice nad Jizerou, Harrachov a Špindlerův Mlýn. Během kon-
ference odborníci prezentovali příspěvky týkající se bezpečnosti 
a záchranných akcí, a během workshopů byla probírána schémata 
fungování čísla tísňového volání 112 v příhraničním regionu.
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Piastowie i Przemyślidzi na polsko-
czeskim pograniczu / 
Piastovci a Přemyslovci v polsko-českém 
příhraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03957
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.432,10 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.817,28 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.743,21 EUR

Celem projektu był rozwój turystyki wykorzystujący bogactwo 
walorów przyrodniczych, geograficznych i historycznych pograni-
cza polsko-czeskiego.

Projekt objął przygotowanie i wykonanie ścieżki historycz-
nej „Ziemia lwówecka w czasach piastowskich”, opisującej wyda-
rzenia mające miejsce na terenie obecnego Powiatu Lwóweckiego 
w okresie pierwszych Piastów, współpracę oraz wojny z Czechami 
rządzonymi w tym czasie przez dynastię Przemyślidów. W ramach 
projektu odbyły się dwie konferencje o tej tematyce, a także gra te-
renowa, rajd rowerowy po czeskiej stronie Euroregionu Nysa oraz 
spływ kajakami i pontonami po rzece Bóbr. Zwieńczeniem działań 
projektowych było wydanie książki pt. „Piastowie i Przemyślidzi na 
polsko-czeskim pograniczu”, dystrybuowanej w punktach informa-
cji turystycznej.

Fot. archiwum beneficjenta 

Wspólnie dla pogranicza  
polsko-czeskiego / 
Společně pro polsko-české pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03956
Beneficjent: Województwo Dolnośląskie
Partner projektu: KORID LK, spol. s.r.o.,Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.048,49 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.591,21 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 304,85 EUR

Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania publiczne-
go transportu zbiorowego na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu odbył się cykl spotkań partnerów pro-
jektowych, poświęconych problematyce publicznego transportu 
zbiorowego na pograniczu polsko-czeskim i możliwych uspraw-
nień w tym zakresie w perspektywie krótko-, średnio- i długoter-
minowej. Tematyka spotkań objęła m.in. kwestie budowy nowych 
połączeń transgranicznych, rozkłady jazdy, wspieranie turystyki. 
Podsumowaniem spotkań była konferencja z udziałem m.in. przed-
stawicieli jednostek samorządowych i podmiotów odpowiedzial-
nych za transport zbiorowy z obu krajów. 

Fot. Piotr Kordysz

Cílem projektu bylo zlepšit fungování veřejné dopravy na čes-
ko-polském pomezí.

V rámci projektu se uskutečnila série setkání partnerů projektu, 
věnovaných problematice veřejné dopravy na česko-polském pome-
zí a možných zlepšení v této oblasti v krátkodobém, střednědobém 
a dlouhodobém horizontu. Tematika setkání zahrnovala mimo jiné 
problematiku výstavby nových přeshraničních spojení, jízdní řády, 
podporu cestovního ruchu. Shrnutím setkání byla konference za 
účasti mimo jiné zástupců územních samosprávných celků a sub-
jektů odpovědných za veřejnou dopravu v obou zemích.

Cílem projektu byl rozvoj cestovního ruchu s využitím přírod-
ního, geografického a historického bohatství česko-polského pří-
hraničí.

Projekt zahrnoval přípravu a realizaci historické stezky okolím 
města Lwówek v době Piastovců, připomínající události, které se 
odehrály na území  současného Lwóweckého okresu v dobách prv-
ních Piastovců, spolupráci a války s Čechy, jimž v té době vládla dy-
nastie Přemyslovců. V rámci projektu se konaly dvě konference na 
toto téma, dále terénní hra, cyklistický pochod na české straně Eu-
roregionu Nisa a sjíždění řeky Bobr na raftech a kajacích. Shrnutím 
aktivit projektu bylo vydání knihy s názvem Piastovci a Přemyslovci 
na polsko-českém pomezí, distribuované v turistických informač-
ních centrech.
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Sztuka łączy narody / 
Umění spojuje národy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03958
Beneficjent: Gmina Karpacz
Partner projektu: Základní umělecká škola Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.548,66 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.116,35 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 954,87 EUR

Celem projektu było pogłębianie integracji mieszkańców po-
granicza polsko-czeskiego poprzez wspólne uczestnictwo w działa-
niach związanych z kulturą i sztuką.

W ramach projektu w Karpaczu zorganizowano sześć koncer-
tów w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze oraz Podstawo-
wej Szkoły Artystycznej w Jilemnicach. Młodzi muzycy prezentowa-
li swe umiejętności przed publicznością polską i czeską. Dodatkowo 
zorganizowano także występy artystów z Karpacza w Jilemnicach – 
przed czeską publicznością wystąpił zespół akordeonowy, orkiestra 
rozrywkowa oraz dziecięce i młodzieżowe grupy wokalno-tanecz-
ne.

Fot. archiwum beneficjenta

Sztuka jednoczy ludzi różnych kultur 
i pokoleń / 
Umění sjednocuje lidi různých kultur 
a generací

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03959
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.264,87 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.725,13 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.026,49 EUR

Projekt miał na celu rozwój współpracy w obszarze kultury mię-
dzy miastem Žacléř a Powiatem Lwóweckim w oparciu o wspólne 
działania polskich i czeskich artystów.

W ramach projektu przeprowadzono tygodniowy plener dla 
malarzy i adeptów sztuki malarskiej. Plener odbył się na terenie 
Powiatu Lwóweckiego, a stworzone prace zostały zaprezentowane 
podczas wystaw w Polsce i w Czechach. W ramach projektu wydano 
także katalog prezentujący sylwetki i dorobek artystyczny uczestni-
ków pleneru. 

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo prohloubit integraci obyvatel polsko-české-
ho pohraničí prostřednictvím společné účasti na aktivitách týkající 
se kultury a umění.

V rámci projektu se ve městě Karpacz uskutečnilo šest koncertů 
v podání žáků Státní hudební školy I. a II. stupně  Stanislawa Moni-
uszka v Jelení Hoře a ZUŠ v Jilemnici. Mladí hudebníci prezentovali 
své dovednosti před polským a českým publikem. Kromě toho byla 
uspořádána vystoupení hudebníků z Karpacze v Jilemnici – před 
českými diváky vystoupila akordeonová kapela, orchestr a dětské 
a mládežnické skupiny zpěvu a tance.

Projekt byl zaměřen na rozvoj spolupráce v oblasti kultury mezi 
městem Žacléř a Lwóweckým okresem na základě společných akcí 
polských a českých umělců.

V rámci projektu se uskutečnilo týdenní sympozium malířů 
a studentů malířství. Akce se konala ve Lwóweckém okrese a vytvo-
řená díla byla prezentována na výstavách v Polsku a Česku. V rám-
ci projektu byl také vydán katalog představující profily a umělecké 
úspěchy účastníků sympozia.
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Zapomniane punkty widokowe / 
Zapomenuté vyhlídky

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03962
Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju 
                      Regionalnego S.A.
Partner projektu: Krkonoše – svazek měst a obcí
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.561,32 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.377,11 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.456,13 EUR

Projekt miał na celu wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pol-
sko-czeskiego pogranicza poprzez poszerzenie oferty turystycznej.

W ramach projektu zinwentaryzowano dwadzieścia pięć punk-
tów widokowych w Kotlinie Jeleniogórskiej, Rudawach Janowickich, 
Górach Kaczawskich i Izerskich. Inwentaryzacja objęła opisy punk-
tów widokowych, rys historyczny, zdjęcia, usytuowanie na mapach 
oraz uwarunkowania prawne, jakie należy spełnić, aby odtworzyć 
takie miejsca. Wyniki inwentaryzacji udostępniono w Internecie i w 
broszurze informacyjnej. Zorganizowano również wyjazd studyjny 
dla przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i in. podmio-
tów do punktów widokowych na terenie czeskiego pogranicza oraz 
konferencję pn. „Turystyka nieodkryta” podsumowującą działania 
projektowe.

Fot. Vento Studio Jacek Gajda

Utworzenie Polsko-Czeskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego / 
Vytvoření Česko-polského centra 
krizového řízení

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03961
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu:  Obec Jindřichovice pod Smrkem; Město 
  Nové Město pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.859,67 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.930,71 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.285,97 EUR

Celem projektu było utworzenie Polsko-Czeskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i wza-
jemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczne wyposażenie 
pożarnicze (m.in. uniwersalny zestaw narzędzi hydraulicznych 
i agregat prądotwórczy) i przeprowadzono sześć spotkań szkole-
niowo-ćwiczeniowych w zakresie ratownictwa powodziowego i po-
żarowego dla strażaków z polskich i czeskich OSP. Zorganizowano 
również spotkania przedstawicieli służb ratunkowych z uczniami 
szkół podstawowych po polskiej i po czeskiej stronie Euroregionu 
Nysa.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo vytvořit polsko-české krizové centrum pro 
zlepšení bezpečnosti a vzájemnou pomoc při mimořádných udá-
lostech.

V rámci projektu bylo zakoupeno specializované hasičské zaří-
zení (mimo jiné univerzální sada hydraulické vyprošťovací techni-
ky a generátor) a uskutečnilo se šest setkání zaměřených na škole-
ní a cvičení v oblasti povodňového a požárního záchranářství pro 
hasiče z polských a českých SDH. Dále proběhla setkání zástupců 
záchranných služeb s žáky základních škol na polské a české straně 
Euroregionu Nisa.

Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu 
v rámci polsko-českého pohraničí formou rozšíření turistické na-
bídky.

V rámci projektu bylo zmapováno 25 vyhlídkových míst v Je-
lenohorské kotlině, Janovickém Rudohoří (Rudawy Janowickie), 
Kaczawských horách a polských Jizerských horách. Mapování zahr-
novalo popisy vyhlídkových míst, historické informace, fotografie, 
umístění na mapě a legislativní podmínky, které je potřeba naplnit 
pro obnovení těchto míst. Výsledky jsou k dispozici na internetu a v 
brožuře. Také se uskutečnila studijní cesta pro zástupce místních 
samospráv, pracovníky v oblasti cestovního ruchu a další zaintere-
sované subjekty do vyhlídkových míst na české straně a konference 
s názvem Neobjevená turistika shrnující projektové aktivity.
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Romuś i Julča, czyli historia polsko-
czeskiej miłości / 
Romuś a Julča, aneb příběh česko-polské 
lásky

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03964
Beneficjent: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze
Partner projektu: Město Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.965,03 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.870,26 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.396,50 EUR

Głównym celem projektu było pogłębienie relacji między mło-
dymi ludźmi zamieszkującymi region pogranicza polsko-czeskiego 
oraz integracja obszaru pogranicza.

W ramach projektu dla dzieci i młodzieży z Polski i Czech 
zorganizowano warsztaty teatralne (wokalne, aktorskie, pantomi-
miczne, scenograficzno-lalkarskie) realizowane po obu stronach 
granicy. Efektem warsztatów było dwujęzyczne przedstawienie za-
prezentowane czterokrotnie publiczności w Polsce i w Czechach, 
nawiązujące do historii Romea i Julii. Wśród działań projektowych 
zrealizowano także lekcje teatralne dla dzieci czeskich oraz wysta-
wę lalek w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze z kolekcji 
czeskiego młodego kolekcjonera i lalkarza. 

Fot. archiwum beneficjenta

Czas na Jazz /
Je čas na jazz

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03965
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Alternativa pro kulturu o.s., Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.880,53 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 11.798,44 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.388,06 EUR

Celem projektu było poszerzenie katalogu imprez kulturalnych 
i edukacyjnych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

„Muzyka łączy narody” – takie hasło przyświecało konkurso-
wi dla kilkunastu młodych zespołów jazzowych, zorganizowanemu 
w ramach projektu. Młodzi muzycy z Polski i Czech grający jazz za-
prezentowali swoje umiejętności podczas konkursu, któremu towa-
rzyszyły wydarzenia dodatkowe: wystawa „Twarze jazzu” autorstwa 
czeskiego fotografika zaprezentowana w Jeleniej Górze oraz wysta-
wa fotografii związanych z polskim jazzem, pokazana po czeskiej 
stronie Euroregionu Nysa. W ramach projektu została także wydana 
płyta z nagraniami z koncertów konkursowych.

Fot. Marcin Oliva Soto

Hlavním cílem projektu bylo prohloubit vztahy mezi mladými 
lidmi, kteří žijí v regionu česko-polského pohraničí a stmelovat po-
hraniční oblast. 

V rámci projektu pro děti a mládež z Polska a Česka byly uspo-
řádány divadelní dílny (vokální, herecké, pantomimické, loutkářské 
a scénografické), realizované na obou stranách hranice. Výsledkem 
workshopů bylo dvojjazyčné divadelní představení, které bylo čty-
řikrát prezentováno divákům v Polsku a Česku a  odkazovalo se na 
příběh Romea a Julie. Mezi aktivitami projektu bylo i uspořádání 
divadelních programů pro české školní děti a výstava loutek v Lá-
zeňském divadle animace ve městě Jelenia Góra ze sbírky českého 
mladého sběratele a loutkáře.

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky kulturních a vzděláva-
cích akcí na česko-polském pomezí.

„Hudba spojuje národy“ – toto bylo motto soutěže pro několik 
mladých jazzových formací, organizované v rámci projektu. Mladí 
hudebníci z Česka Polska se zájmem o jazz ukázali své dovednosti 
v průběhu soutěže, která byla doprovázena dalšími událostmi: vý-
stavou s názvem Tváře jazzu českého fotografa prezentovanou ve 
městě Jelenia Góra a stejnojmennou výstavou fotografií na české 
straně Euroregionu Nisa. V rámci projektu byla také vydána deska s 
nahrávkami z koncertů soutěže.
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Nauczyciele i uczniowie – Święto 
negatywu / 
Učitelé a žáci – slavnosti negativu

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03969
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.353,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.100,41 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 835,34 EUR

Celem projektu była integracja polskiego i czeskiego środowi-
ska artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych 
zajmujących się fotografią.

Główne działania projektowe realizowano w schronisku „Sa-
motnia” po polskiej stronie Karkonoszy. Podczas tygodniowych 
warsztatów młodzi adepci sztuki fotograficznej pod okiem do-
świadczonych kolegów uwieczniali niespotykaną różnorodność 
karkonoskich pejzaży, skał i drzew. Efektem pracy warsztatowej były 
cztery wystawy fotografii zaprezentowane w Jeleniej Górze i jedna 
w Czechach.

Fot. archiwum beneficjenta

W jagiellońskim orszaku / 
V jagellonském průvodu

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03966
Beneficjent: Muzeum Regionalne w Lubaniu
Partner projektu: Město Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.128,74 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.609,14 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.012,49 EUR

Jako cel projektu przyjęto zwiększenie wiedzy mieszkańców po-
granicza polsko-czeskiego na temat historii tego obszaru i wątków 
historycznych łączących obie nacje.

W ramach projektu w Lubaniu zorganizowano cykl wydarzeń, 
których motywem przewodnim byli Jagiellonowie, a zwłaszcza kró-
lowa czeska – Anna Jagiellonka, córka króla Czech i Węgier Wła-
dysława II Jagiellończyka. Odbyły się m.in. wystawa poświęcona 
historii pogranicza za czasów Jagiellonów, inscenizacja wjazdu do 
Lubania Anny Jagiellonki wraz z odsłonięciem tabliczki upamięt-
niającej jej pobyt w Lubaniu, przedstawienie teatralne oraz pokazy 
dawnego rzemiosła – m.in. kowalstwa, garncarstwa, pszczelarstwa 
i kilkunastu innych.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo zvýšení znalosti obyvatel česko-polského 
pomezí o historii této oblasti a historických motivech spojujících 
dva národy.

V rámci projektu byla ve městě Lubań uspořádána série akcí, je-
jichž hlavním motivem byla dynastie Jagellonců se zvláštním zřete-
lem na českou královnu Annu Jagellonskou, dceru českého a uher-
ského krále Vladislava II. Jagellonského. Uskutečnila se mimo jiné 
výstava věnovaná historii dnešního polsko-českého pomezí v době 
vlády Jagellonců, inscenace představující vjezd Anny Jagellonské do 
Lubaně a odhalení pamětní desky na památku jejího pobytu v Luba-
ni, divadelní představení a ukázky starých řemesel včetně kovářství, 
hrnčířství, včelařství a několika dalších.

Cílem projektu byla integrace polské a české umělecké komuni-
ty, se zvláštním zaměřením na mladé fotografy.

Hlavní aktivity projektu se uskutečnily v horské boudě Samot-
nia na polské straně Krkonoš. Během týdenních workshopů zvěč-
ňovali mladí adepti fotografování pod vedením zkušených kolegů 
nebývalou rozmanitost krkonošské krajiny, kameny a stromy. Vý-
sledkem workshopů byly čtyři výstavy fotografií prezentované ve 
městě Jelenia Góra a jedna výstava v České republice.
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Przestrzeń / 
Prostor

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03970
Beneficjent: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Partner projektu: Oblastní galerie v Liberci
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.844,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.317,82 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.684,46 EUR

Za cel projektu przyjęto ugruntowanie relacji pomiędzy twórca-
mi i instytucjami kultury po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

W ramach działań projektowych zorganizowano m.in. sześcio-
dniowy interdyscyplinarny plener w Górach Izerskich dla artystów 
z Polski i z Czech. Podczas pleneru wykonano prace przedstawiają-
ce wiosenny krajobraz Gór Izerskich – fotografie, obrazy malowane 
różnymi technikami, instalacje, grafiki, rysunki. Powstałe dzieła za-
prezentowano na wystawie pt. „Przestrzeń” w jeleniogórskim BWA 
i w Czechach, wydano także katalog prac. W ramach projektu zre-
alizowano także wystawę fotograficzną środowiska jeleniogórskich 
fotografików w Galerii N w Jabloncu n. Nysą.

Fot. Luiza Laskowska

Rok na sportowo / 
Sportovní rok

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03973
Beneficjent: Gmina Jawor
Partner projektu: Základní škola Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2013 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.327,79 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.578,60 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.681,50 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy partnerów projektowych 
w sferze działań sportowych młodzieży szkolnej.

W ramach projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Jaworze i Szkoły Podstawowej w Turnowie zorganizowano kurs 
narciarstwa biegowego wraz z towarzyszącymi prelekcjami nt. bez-
pieczeństwa w górach, pierwszej pomocy i pracy Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego, a także szkolenie pływackie 
i podsumowującą projekt imprezę integracyjną.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílení vztahů mezi umělci a kulturními 
institucemi na obou stranách polsko-českého pomezí.

Součástí projektových aktivit bylo mimo jiné šestidenní inter-
disciplinární sympozium v Jizerských horách pro umělce z Polska 
a Česka. Během sympozia byly vytvořeny práce zobrazující jarní 
krajinu Jizerských hor – fotografie, obrazy různými technikami, 
instalace, grafiky, kresby. Výsledná díla byla prezentována v rámci 
výstavy Prostor v městské galerii BWA ve městě Jelenia Góra a v 
Česku, dále byl vydán katalog prací. Projekt zahrnoval i výstavu fo-
tografického prostředí města Jelenia Góra v Galerii N v Jablonci n. 
Nisou.

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce partnerů projektu v oblas-
ti sportovních aktivit školní mládeže. 

V rámci projektu byl pro studenty Základní školy č. 5 ve městě 
Jawor a Základní školy v Turnově uspořádán běžkařský kurz s do-
provodnými přednáškami o bezpečnosti na horách, první pomo-
ci a práci horské dobrovolnické záchranné služby, jakož i plavecké 
školení a stmelovací setkání jako shrnutí projektu.
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Jedzie pociąg z daleka czyli 
interdyscyplinarna podróż artystyczna / 
Jede jede mašinka aneb interdisciplinární 
umělecká cesta

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03975
Beneficjent: Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
Partner projektu: Základní umělecká škola, Železný Brod
Termin rzeczowej realizacji: 01.12.2013 – 31.05.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.780,54 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.113,45 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.778,06 EUR

Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży – człon-
ków amatorskich grup teatralnych z obszaru polsko-czeskiego po-
granicza

W ramach projektu w zabytkowych obiektach zostały zorgani-
zowane warsztaty teatralne, których motywem przewodnim była 
historia, kultura i tradycje pogranicza. W projekcie uczestniczyło 
kilkanaście polskich i czeskich grup teatru amatorskiego. Uczest-
nicy warsztatów stworzyli krótkie etiudy pantomimiczne, tanecz-
ne, muzyczne i teatralne, prezentowane następnie widzom i jury 
w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze.

Fot. archiwum beneficjenta

Innowacja kontaktów gospodarczych 
w Euroregionie Nysa / 
Inovace hospodářských kontaktů 
v Euroregionu Nisa

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03974
Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju 
                       Regionalnego S.A.
Partner projektu: Okresní hospodářská komora 
                                 v Jablonci nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.962,39 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.568,02 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.596,24 EUR

Celem projektu było wzmocnienie potencjału polsko-czeskie-
go pogranicza poprzez nawiązanie długofalowych kontaktów go-
spodarczych między mikro- i małymi przedsiębiorstwami z Polski, 
Czech i Niemiec, m.in. z wykorzystaniem nowych technologii in-
formatycznych.

Kluczowymi działaniami zrealizowanymi w ramach projektu 
były: stworzenie innowacyjnego portalu zawierającego informacje 
o Forum Kooperacji Firm, zorganizowanie 21. Polsko-Niemiecko-
Czeskiego Forum Kooperacji Firm, wydanie trójjęzycznego katalo-
gu zawierającego dane teleadresowe oraz profile działalności i ży-
czenia kooperacyjne firm – uczestników Giełdy.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílit potenciál polsko-českého pohraničí 
zavedením dlouhodobé obchodní vazby mezi mikropodniky a ma-
lými podniky z Polska, Česka a Německa, mimo jiné s využitím no-
vých informačních technologií.

Klíčovými aktivitami prováděnými v rámci projektu byly: vy-
tvoření inovačního portálu, který obsahuje informace o Fóru ko-
operace podniků, uspořádání 21. Polsko-německo-českého fóra 
kooperace podniků, vydání trojjazyčného katalogu, obsahujícího 
kontaktní údaje a obchodní profily a kooperační přání podniků-ú-
častníků burzy.

Cílem projektu bylo integrovat děti a mládež – členy amatér-
ských divadelních skupin z polsko-českého příhraničí.

V rámci projektu byly v historických budovách pomezí pořádá-
ny divadelní dílny, jejichž ústředním motivem byla historie, kultura 
a tradice pohraničí. Projektu se účastnilo více než deset polských 
a českých amatérských divadel. Účastníci workshopu vytvořili krát-
ké pantomimické, taneční, hudební a divadelní etudy, které pak byly 
prezentovány publiku a porotě.
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Przedszkolaki bawią się w teatr / 
Předškoláci si hrají na divadlo

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03976
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola, Nové Město pod 
Smrkem, Mateřská škola Lázně Libverda.
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17164,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 14.590,16 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.716,49 EUR

Celem projektu była integracja dzieci w wieku przedszkolnym 
poprzez naukę, zabawę i pracę oraz wymiana doświadczeń meto-
dycznych nauczycieli z Polski i z Czech.

Z polskiej strony w projekcie uczestniczyły Miejskie Przedszko-
la Publiczne nr 1 nr 7 z Bolesławca z oddziałami integracyjnymi. 
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla naczycieli do-
skonalące i rozwijające umiejętności zawodowe z zakresu organiza-
cji różnych form teatralnych oraz spotkania dzieci i nauczycieli po 
polskiej i po czeskiej stronie Euroregionu Nysa. Dzieci uczestniczy-
ły w wielu zabawach i grach integracyjno-edukacyjnych, w trakcie 
wspólnych spotkań przygotowały przedstawienie zaprezentowane 
podczas uroczystego zakończenia projektu.

Fot. archiwum beneficjenta

Euroregionalne Igrzyska Dzieci 
i Młodzieży – Jelenia Góra 2014 / 
Euroregionální olympijské hry dětí 
a mládeže – Jelení Hora 2014

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03977
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.758,29 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.994,54 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.175,83 EUR

Celem projektu była integracja młodzieży z pogranicza polsko-
czeskiego.

W ramach projektu w Jeleniej Górze przeprowadzono trzydnio-
we Euroregionalne Igrzyska Młodzieży z udziałem ponad stu pol-
skich i czeskich uczestników, podczas których odbyły się rozgrywki 
w piłce nożnej, siatkówce, lekkiej atletyce i pływaniu. Rozegrano 
także grę terenową, a w ramach działań integracyjnych dla uczest-
ników zorganizowano pobyt w Termach Cieplickich i zabawę na 
torze kartingowym.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla integrace školkových dětí formou výuky, 
hry a práce a výměna zkušeností v metodické oblasti učitelů z Pol-
ska a Česka.

Na polské straně se projektu účastnily Městská mateřská škola 
číslo 1 a číslo 7 ve městě Boleslawiec s integračními odděleními. V 
rámci projektu se uskutečnily dílny pro učitele zaměřené na zdo-
konalování a rozvoj odborných dovedností v připravování různých 
forem divadla a setkání dětí a učitelů na polské a české straně Euro-
regionu Nisa. Děti se účastnily mnoha her a integračních a vzdělá-
vacích zábav a při společných setkáních připravily představení, které 
pak bylo prezentováno v průběhu slavnostního zakončení projektu.

Cílem projektu bylo integrovat mládež na polsko-českém po-
mezí.

V rámci projektu se ve městě Jelenia Góra uskutečnily třídenní 
Euroregionální hry mládeže s účastí více než sta polských a českých 
účastníků, během nichž se hrál fotbal, volejbal, soutěžilo se v atleti-
ce a plavání. Také se hrála terénní hra, a v rámci integračních aktivit 
byl uskutečněn pobyt pro účastníky v termálních lázních ve městě 
Cieplice Śląskie-Zdrój a zábava na motokárové dráze.
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Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie 
przedszkolaki / 
Pohyb a hra rozvíjejí polské a české 
předškoláky

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03979
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola Studánka Jablonné 
v Podještědí; Mateřská škola Doksy 
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.638,16 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.892,43 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.163,82 EUR

Celem projektu było rozszerzenie i rozwój partnerstwa między 
placówkami przedszkolnymi, integracja dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi pomiędzy na-
uczycielami z Polski i z Czech.

Ze strony polskiej w projekcie brały udział Miejskie Przedszkola 
nr 3 i nr 6 w Bolesławcu. W ramach projektu zrealizowano 3 spotka-
nia dzieci i nauczycieli po obu stronach granicy. Dzieci uczestniczy-
ły w wielu zabawach i grach integracyjno-edukacyjnych, doskona-
liły też umiejętności pływackie. Zorganizowano także warsztaty dla 
naczycieli doskonalące i rozwijające umiejętności z zakresu pracy 
z dziećmi prowadzonej metodą Weroniki Sherborne.

Fot. Ewa Niziałek

Pociąg do Kultury 2014 / 
Vlak nás táhne do kultury 2014

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03978
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu:  15.643,60 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.297,04 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.564,37 EUR

Projekt miał na celu wspieranie rozwoju społecznego obszaru 
pogranicza polsko-czeskiego.

Działania projektowe były skierowane głównie do najmłodszych 
mieszkańców Jeleniej Góry i Jilemnic. Tygodniowe działania reali-
zowane w oby miastach były realizowane na podwórkach i placach 
zabaw osiedli mieszkaniowych – były to m.in. warsztaty teatralne 
z zakresu lalkarstwa i czarnego teatru prowadzone przez instrukto-
rów z obu krajów, warsztaty cyrkowe i plastyczne oraz happeningi, 
różnorodne działania animacyjne, przedstawienia teatralne i cyrko-
we.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla podpora sociálního rozvoje oblasti polsko-
českého příhraničí.

Aktivity projektu byly zaměřeny hlavně na nejmladší obyvatele 
měst Jelenia Góra a Jilemnice. Týdenní aktivity se prováděly v obou 
městech ve dvorech a dětských hřištích sídlišť – mimo jiné se jed-
nalo o divadelní dílny v oblasti loutkářství a černého divadla, které 
vedli instruktoři z obou zemí, cirkusové a výtvarné dílny a happe-
ningy, různé animační aktivity, divadelní představení a cirkusová 
show.

Cílem projektu bylo rozšíření a rozvoj partnerství mezi mateř-
skými školami, integrace dětí v předškolním  věku a výměna zkuše-
ností v práci s dětmi mezi učiteli z Polska a České republiky.

Na polské straně se projektu účastnily Městská mateřská škola 
číslo 3 a číslo 6 ve městě Boleslawiec. Projekt zahrnoval tři setkání 
dětí a učitelů na obou stranách hranice. Děti se účastnily mnoha 
stmelovacích a vzdělávacích her a zábav, rovněž zlepšovaly své pla-
vecké dovednosti. Také byly uspořádány workshopy pro učitele za-
měřené na zdokonalování a rozvoj dovedností v práci s dětmi dle 
pohybového programu Veroniky Sherborne.
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Promocja Powiatu Lubańskiego i miasta 
Žacléř – opracowanie materiałów 
i artykułów promocyjnych / 
Propagace Lubanského okresu a města 
Žacléř – zpracování propagačních 
materiálů a článků

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03982
Beneficjent: Powiat Lubański
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 31.08.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.920,31 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.282,25 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.092,04 EUR

Za główny cel projektu przyjęto rozwój i optymalizację współ-
pracy partnerskiej, ukierunkowanej na wspólną promocję regionu 
pogranicza polsko-czeskiego.

Podjęte w ramach projektu działania miały na celu kreowanie 
pozytywnego wizerunku Powiatu Lubańskiego i miasta Žacléř, upo-
wszechnienie informacji wśród turystów oraz identyfikację miesz-
kańców z pograniczem polsko-czeskim. W ramach projektu wyda-
no publikację promującą atrakcje Powiatu Lubańskiego i Žacléřza 
oraz przeprowadzono kampanię promocyjną Powiatu Lubańskeigo 
w prasie czeskiej oraz Žacléřza w prasie polskiej.

Fot. archiwum beneficjenta 

Awangardowy Festiwal Sztuki Uśmiechu 
pestkUE 2014 / 
Avantgardní festival umění smát se 
pestkUE 2014

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03983
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 17.847,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 15.170,36 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.784,76 EUR

Celem projektu było wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacji 
wśród dzieci i młodzieży na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań skierowa-
nych głównie do najmłodszych – były to warsztaty, happeningi, re-
alizowane m.in. w namiocie na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. 
Podczas trzydniowej imprezy uczestnikom zaproponowano m.in. 
warsztaty lepienia z gliny, warsztaty technik cyrkowych i warsztaty 
lalkarskie oraz działania animacyjne, przedstawienia cyrkowe i te-
atralne oraz koncerty. Zorganizowano także wystawę poświęconą 
działaniom teatralnym realizowanym w ostatnich latach przez Jele-
niogórskie Centrum Kultury i partnerów.

Fot. Marcin Oliva Soto

Hlavním cílem projektu byl rozvoj a optimalizace partnerské 
spolupráce zaměřené na společnou propagaci regionu polsko-čes-
kého příhraničí.

Cílem aktivit prováděných v rámci projektu bylo vytvářet po-
zitivní obraz Lubańského okresu a města Žacléře, šíření informací 
mezi turisty a ztotožnění lidí s polsko-českým pohraničím. V rámci 
projektu byla vydána publikace propagující zajímavosti Lubańského 
okresu a Žacléře a byla uskutečněna propagační kampaň Lubańské-
ho okresu v českém tisku a města Žacléře v polském tisku.

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj kultury a vzdělání u dětí 
a mládeže na česko-polském pomezí.

V rámci projektu byla provedena řada aktivit směřovaných k 
dětem – jednalo se o workshopy, happeningy, realizované mimo 
jiné ve stanu na Radničním náměstí ve městě Jelenia Góra. Během 
třídenní akce bylo účastníkům nabídnuto mimo jiné: workshopy 
tvarování z hlíny, cirkusové dílny, loutkářské dílny a animační ak-
tivity, vystoupení cirkusu a divadelní představení a také koncerty. 
Také byla uspořádána výstava věnovaná divadelním aktivitám re-
alizovaným v posledních letech Jelenohorským centrem kultury 
a partnery.
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Przez sport do transgranicznej przyjaźni, 
czyli cztery pory roku z siatkówką / 
Sportem k přeshraničnímu přátelství 
neboli čtyři roční období s volejbalem

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03985
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.961,41 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.217,18 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 496,15 EUR

Głównym celem projektu była integracja miłośników sportu 
z obszaru pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności osób gra-
jących w piłkę siatkową.

W ramach projektu zorganizowano cztery turnieje siatków-
ki rozgrywane w Świerzawie i Malej Skale. Udział w rozgrywkach 
wzięło sześć drużyn – dziecięce, młodzieżowe i złożone z osób 
dorosłych. Ostatni turniej połączono z podsumowaniem projektu, 
zwycięzcom wręczono puchary, medale i drobne upominki.

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

3 Festiwal Pieśni Dziadowskiej oraz 
kultury pogranicza w Świerzawie / 
III. Festival lidové písně a kultury 
pohraničí ve Świerzawě

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03984
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 30.09.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.954,19 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.361,06 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 395,42 EUR

Celem projektu było rozszerzenie współpracy pomiędzy spo-
łecznościami z obu stron granicy polsko-czeskiej.

Głównym działaniem projektowym była organizacja Festiwalu 
Pieśni Dziadowskiej, w którym udział wzięło ok. 20 polskich i cze-
skich amatorskich zespołów muzycznych wykonujących repertuar 
z szeroko pojętej kultury ludowej. Wydarzeniami towarzyszącymi 
były wystawy prac rękodzielników i lokalnych twórców ludowych.

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt byl zaměřen na rozšíření spolupráce mezi komunitami 
na obou stranách polsko-českého pomezí.

Hlavní projektovou aktivitou bylo uspořádání Festivalu lidové 
písně, jehož se zúčastnilo cca 20 polských a českých amatérských 
hudebních uskupení, vykonávajících repertoár z široce chápané li-
dové kultury. Doprovodnými aktivitami byly výstavy prací místních 
řemeslníků a lidových umělců.

Hlavním cílem projektu byla integrace příznivců sportu z čes-
ko-polského pohraničí, zejména lidí, kteří hrají volejbal.

V rámci projektu byly uspořádány čtyři volejbalové turnaje ve 
městě Świerzawa a v Malé Skále. Soutěží se zúčastnilo šest týmů – 
dětských, mládežnických a dospělých. Poslední turnaj byl spojen se 
shrnutím projektu, vítězům byly předány poháry, medaile a drobné 
dárky.
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Organizacja letniej imprezy sportowej / 
Organizace letní sportovní akce

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03986
Beneficjent: Stowarzyszenie Bieg Piastów
Partner projektu: JIZERSKÁ, o.p.s., Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.253,43 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.362,54 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Projekt miał na celu poszerzenie współpracy polsko-czeskiej 
w zakresie organizacji masowych imprez rekreacyjnych oraz pro-
mocję aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu zorganizowano Letni Bieg Piastów – impre-
zę sportową dla kilkuset biegaczy, gł. z Polski i Czech. Trasę biegu 
wytyczono w Górach Izerskich, gdzie rozgrywany jest tradycyjny 
(zimowy, narciarski) Bieg Piastów. Biegi rozegrano na dwóch dy-
stansach – 21,1 km i 10 km. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy 
medal, a zwycięzcy poszczególnych kategorii – puchary i drobne 
nagrody.

Fot. Dariusz Serafin

Wielisławka 2014 – transgraniczny rajd 
turystyczny / 
Wielisławka 2014 – přeshraniční pěší túry

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03987
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.522,80 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.394,38 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 752,28 EUR

Za cel projektu przyjęto integrację mieszkańców gmin partner-
skich i promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Na terenie Gminy Świerzawa został zorganizowany rajd tury-
styczny, w którym udział wzięło kilkanaście piętnastoosobowych 
drużyn. z obu krajów. Wytyczono sześć tras dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Na każdej z tras uczestnicy poznawali walory tu-
rystyczne i przyrodnicze regionu, brali udział w konkursach i zaba-
wach i mieli okazję do nawiązania znajomości. Podczas rajdu wy-
konano wiele zdjęć wykorzystanych w wystawie zaprezentowanej u 
obu partnerów.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozšíření polsko-české spolupráce v oblasti 
organizování hromadných rekreačních akcí a propagace aktivních 
způsobů trávení volného času.

V rámci projektu se uskutečnil Letní běh Piastovců (Letni Bieg 
Piastów – sportovní událost pro několik set běžců, hlavně z Polska 
a Česka. Trasa závodiště byla v Jizerských horách, kde de odehrává 
tradiční zimní (běžecký) Bieg Piastów. Závod byl na dvou vzdálenos-
tech – 21,1 km a 10 km. Každý závodník obdržel pamětní medaili 
a vítězům v každé kategorii byly předány poháry a drobné ceny.

Cílem projektu byla integrace obyvatel partnerských obcí a pod-
pora aktivních způsobů trávení volného času.

V obci Swierzawa byl uspořádán turistický pochod, jehož se zú-
častnilo více než deset patnáctičlenných týmů z obou zemí. Bylo 
vytyčených šest tras pro děti, mládež a dospělé. Na každé trase se 
účastníci seznamovali s turistickými a přírodními zajímavostmi re-
gionu, účastnili se soutěží a her, a měli možnost se poznat. Během 
pochodu bylo pořízeno mnoho fotografií, které pak byly prezento-
vány na výstavě u obou partnerů.
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Transgraniczne warsztaty orkiestrowe / 
Přeshraniční orchestrové dílny

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.04039
Beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Jeleniej Górze
Partner projektu: Základní umělecká škola, Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.123,69 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.455,12 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.112,38 EUR

Celem projektu było poszerzenie współpracy szkół muzycznych 
polsko-czeskiego pogranicza oraz wzbogacenie oferty kulturalnej 
na tym obszarze.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty orkiestrowe dla 
ok. 40 uczniów klas instrumentalnych szkół muzycznych z Jeleniej 
Góry i Liberca. Młodzież – po wcześniejszych przygotowaniach 
w swoich macierzystych szkołach – spotkała się w Jeleniej Górze 
i pod kierunkiem muzyków i dyrygentów z obu krajów opraco-
wała utwory na orkiestrę symfoniczną. Warsztatom towarzyszyły 
wycieczki i spotkania integracyjne. Tygodniowa praca warsztatowa 
zakończyła się koncertami w Jeleniej Górze i Libercu.

Fot. archiwum beneficjenta

Nasze tradycje. Transgraniczne zajęcia 
dla uczniów szkół specjalnych polsko-
czeskiego pogranicza / 
Naše tradice. Přeshraniční aktivity pro 
studenty speciální školy polsko-českého 
pohraničí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/13.03988
Beneficjent: Powiat Kamiennogórski
Partner projektu: Speciální základní škola 
                                 a Mateřská škola, Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.11.2013 – 30.06.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.438,70 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.322,89 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa:  743,87 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy placówek szkolnych po-
granicza polsko-czeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem szkół 
specjalnych.

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań integracyjno-
edukacyjnych dla ok. 30 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
i ich nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze 
i podobnej szkoły w Trutnovie. Podczas spotkań przeprowadzono 
warsztaty plastyczno-techniczne, rękodzielnicze, muzyczne i ku-
linarne. Motywem przewodnim warsztatów były tradycje i zwy-
czaje związane z Andrzejkami, Bożym Narodzeniem, karnawałem 
i Wielkanocą. W ramach projektu zrealizowano także kurs języka 
czeskiego, lekcje pokazowe w szkołach oraz wycieczkę do Szklar-
skiej Poręby.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce vzdělávacích zařízení 
česko-polského pomezí, se zvláštním důrazem na speciální školy.V 
rámci projektu se uspořádala řada integračních a vzdělávacích se-
tkání pro cca. 30 žáků s mentálním postižením a jejich učitelé ze 
Speciální školy ve městě Kamienna Góra a podobné školy v Trut-
nově. Během setkání se uskutečnily výtvarné, řemeslné, hudební 
a kulinářské dílny. Ústředním motivem dílen byly tradice a zvyky 
spojené se dnem sv. Ondřeje, Vánocemi, Velikonocemi a karneva-
lem. Součástí projektu byl kurz českého jazyka, ukázkové hodiny ve 
školách a  výlet do města Szklarska Poręba.

Cílem projektu bylo rozšíření spolupráce hudebních škol česko-
polského pomezí a obohacení kulturní nabídky v této oblasti.

V rámci projektu se uskutečnily orchestrální dílny pro cca 40 
žáků a studentů hudebních škol z města Jelenia Góra a Liberec. 
Mládež – po předchozí přípravě ve svých domovských školách – se 
setkala ve městě Jelenia Góra a pod vedením hudebníků a dirigentů 
z obou zemí zpracovávala děla pro symfonický orchestr. Workshopy 
byly doprovázeny zájezdy a integračními setkáními. Týdenní work-
shop zakončily koncerty ve městě Jelenia Góra a Liberec.
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V Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 
tradycja inspiruje / 
5. Mezinárodní festival folkloru 
– tradice inspiruje

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04313
Beneficjent: Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej 
Górze
Partner projektu: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.420,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.294,09 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 858,62 EUR

Celem projektu było kultywowanie tradycji ludowych oraz roz-
wój współpracy społeczności lokalnych.

Głównym działaniem projektowym był Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru, w którym udział wzięły amatorskie zespoły folklo-
rystyczne z Polski i z Czech prezentujące muzykę, pieśni, tradycje 
i zwyczaje swojego regionu. W ramach projektu odbył się także kon-
kurs plastyczny dla dzieci „Miała baba koguta” inspirowany wier-
szem ludowym, internetowy konkurs na strój lub inny przedmiot 
użytkowy inspirowany sztuką ludową, wystawa strojów ludowych, 
koncerty zespołów folkowych i warsztaty rękodzieła prowadzone 
przez polskich i czeskich artystów. W działaniach projektowych 
udział wzięło ok. 300 uczestników.

Fot. Agnieszka Gierus

Transgraniczna współpraca szkół – 
poznajmy się / 
Přeshraniční spolupráce škol 
– poznejme se

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04314
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.519,31 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.991,40 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 351,94 EUR

Celem projektu było nawiązanie partnerstwa między placów-
kami szkolnymi, integracja dzieci w wieku szkolnym oraz wymiana 
doświadczeń metodycznych pomiędzy nauczycielami z Polski i z 
Czech.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania dzieci i nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i szkoły z czeskiej miej-
scowości Mnišek. Dzieci odwiedziły swoje szkoły, zwiedziły m.in. 
bolesławiecką fabrykę ceramiki, liberecki ogród zoologiczny i bo-
taniczny oraz Zamek Kliczków, gdzie jedną z atrakcji było ognisko 
i pieczenie kiełbasek.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo pěstování lidových tradic a rozvoj místní 
komunitní spolupráce.

Hlavní projektovou aktivitou byl Mezinárodní folklorní festival, 
jehož se zúčastnily amatérské folklorní soubory z Polska a České 
republiky, které prezentovaly hudbu, písně, tradice a zvyky svého 
regionu. V rámci projektu se také uskutečnila výtvarná soutěž pro 
děti s názvem Měla bába kohouta, inspirovaná lidovou básničkou, 
internetová soutěž na oblečení nebo jiný užitný předmět inspirova-
ný lidovým uměním, výstava krojů, koncerty lidových kapel a řeme-
slné dílny pod vedením polských a českých umělců. Aktivit projektu 
se zúčastnilo cca 300 účastníků.

Cílem projektu bylo vytvořit partnerství mezi školami, integro-
vat děti školního věku a vyměňovat metodické zkušenosti mezi uči-
teli z Polska a Česka.

V rámci projektu proběhla dvě setkání dětí a učitelů ze základní 
školy v obci Brzeźnik a školy v Mníšku. Děti navštívily své školy, 
mimo jiné navštívily keramický závod ve městě Boleslawiec, v Li-
berci zoologickou a botanickou zahradu, a také hrad a zámek Klicz-
ków, kde jedna z atrakcí byl táborák a opékání buřtů.
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Opracowanie standardu kształcenia 
ratowników w Pogotowiu Ratunkowym 
w Jeleniej Górze / 
Vypracování standardu vzdělávání 
záchranářů v ZZS Jelenia Góra

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04316
Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Partner projektu: Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 9.966,07 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.471,15 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 996,61 EUR

Głównym celem projektu było stworzenie niezbędnych narzę-
dzi oraz wypracowanie koncepcji systemu /standardu kształcenia 
ratowników medycznych w Pogotowiu Ratunkowym, w oparciu 
o doświadczenia partnera czeskiego.

W ramach projektu przeprowadzono 4 spotkania robocze, cykl 
pięciodniowych staży wymiennych, 4 warsztaty dla pracowników 
medycznych Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze i Pogotowia 
Ratunkowego w Hradec Kralove. Zakupiono także pomoce dydak-
tyczne, m.in. literaturę z zakresu ratownictwa medycznego i fantom 
do nauki resuscytacji.

Fot. archiwum beneficjenta

Minerały Polski / 
Minerály Polska

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04315
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner projektu: Město Chrastava
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 16.007,20 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.606,12 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.600,72 EUR

Za cel projektu przyjęto popularyzację mineralogii, zaprezen-
towanie bogactwa, specyfiki i różnorodności minerałów występują-
cych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza 
polsko-czeskiego oraz rozwój współpracy.

W ramach projektu w Lwówku Śląskim została zorganizowana 
3-miesięczna wystawa, na której zaprezentowano ok. 100 okazów 
minerałów o znacznej wartości kolekcjonerskiej i naukowej. Były to 
m.in. pegmatyty z okolic Strzegomia, kwarce z Jegłowej, agaty wy-
dobywane w Płóczkach Górnych i minerały kopalń miedzi z Lubi-
na. Jednym z działań projektowych było również spotkanie polskich 
i czeskich kolekcjonerów i zbieraczy minerałów w Chrastavie.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo popularizovat mineralogii, prezentovat 
bohatství, specifičnosti a rozmanitost minerálů, které se vyskytují 
v Polsku, se zvláštním ohledem na česko-polské pohraničí a také 
rozvíjet spolupráci.

V rámci projektu se ve městě Lwówek Śląski uspořádala tří-
měsíční  výstava, na které bylo prezentovaných cca 100 exponátů 
minerálů s vysokou hodnotou sběratelskou a vědeckou. Jednalo se 
mezi jinými o pegmatity z okolí města Strzegom, křemeny z obce 
Jegłowa, acháty těžené v obci Płóczki Górne a minerály měděných 
dolů v Lubině. Jednou z aktivit projektu bylo také setkání polských 
a českých sběratelů minerálů v Chrastavě.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout nezbytné nástroje a roz-
víjet koncept systému / standardy vzdělávání zdravotníků v zá-
chranné službě, založené na zkušenostech českého partnera.

V rámci projektu byla provedena 4 pracovní setkání, série pěti-
denních výměnných stáží, 4 workshopy pro zdravotnický personál 
záchranné služby ve městě Jelenia Góra a záchranné služby v Hradci 
Králové. Rovněž se zakoupily učební pomůcky, včetně literatury o 
zdravotnické záchranné službě a výukové (cvičné) resuscitační figu-
ríny pro nácvik resuscitace.
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Transgraniczne spotkania artystyczne / 
Přeshraniční umělecká setkání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04317
Beneficjent: Euroregionalne Centrum Kultury 
                       i Komunikacji w Pieńsku – EuRegioKom
                       Pieńsk
Partner projektu: Obec Heřmanice
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.628,34 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.884,08 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.161,67 EUR

Projekt miał na celu ożywienie współpracy oraz zacieśnienie 
kontaktów partnerskich na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań, w których 
wzięło udział kilkuset uczestników z Polski i Czech, m.in.: „Małą 
Wielkanoc na styku trzech kultur” – prezentację zwyczajów świą-
tecznych obu narodów, „Czarodzielnicę” – imprezę związaną z ob-
rzędami Słowian, „Dzień czeski w Qulturkombinat Pieńsk” pro-
mujący muzykę alternatywnej, „Wieś pełną magii” oraz wycieczki, 
zawody wędkarskie i dwudniową imprezę muzyczną wraz z wido-
wiskiem historycznym.

Fot. Anna Kaniecka

Międzynarodowe Święto Grzybów / 
Mezinárodní den hub

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04318
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
                       w Węglińcu
Partner projektu: Město Hodkovice nad Mohelkou
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.919,94 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.743,94 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.147,01 EUR

Celem projektu była popularyzacja rekreacji i aktywnego trybu 
życia wśród mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.

Kluczowym działaniem projektowym była organizacja dwu-
dniowej imprezy plenerowej, której motywem przewodnim były 
grzyby i las. Impreza rozpoczęła się Leśną Paradą, a następnie od-
były się biegi leśne, leśny rajd rowerowy i grzybobranie. Podczas 
imprezy wystąpiły lokalne zespoły muzyczne, odbyły się warszta-
ty rękodzieła artystycznego, konkurs kulinarny na potrawę cha-
rakterystyczną dla pogranicza, konkurs fotograficzny promujący 
walory turystyczne regionu i in. W projekcie udział wzięlo ok. 100 
aktywnych uczestników i ok. 1000 widzów.

Fot. archiwum beneficjenta

Projekt byl zaměřen na posílení spolupráce a posílení partner-
ství na česko-polském pomezí.

Projekt zahrnoval řadu aktivit, jichž se zúčastnily stovky účast-
níků z Polska a Česka, mimo jiné se jednalo o: Malé Velikonoce na 
místě setkávání tří kultur – prezentace velikonočních zvyků obou 
národů, Čarodějnice – akce spojená se slovanskými obřady, Čes-
ký den v Qulturkombinatu Pieńsk – akce na podporu alternativní 
hudby, Vesnice plná magie a také turistické výlety, rybářské závody 
a dvoudenní hudební událost s historickou podívanou.

Cílem projektu bylo popularizovat rekreaci a aktivní životní styl 
mezi obyvateli polsko-českého pomezí.

Klíčovou aktivitou projektu bylo uspořádat dvoudenní venkov-
ní akci, jejímž hlavním tématem byly houby a les. Akce začala Les-
ním průvodem, následně se uskutečnily lesní běhy, lesní cyklistický 
pochod a houbaření. Během akce vystoupily místní hudební kapely, 
konaly se workshopy zaměřené na umělecká řemesla, kulinářská 
soutěž o pokrm charakteristický pro pohraničí, fotosoutěž propa-
gující turistické atrakce regionu a další. Projektu se zúčastnilo cca 
100 aktivních účastníků a cca 1000 diváků.
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Leksykon podstawowych pojęć 
w statystyce polskiej, czeskiej 
i niemieckiej – wyjaśnienia metodyczne / 
Lexikon základních pojmů v polské, 
české a německé statistice – metodické 
vysvětlení

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04320
Beneficjent: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Partner projektu: Euroregion Nisa
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.12.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.505,68 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.779,81 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.150,58 EUR

Celem projektu było umożliwienie odbiorcom informacji sta-
tystycznych właściwej interpretacji danych dotyczących polskiej, 
czeskiej i niemieckiej części obszaru transgranicznego.

W ramach projektu opracowano czterojęzyczną publikację za-
wierającą definicje pojęć opisujących zjawiska społeczne i gospo-
darcze badane przez statystyków polskich, czeskich i niemieckich 
wraz z wybranymi informacjami na temat metodyki prowadzenia 
badań w każdym z krajów ze szczególnym uwzględnieniem wystę-
pujących w niej różnic. Stworzony leksykon ułatwia użytkownikom 
takim jak np. MSZ, EUROSTAT, SERG czy GUS analizę i interpre-
tację informacji statystycznych pochodzących ze statystyk publicz-
nych trzech krajów.

Fot. Krzysztof Bański

10 lat w UE. Dekada rozwoju 
i współpracy / 
10 let v EU. Desetiletí rozvoje a spolupráce

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04319
Beneficjent: Gmina Kamienna Góra
Partner projektu: Město Svoboda nad Úpou
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2014 – 31.05.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.322,37 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.425,65 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 520,96 EUR

Głównym celem projektu było podsumowanie i promocja 
współpracy transgranicznej Gminy Kamienna Góra z gminami 
partnerskimi z Czech.

W ramach projektu opracowano i wydano publikację prezen-
tującą projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zre-
alizowane przez Gminę Kamienna Góra. Publikacja została także 
zamieszczona na stonie internetowej gminy, na której udostępniono 
także film promocyjny nt. członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
i wynikających z tego, korzyściach, w szczególności w odniesieniu 
do Gminy Kamienna Góra. W mediach została przeprowadzona 
kampania informacyjno-promocyjna, dystrybuowano także ulotki 
i pendrivy z elektroniczną wersją publikacji i filmem.

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo shrnout a propagovat přeshranič-
ní spolupráci města a obce Kamienna Góra s partnerskými městy 
a obcemi z České republiky.

V rámci projektu byly zpracovány a vydány publikace prezen-
tující projekty spolufinancované Evropskou unií a zrealizované 
městem Kamienna Góra. Publikace byla rovněž zveřejněna na webu 
obce, kde také bylo zveřejněno propagační video o polském členství 
v Evropské unii a z toho plynoucích výhodách, a to zejména s ohle-
dem na město Kamienna Góra. V médiích byla provedena infor-
mační a propagační kampaň, byly distribuovány letáky a USB disky 
s elektronickou verzí publikace a filmu.

Cílem projektu bylo umožnit spotřebitelům správnou interpre-
taci statistických údajů o polské, české a německé části příhraniční 
oblasti.

V rámci projektu byla zpracována čtyřjazyčná publikace ob-
sahující definice pojmů, které popisují sociální a ekonomické jevy 
zkoumané polskými, českými a německými statistiky, včetně vy-
braných informací o metodice výzkumu v každé zemi, se zvláštním 
důrazem na rozdíly. Vzniklý lexikon pomáhá uživatelům, jako je 
např. Ministerstvo zahraničních věcí, Eurostat, SERG či interpretaci 
statistických informací získaných z veřejných statistik tří zemí sta-
tistickým úřadem.
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Ekologiczna Megabateria / 
Ekologická megabaterie

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04321
Beneficjent: Fundacja Prototyp
Partner projektu: Základní škola, Základní umělecká 
                                 škola a Mateřská škola, Frýdlant 
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 14.574,47 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 12.386,41 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.457,45 EUR

Celem projektu było wspieranie nauczania nauk przyrodniczych 
w szkołach polskich i czeskich z terenu Euroregionu Nysa poprzez 
realizację warsztatów z dziedziny elektrochemii. 

W ramach projektu przeprowadzono po polskiej i czeskiej 
części Euroregionu cykl 6 warsztatów z dziedziny elektrochemii. 
W każdych warsztatach udział brali uczniowie polscy i czescy. 
Podczas warsztatów prowadzący zajęcia przedstawił podstawowe 
pojęcia i zjawiska dotyczące elektrochemii w formie prezentacji 
multimedialnej. W części praktycznej warsztatów zrealizowano 
proste doświadczenia elektrochemiczne z wykorzystaniem warzyw, 
owoców itp. popularnych produktów. Warsztatom towarzyszyła 
wystawa tematyczna. Działania projektowe służyły zwiększeniu za-
interesowania naukami ścisłymi wśród młodzieży oraz wymianie 
doświadczeń.

Fot. archiwum beneficjenta

Euroregionalny Piknik Modelarski / 
Euroregionální modelářský piknik

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04323
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 30.09.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.047,55 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.990,41 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 704,76 EUR

Projekt miał na celu kultywowanie tradycji lotniczych Gminy 
Jeżów Sudecki i promocję modelarstwa jako sposobu spędzania cza-
su wolnego.

W ramach projektu zorganizowano cykl kilkunastu 
4-godzinnych warsztatów modelarskich dla młodzieży. Zbudowane 
modele zaprezentowano podczas pikniku na Górze Szybowcowej 
koło Jeżowa Sudeckiego, gdzie przeprowadzono również zawody 
tych modeli. W Pasekach nad Jizerou odbył się pokaz modeli lata-
jących, a działania projektowe podsumowano imprezą „Pożegnanie 
lata”, podczas której przeprowadzono konkursy sportowe, zaprezen-
towano modele latające, a zainteresowani mogli spróbować swych 
sił na symulatorze lotów.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo podpořit výuku přírodních věd v polských 
a českých školách na území Euroregionu Nisa prostřednictvím pro-
vádění dílen v oboru elektrochemie. 

V rámci projektu byla provedena série 6 dílen v oblasti elektro-
chemie v polské a české části euroregionu. Každého workshopu se 
účastnili polští a čeští studenti. Během workshopu lektor programu 
představil základní pojmy a jevy v elektrochemii v podobě multi-
mediální prezentace. V praktické části workshopu byly provedeny 
jednoduché elektrochemické pokusy s využitím zeleniny, ovoce 
a podobných běžných výrobků. Workshopy byly doprovázeny te-
matickou výstavou. Aktivity projektu sloužily ke zvýšení zájmu o 
vědu mezi u mladých lidí a výměně zkušeností.

Projekt se zaměřoval na pěstování leteckých tradic obce Jeżów 
Sudecki a propagaci modelářství jako způsobu trávení volného 
času.

V rámci projektu byl uspořádán cyklus více než deseti čtyřho-
dinových modelářských dílen pro mládež. Postavené modely byly 
prezentovány během pikniku na hoře Góra Szybowcowa (doslova: 
Větroňová hora) nad obcí Jeżów Sudecki, kde se také uskutečnila 
soutěž těchto modelů. V Pasekách nad Jizerou se konala přehlídka 
létajících modelů, a aktivity projektu shrnula akce s názvem Rozlou-
čení s létem, během níž se uskutečnily sportovní soutěže, prezento-
valy se létající modely, a zájemci si mohli zkusit zalétat na letovém 
simulátoru.
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Polsko-czeskie warsztaty muzyczne 
i koncert oratoryjny / 
Polsko-české hudební dílny a oratorní 
koncert

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04325
Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u 
Erazma i Pankracego
Partner projektu: Kruh přátel dětského pěveckého 
                                 sboru Vrabčáci, Jablonec nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.09.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 3.394,42 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.885,25 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 0,00 EUR

Za cel projektu przyjęto wspieranie przedsięwzięć kulturalnych 
i inicjatyw społecznych na pograniczu polsko-czeskim, ze szczegól-
nym uwzględnieniem środowiska muzycznego obu krajów.

W ramach projektu przeprowadzono pod kierunkiem doświad-
czonych instruktorów warsztaty muzyczne dla młodzieży po polskiej 
i po czeskiej stronie Euroregionu Nysa. Zwieńczeniem warsztatów 
był koncert oratoryjny „Per Crucem ad Lucem” w wykonaniu obu 
grup narodowych, zaprezentowany w Jeleniej Górze i Jabloncu.

Fot. archiwum beneficjenta

Skarby Karkonoszy i Gór Kaczawskich / 
Poklady Krkonoš a Kačavských hor

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04324
Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Partner projektu: Obec Paseky nad Jizerou
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 30.09.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 6.515,25 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.537,95 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 651,53 EUR

Celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie organi-
zacji imprez turystycznych skierowanych do najmłodszych miesz-
kańców pogranicza polsko-czeskiego oraz promowanie wśród 
mieszkańców aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy 
zorganizowano cykl wycieczek pieszych i autokarowych o charak-
terze edukacyjno-rekreacyjnym, których motywem przewodnim 
były Karkonosze i ich budowa geologiczna oraz minerały i skamie-
niałości tego obszaru. Podczas wycieczek zebrano wiele interesują-
cych okazów charakterystycznych dla Karkonoszy, które następnie 
zaprezentowano na wystawach w Jeżowie Sudeckim i Pasekach nad 
Jizerou.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla výměna zkušeností v oblasti organizace 
turistických akcí pro nejmenší obyvatele polsko-českého pohraničí 
a propagace volnočasových aktivit mezi obyvateli této oblasti.

V rámci projektu byl na polské a české straně Krkonoš uspo-
řádán cyklus pěších výletů a autobusových zájezdů vzdělávacího 
a rekreačního rázu, jejichž hlavním motivem byly Krkonoše a je-
jich geologie a minerály a fosilie z této oblasti. Během výletů bylo 
nalezených mnoho zajímavých exponátů charakteristických pro 
Krkonoše, které pak byly prezentovány na výstavách v obci Jeżów 
Sudecki a Paseky nad Jizerou.

Cílem projektu bylo podpořit kulturní a sociální iniciativy na 
česko-polském pomezí, se zvláštním zaměřením na hudební pro-
středí obou zemí.

V rámci projektu byly provedeny hudební workshopy pro mladé 
lidi na polské a české straně Euroregionu Nisa pod vedením zkuše-
ných lektorů. Vyvrcholením dílen byl oratorní koncert Per Crucem 
ad Lucem v provedení obou národních skupin, který byl uveden ve 
městě Jelenia Góra a Jablonec nad Nisou.
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Polsko-czeskie przedszkolaki to super 
dzieciaki! / 
Polsko-čeští předškoláci nejsou jen tak 
ledajací!

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04326
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.07.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.525,09 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 5.262,53 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 618,88 EUR

Celem projektu było wzmacnianie istniejących struktur współ-
pracy oraz wspieranie integracji najmłodszych mieszkańców pogra-
nicza.

W ramach projektu zorganizowano po obu stronach granicy 
dwa spotkania dzieci przedszkolnych z Jeleniej Góry i Harrachova. 
W Jeleniej Górze dzieci uczestniczyły w licznych zabawach zorga-
nizowanych z okazji Dnia Przedszkolaka, po czeskiej stronie wzięły 
udział w konkursie plastycznym „Malujemy swoich sąsiadów”. Naj-
ciekawsze prace zaprezentowano w Ratuszu w Jeleniej Górze i w 
Urzędzie Miasta w Harrachovie.

Fot. archiwum beneficjenta

Sport – pasja BEZgraniczna / 
Sport – nadšení bez hranic

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04327
Beneficjent: Powiat Jaworski
Partner projektu: Město Trutnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 22.163,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 18.839,01 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.216,39 EUR

Celem projektu była integracja polskiej i czeskiej młodzieży 
oraz pedagogów, w szczególności zajmujących się wychowaniem 
fizycznym i sportem, a także promowanie aktywnego trybu życia.

W ramach projektu zorganizowano cykl trzech 2-4 dniowych 
spotkań sportowych dla młodzieży, podczas których przeprowa-
dzono zajęcia z jazdy na rowerze, nordic walkingu, kajakarstwa, 
windsurfingu, narciarstwa zjazdowego i biegowego. Zorganizowano 
także Olimpiadę Sportową w Trutnovie, w trakcie której rozgrywa-
no mecze unihokeja, siatkówki, piłki nożnej a także rywalizowano 
w pływaniu, strzelectwie i tenisie stołowym. 

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílit stávající struktury spolupráce a pod-
pořit integraci nejmladších obyvatel pohraničí.

V rámci projektu na obou stranách hranice byla provedena dvě 
setkání dětí předškolního věku z města Jelenia Góra a z Harrachova. 
V Jelení Hoře se děti zúčastnily četných her pořádaných u příle-
žitosti Dne dětí z mateřských školek, na české straně se zúčastnily 
výtvarné soutěže Malujeme své sousedy. Nejzajímavější práce byly 
prezentovány na radnici v Jelení Hoře a na radnici v Harrachově.

Cílem projektu bylo stmelování polské a české mládeže a peda-
gogů, zejména učitelů tělesné výchovy a sportu a podpora aktivního 
životního stylu.

V rámci projektu se uspořádala série tří dvoudenních až čtyř-
denních sportovních akcí pro mládež, během nichž byly realizová-
ny programy zaměřené na cyklistiku, nordic walking, kajakářství, 
windsurfing, sjezdové a běžecké lyžování. Rovněž se uskutečnila 
Sportovní olympiáda v Trutnově, během níž se rozehrály zápasy 
ve florbalu, volejbalu, fotbalu a také se soutěžilo v plavání, střelbě 
a stolním tenisu.
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Swojskie Granie i Śpiewanie / 
Naše hraní a zpívání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04329
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Město Nové Město pod Smrkem; Obec 
Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.08.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.246,47 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.459,49 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 524,65 EUR

Celem projektu było wspieranie inicjatyw lokalnych oraz dzia-
łalności społecznej i kulturalnej na obszarze pogranicza polsko-cze-
skiego.

W ramach projektu zorganizowano Festiwal Współczesnej 
Kultury Ludowej pn. „Swojskie Granie i Śpiewanie”, podczas któ-
rego wystąpiło osiemnaście zespołów ludowych z Polski i z Czech. 
Występom artystów towarzyszyły prezentacje twórczości artystów 
ludowych, rękodzielników i producentów tradycyjnej żywności, 
charakterystycznej dla obszaru pogranicza.

Fot. archiwum beneficjenta

Każdy radość niesie w sobie / 
Každý v sobě nese radost

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04328
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola, Základní umělecká 
                                škola a Mateřská škola Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.204,40 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.573,69 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 420,44 EUR

Projekt miał na celu rozwój współpracy szkół z obu stron grani-
cy oraz integrację polskiej i czeskiej młodzieży szkolnej.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania dla dzieci ze Szko-
ły w Dąbrowie Bolesławieckiej i szkoły czeskiej na które składały się 
wspólne wycieczki zawody sportowe, imprezy kulturalne, Spotkania 
odbywały się w Dąbrowie Bolesławieckiej, Bolesławcu i w czeskim 
mieście Frýdlant. Dzieci posadziły „Drzewko przyjaźni”, wzię-
ły udział w warsztatach ceramicznych, w Festiwalu Karaoke oraz 
w Igrzyskach Sportowych. Podczas wspólnych spacerów zwiedzono 
również Bolesławiec i Frýdlant.

Fot. Joanna Jędrzejczyk

Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci mezi školami na obou 
stranách hranice a stmelovat polské a české školáky.

V rámci projektu se uskutečnila dvě setkání pro děti ze škol 
v obci Dąbrowa Boleslawiecka a české školy. Žáci podnikli společ-
né výlety, sportovní klání, kulturní akce. Setkání se konala v obci 
Dąbrowa Boleslawiecka, městě Bolesławiec a ve Frýdlantu. Děti 
vysadily strom přátelství, zúčastnily se keramických workshopů, 
karaoke festivalu a olympiády. Během společných vycházek také na-
vštívily města Bolesławiec a Frýdlant.

Cílem projektu bylo podpořit místní iniciativy a sociální a kul-
turní aktivity na česko-polském pomezí.

V rámci projektu se uskutečnil festival soudobé lidové kultury 
s názvem Domácí hrání a zpívání, během kterého vystoupilo osm-
náct lidových skupin z Polska a Česka. Vystoupení hudby byla do-
provázena prezentací prací lidových umělců, řemeslníků a výrobců 
tradičních potravin, které jsou typické pro příhraniční oblasti.
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Aktywni 50+ / 
Aktivní 50+

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04330
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 28.895,92 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 23.695,68 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2.787,73 EUR

Za cel projektu przyjęto wspieranie kształcenia, edukacji i pod-
trzymanie sprawności intelektualnej, fizycznej i życiowej osób star-
szych.

Działania projektowe objęły cykl warsztatów z dziedziny ręko-
dzielnictwa, kosmetologii, florystyki, zachowań prozdrowotnych 
i nordic walking. W warsztatach udział wzięło ponad 30 seniorów, 
gł. z rejonu Leśnej i Jindřichowic pod Smrkem. Dla nich także zorga-
nizowano szereg imprez integracyjnych – zwiedzanie Zamku Czo-
cha, Zamku Frýdlant oraz libereckiego ZOO. W ramach projektu 
wykonano także zewnętrzną siłownię służąca poprawie aktywności 
fizycznej mieszkańców Leśnej i turystów, w tym seniorów.

Fot. archiwum beneficjenta

Hauptmann na Rockowo – tradycja 
w młodzieżowym wydaniu / 
Rockový Hauptmann – tradice 
v mládežnickém vydání

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04331
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
        i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Partner projektu: Město Harrachov
Termin rzeczowej realizacji: 01.02.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.222,10 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.988,78 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 822,21 EUR

Celem projektu była integracja środowisk młodzieżowych po-
granicza polsko-czeskiego w oparciu o twórczość Carla i Gerharda 
Hauptmannów.

W ramach projektu zorganizowano kilkudniowe warsztaty pla-
styczne „Duch Gór i bracia Hauptmannowie w komiksie i rysunku 
satyrycznym” oraz warsztaty wokalne „Granie o Hauptmannie”, któ-
rych efektem był koncert „Hauptmann na rockowo”, poprzedzony 
wykładem o Hauptmannach i ich znaczeniu dla historii Szklarskiej 
Poręby i regionu. Zorganizowano również wystawy powarsztatowe 
po polskiej i po czeskiej stronie, a prace plastyczne zaprezentowano 
w dwujęzycznym kalendarzu na 2015 rok.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo propagovat odborné vzdělávání a podržet 
dobrou intelektuální a fyzickou kondici a životaschopnost seniorů.

Aktivity projektu zahrnovaly sérii workshopů v oblasti řeme-
sel, kosmetiky, květinářství, zdravého způsobu chování a nordic 
walkingu. Workshopů se zúčastnilo více než třicet seniorů z oblasti 
měst Leśna a Jindřichovice pod Smrkem. Pro ně bylo uspořádaných 
i několik akcí zaměřených na stmelování – návštěva hradu a zám-
ku Czocha, hradu Frýdlant a liberecké zoo. V rámci projektu byla 
také založena venkovní posilovna sloužící posílení fyzické zdatnosti 
obyvatel a turistů navštěvujících město Leśna, včetně seniorů.

Cílem projektu bylo integrovat mládež na česko-polském po-
mezí na základě tvorby Carla a Gerharta Hauptmannových.

V rámci projektu se uskutečnily vícedenní výtvarné dílny Duch 
hor a bratři Hauptmannovi v satiře a vokální dílny Hraní o Haupt-
mannovi, které završil koncert Rockový Hauptmann, jemuž před-
cházela přednáška o Hauptmannových a jejich významu pro historii 
města Szklarska Poręba a regionu. Rovněž byly uspořádány výstavy 
výsledků výtvarných dílen na polské a české straně a výtvarné práce 
byly prezentovány v dvojjazyčném kalendáři pro rok 2015.
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Witajcie w Gminie Lubawka / 
Vítejte v obci Lubawka

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04337
Beneficjent: Gmina Lubawka
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 15.722,82 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.364,38 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.572,29 EUR

Za cel projektu przyjęto poszerzenie współpracy przygranicz-
nej na pograniczu polsko-czeskim na rzecz wspierania turystyki 
i uatrakcyjnienia oferty turystycznej.

W ramach projektu wytyczono i oznakowano nowe trasy: 12-
kilometrową trasę rowerową oraz 14-kilometrową trasę do uprawia-
nia nordic walking. Wydano publikacje: „Gmina Lubawka – Zielona 
Brama Sudetów” i „Gmina Lubawka – Start do aktywnego wypo-
czynku”, zawierające wyczerpujące informacje nt. tras rowerowych, 
biegowych, ścieżek spacerowych i konnych, atrakcji turystycznych 
i przyrodniczych obszaru pogranicza wraz ze zdjęciami i in. infor-
macjami przydatnymi dla turystów. W ramach projektu odbyło się 
także spotkanie dzieci z gmin partnerskich. 

Fot. Ada Pakuła

Organizacja konferencji: Współpraca 
służb ratowniczych na obszarze 
transgranicznym / 
Organizace konference: Spolupráce 
záchranných složek v přeshraniční oblasti

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04336
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
                       Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW 
                       w Jeleniej Górze
Partner projektu: Miejska Służba Ratownicza w Kowarach; 
                                Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze; 
                                Zdravotnická záchranná služba 
                                Královéhradeckého kraje
Termin rzeczowej realizacji: 01.06.2014 – 30.09.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 21.102,02 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 13.716,30 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.614,30 EUR

Celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu systemu 
ratownictwa zintegrowanego pomiędzy służbami ratowniczymi 
działającymi na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu zorganizowano dwudniową konferencję dla 
ponad 100 uczestników, podczas której omówiono rozwiązania or-
ganizacyjno-prawne dotyczące służb ratowniczych, różnice rozwią-
zań systemowych w ratownictwie medycznym, zadania jednostek 
współpracujących z systemem ratownictwa medycznego i współ-
pracę służb ratownictwa medycznego w praktyce. W drugim dniu 
konferencji odbył się pokaz ratowniczy pn. „Segregacja medyczna 
w zdarzeniach masowych” z udziałem służb ratowniczych i mło-
dzieży.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla výměna zkušeností v oblasti integrovaného 
záchranného systému mezi záchrannými službami působícími na 
polsko-českém pomezí.

V rámci projektu se uskutečnila dvoudenní konference pro více 
než 100 účastníků, během níž se hovořilo o organizačních a legis-
lativních řešeních v oblasti záchranných služeb, rozdílech v systé-
mových řešeních v oblasti zdravotnické záchranné služby, úkolech 
složek spolupracujících se zdravotnickým záchranným systémem 
a součinnosti složek zdravotnické záchranné služby v praxi. Na dru-
hý den konference proběhla ukázka záchranářství s názvem Triage 
v hromadných událostech s účastí záchranných složek a mládeže.

Cílem projektu bylo rozšíření přeshraniční spolupráce na čes-
ko-polském pomezí pro podporu cestovního ruchu a zpestření na-
bídky cestovního ruchu.

V rámci projektu byly vytyčeny a označeny nové trasy: 12 ki-
lometrů cyklotrasy a 14 km trasy pro nordic walking. Kromě toho 
byly vydány publikace Obec Lubawka – Zelená brána Sudet a Obec 
Lubawka – start pro aktivní odpočinek, které obsahují komplexní 
informace o cyklotrasách, běžeckých trasách, trasách pro pěší tu-
ristiku a jízdu na koni, turistických a přírodních zajímavostech pří-
hraniční oblasti s fotografiemi a dalšími informacemi užitečnými 
pro turisty. V rámci projektu se také uskutečnilo setkání dětí z part-
nerských obcí.
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Dzieje Wlenia – Konferencje historyczne 
z okazji 800-lecia Wlenia / 
Dějiny Wleně – historické konference 
k výročí 800 let od založení města Wleń

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04338
Beneficjent: Gmina Wleń
Partner projektu: Obec Jiřetín pod Bukovou
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.838,67 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.987,05 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.057,91 EUR

Głównym celem projektu była edukacja historyczna i regional-
na oraz promocja gmin partnerskich.

 W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje nawiązu-
jące tematyką do 800-letniej historii miasta, z udziałem mieszkań-
ców Gminy Wleń oraz gminy partnerskiej, pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego, osób prowadzących działalność gospo-
darczą związaną z turystyką i rekreacją. Uczestnikom przekazano 
wiele informacji nt. 800-letniej historii miasta, jego rozwoju i zna-
czenia dla regionu. W ramach projektu wydano także publikację 
pt. „Dzieje Wlenia”, stanowiącą kompendium wiedzy historycznej 
o mieście i okolicach.

Fot. Jarosław Koziński

Mali sportowcy poznają swoich  
sąsiadów / 
Malí sportovci poznávají své sousedy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04339
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Mnišek
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.625,73 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.931,84 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 462,53 EUR

Celem projektu było nawiązanie transgranicznej współpracy 
między placówkami przedszkolnymi, integracja dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wymiana doświadczeń metodycznych pomię-
dzy nauczycielami z Polski i Czech.

W ramach projektu zrealizowano dwa działania – po polskiej 
stronie odbyła się Spartakiada dla dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Bożejowicach i z przedszkola Mniška, w trakcie której przedszko-
laki rywalizowały na zwinnościowym torze przeszkód, w skokach 
w workach, i in. konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Po stronie 
czeskiej zorganizowano dla dzieci spotkanie integracyjne połączone 
z zabawami i wycieczką do ogrodu zoologicznego w Libercu.

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo historické a regionální vzdělávání 
a propagace partnerských obcí.

V rámci projektu byly uspořádány dvě konference s tematikou 
navazující na osmisetletou historii města za účasti obyvatel Wleně 
a partnerské obce, zaměstnanců samosprávy, osob podnikajících 
v cestovním ruchu a rekreaci. Účastníkům bylo předáno mnoho 
informací o 800 letech historie města, jeho vývoji a významu pro 
region. V rámci projektu byla vydána rovněž publikace s názvem 
Dějiny Wleně. Jde o kompendium historického poznání o městě 
a jeho okolí.

Cílem projektu bylo navázání přeshraniční spolupráce mezi 
předškolními zařízeními, integrace školkových dětí a výměna me-
todických zkušeností mezi učiteli z Polska a Česka.

Projekt zahrnoval dvě aktivity – na polské straně se konala Spar-
takiáda pro děti z mateřské školy veřejné v obci Bożejowice a MŠ 
Mnišek, během níž děti soutěžily na překážkové dráze, skákaly 
v pytlích a absolvovaly další podobné sportovní a rekreační akce. 
Na české straně se uspořádalo integrační setkání pro děti spojené se 
zábavou a výletem do zoologické zahrady v Liberci.
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Cafe Tango – polsko czeskie  
warsztaty tańca / 
Cafe Tango – polsko české 
taneční semináře

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04341
Beneficjent: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – 
                       Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Partner projektu: Statutární město Jablonec nad Nisou
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.899,86 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.714,87 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 789,99 EUR

Celem projektu była integracja środowisk tanecznych polsko-
czeskiego pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem pasjonatów 
tanga.

W ramach projektu odbyło się 5 weekendowych, comiesięcz-
nych warsztatów tanga argentyńskiego dla ok. 50 miłośników tego 
tańca z Polski i Czech. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, po-
dzielonych ze względu na poziom zaawansowania. Każdorazowo 
warsztaty kończyły się wspólną milongą, w trakcie której wszyscy 
warsztatowicze oraz sympatycy tanga mogli wykorzystać w prakty-
ce nabyte umiejętności taneczne.

Fot. Dariusz Uściński

Polsko-czeskie spotkania ze sportem, 
edukacją i tradycją / 
Polsko-česká setkání se sportem, 
vzděláváním a tradicí

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04340
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola 
                                 Nová Ves
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 31.10.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.232,56 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.597,67 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 423,26 EUR

Projekt miał na celu rozwój współpracy szkół oraz integrację 
polskich i czeskich dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach projektu zrealizowano dwa działania dla uczniów 
szkół z Kraśnika Dolnego i z miejscowości Nová Ves. Po polskiej 
stronie zorganizowano Spartakiadę, na którą złożyły się konkuren-
cje lekkoatletyczne i turniej tenisa stołowego, odbyły się też warsz-
taty „Tworzymy z Natury” w Twórczej Stodole. Po stronie czeskiej 
dzieci uczestniczyły w zajęciach w IQ Parku w Libercu. 

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo rozvíjení spolupráce mezi školami a integ-
race polských a českých dětí a školní mládeže.

Projekt zahrnoval dvě aktivity pro žáky škol v obci Kraśnik Dol-
ny a Nová Ves. Na polské straně se uskutečnila spartakiáda, která se 
skládala z atletických disciplín a soutěže ve stolním tenise, proběhly 
workshopy Tvoříme z přírody v kreativní stodole. Na české straně se 
děti účastnily programu v IQ parku v Liberci.

Cílem projektu bylo integrovat taneční prostředí polsko-české-
ho pohraničí, se zvláštním zaměřením na příznivce tanga.

V rámci projektu se uskutečnilo 5 víkendových každoměsíč-
ních workshopů pro cca 50 příznivců tohoto tance z Polska a Česka. 
Workshopy probíhaly ve dvou skupinách, rozdělených podle stupně 
pokročilosti. Každý workshop skončil společnou milongou, během 
níž mohli všichni účastníci a přátelé tanga využít v praxi získané 
taneční dovednosti.
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Wzmocnienie działań i narzędzi 
promocyjnych w gminach Świerzawa 
i Malá Skála / 
Posílení propagačních aktivit a nástrojů 
v obcích Świerzawa a Malá Skála

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04343
Beneficjent: Gmina Świerzawa
Partner projektu: Obec Malá Skála
Termin rzeczowej realizacji: 01.05.2014 – 30.11.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 7.625,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 6.481,67 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 762,56 EUR

Za cel projektu przyjęto wsparcie rozwoju turystycznego gmin 
Świerzawa i Malá Skála poprzez kampanię informacyjno-promocyj-
ną.

W ramach projektu wydano ulotki w nakładzie 10 tys. szt. za-
wierające informacje o możliwościach wypoczynku na terenie gmin 
partnerskich, wykonano również roll-up’y i bannery ze zdjęciami 
najciekawszych atrakcji turystycznych do wykorzystania w trakcie 
imprez targowych. W celu wypromowaniu obu miejscowości wśród 
lokalnych społeczności zorganizowane zostały dwie wycieczki dla 
30-osobowych grup mieszkańców do gmin partnerskich. 

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

Transgraniczna inwazja sztuki / 
Přeshraniční invaze umění

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/14.04345
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Město Železný Brod
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2014 – 31.07.2014
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.482,84 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.560,40 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.948,29 EUR

Projekt miał na celu wspieranie rozwoju kulturalnego, eduka-
cyjnego i społecznego na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach projektu zorganizowano cykl plenerowych wydarzeń 
edukacyjno-kulturalnych – były to m.in. warsztaty budowy pieców 
do wypalania ceramiki, warsztaty ceramiczne, polsko-czeska pre-
zentacja sztuki i rzemiosła, warsztaty plastyczne dla dzieci i rodzin, 
happeningi, wspólne malowanie panoramy miasta i sklejkowego 
pociągu z figurami zwierząt i postaci z bajek, i in. W działaniach 
uczestniczyło aktywnie stu kilkudziesięciu polskich i czeskich 
uczestników oraz liczna grupa widzów.

Fot. Zbigniew Dygdałowicz

Cílem projektu byla podpora turistického rozvoje obcí Świer-
zawa a Malá Skála prostřednictvím informační a propagační kam-
paně.

V rámci projektu byly vydány letáky v nákladu 10 tis. ks, obsa-
hující informace o možnostech odpočinku v partnerských obcích, 
také byly vytvořeny roll-upy a bannery se snímky nejzajímavějších 
památek, které mají být použity během veletrhů. S cílem pomoci 
prosazovat obě místa mezi místními komunitami byly uspořádány 
dva zájezdy pro třicetičlenné skupiny obyvatel partnerských obcí.

Projekt se zaměřuje na podporu kulturního, vzdělávacího a so-
ciálního rozvoje na polsko-českém pomezí.

V rámci projektu byla uspořádána řada venkovních vzdělá-
vacích a kulturních akcí – jednalo se mimo jiné o dílny budování 
keramické pece, keramické dílny, prezentaci polsko-českého umění 
a řemesel, výtvarné workshopy pro děti a rodiny, happeningy, spo-
lečné malování panoramatu města a překližkových vlaků s figurami 
zvířat a postav z pohádek aj. Aktivně se na projektu podílela více než 
stovka polských a českých účastníků a také velká skupina diváků.
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Polsko-czeskie wędrówki rodzinne / 
Česko-polské rodinné putování

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04496
Beneficjent: Gmina Leśna
Partner projektu: Obec Jindřichovice pod Smrkem
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.719,99 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.411,97 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 872,00 EUR

Celem projektu było wzmocnienie kontaktów transgranicznych 
i inicjatyw lokalnych oraz działalności społecznej i kulturalnej na 
obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu zorganizowano imprezę, dedykowaną 
gł. polskim i czeskim rodzinom, które wzięły udział w wędrówce 
wzdłuż Kwisy, brały udział w grach i zabawach oraz quizach, uczyły 
się zasad udzielania pierwszej pomocy i zapoznawały się z historią 
gmin partnerskich. W ramach projektu zrealizowano także Festyn 
Rodzinny dla szerokiej publiczności z licznymi atrakcjami, trady-
cyjną kuchnią i występami grup wokalnych i zespołów folklory-
stycznych z Polski i Czech a także wyremontowano i doposażono 
dwa punkty widokowe znajdujące się na tzw. perłowym szlaku tury-
stycznym zlokalizowanym wzdłuż Kwisy

Fot. archiwum beneficjenta

VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 
tradycja inspiruje. Ceremonie weselne / 
VI. Mezinárodní festival folkloru – tradice 
inspiruje. Svatební ceremonie

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04495
Beneficjent: Miejski Dom Kultury „Muflon” 
                      w Jeleniej Górze
Partner projektu: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.751,51 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.138,76 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.075,16 EUR

Głównym celem projektu była popularyzacja tradycji ludowych 
związanych z obrzędami weselnymi po polskiej i po czeskiej stronie 
granicy oraz wspieranie współpracy społeczności lokalnych.

Kluczowym działaniem projektowym była organizacja Między-
narodowego Festiwalu Folkloru, w którym udział wzięły amator-
skie zespoły folklorystyczne z Polski i Czech prezentujące muzykę, 
pieśni, tradycje i zwyczaje swojego regionu, zwłaszcza te związa-
ne z ceremonią zaślubin i weselem ludowym. W ramach projektu 
zorganizowano także konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci 
i młodzieży „Młoda para w regionalnym stroju ludowym”, wysta-
wę strojów weselnych, warsztaty tańca weselnego i korowodowego, 
warsztaty rękodzieła weselnego prowadzone przez polskich i cze-
skich artystów i in.

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo popularizovat lidové tradice spo-
jené se svatebními obřady na polské a české straně hranice a podpo-
rovat místní komunitní spolupráci.

Klíčovou aktivitou projektu bylo uspořádání Mezinárodního 
folklorního festivalu, jehož se zúčastnily amatérské folklorní sou-
bory z Polska a Česka, prezentující hudbu, písně, tradice a obyčeje 
svého regionu, zejména ty, které souvisejí se svatebními obřadem 
a lidovou veselkou. V rámci projektu se také uskutečnila výtvarná 
a fotografická soutěž pro děti a mládež s názvem Mladý pár v re-
gionálním kroji, výstava svatebních šatů a úborů, workshopy sva-
tebních a kruhových tanců, řemeslné dílny se svatební tematikou 
vedené polskými a českými umělci a další.

Cílem projektu bylo posílit přeshraniční kontakty a místní inici-
ativy a také sociální a kulturní aktivity na česko-polském pomezí.

V rámci projektu se uskutečnila akce zaměřena hlavně na polské 
a české rodiny, které se zúčastnily cesty podél řeky Kwisy. Rodiny se 
zúčastnily též her a aktivit, luštily kvízy, učily se poskytovat první 
pomoc a seznamovaly se s historií partnerských obcí. Součástí pro-
jektu byla také rodinná akce pro širokou veřejnost s mnoha atrakce-
mi, tradiční kuchyní a vystoupeními vokálních skupin a folklorních 
souborů z Polska a Česka. Rovněž došlo k renovaci a dovybavení 
dvou vyhlídkových míst, které se nacházejí na tzv. perlové turistické 
stezce podél řeky Kwisy.
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Polsko-czeskie Spotkanie Rodzin 
Zastępczych / 
Setkání pěstounských rodin

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04497
Beneficjent: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 
                      Oddział Dolnośląski
Partner projektu: Centrum pro rodinu NÁRUČ, o.s., 
                                Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.289,40 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 1.945,98 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 228,94 EUR

Naczelnym celem projektu była wymiana doświadczeń i infor-
macji nt. systemu opieki i specyfiki rodzicielstwa zastępczego w Pol-
sce i w Czechach.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie dla rodzin za-
stępczych (rodziców i dzieci) oraz partnerów projektowych – łącz-
nie ponad 40 osób, podczas którego odbyły się warsztaty meryto-
ryczne, warsztaty poznawczo-integracyjne i psychoedukacyjne dla 
dorosłych uczestników, a dla dzieci – zajęcia plastyczne, muzyczne 
i sportowe oraz zajęcia i zabawy integracyjne. 

Fot. archiwum beneficjenta

Kreatywne przedszkolaki / 
Kreativní předškoláci

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04498
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Mateřská škola Nové Město pod 
                                 Smrkem; Mateřská škola Lázně Libverda
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 10.337,85 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 8.821,16 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.037,79 EUR

Celem projektu była wymiana doświadczeń metodycznych pol-
skich i czeskich nauczycieli oraz integracja dzieci w wieku przed-
szkolnym.

W projekcie ze strony polskiej uczestniczyło Miejskie Przed-
szkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu. W ramach projektu przepro-
wadzono trzydniowe warsztaty metodyczne dla naczycieli ze współ-
pracujących przedszkoli doskonalące i rozwijające umiejętności 
zawodowe z zakresu wykorzystania różnorodnych technik plastycz-
nych, zorganizowano także spotkanie dzieci i nauczycieli w Bole-
sławcu na wiosennym pikniku, podczas którego dzieci uczestniczyły 
w wielu zabawach i grach integracyjno-edukacyjnych i wykonywały 
prace plastyczne o tematyce wiosennej, zaprezentowane następnie 
na wystawie.

Fot. Małgorzata Szewczyk

Hlavním cílem projektu byla výměna zkušeností a informací 
o systému péče a specifikách pěstounského rodičovství v Polsku 
a České republice.

V rámci projektu se uspořádalo setkání pěstounských rodin (ro-
diče s dětmi) a projektových partnerů (celkem více než 40 osob), při 
němž se uskutečnily tematické workshopy, kognitivní a integrační 
dílny, a psychovzdělávací workshopy pro dospělé účastníky. Pro děti 
se uskutečnily výtvarné dílny, hudební a sportovní programy a in-
tegrační aktivity. 

Cílem projektu byla výměna metodických zkušeností polských 
a českých učitelů a integrace dětí v předškolním věku. 

Na polské straně se projektu zúčastnila Městská mateřská škola 
č. 7 ve městě Boleslawiec. V rámci projektu se uskutečnily třídenní 
metodické workshopy pro učitele spolupracujících školek, zaměře-
né na zdokonalování a rozvoj odborných dovedností v oblasti vy-
užití různých výtvarných technik, rovněž bylo uspořádáno setkání 
dětí a učitelů ve městě Boleslawiec na jarním pikniku, během něhož 
se děti podílely na mnoha hrách a stmelovacích a vzdělávacích zá-
bavách a vytvářely výtvarné práce, které pak byly prezentovány na 
výstavě.
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Razem znaczy lepiej – transgraniczna 
współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta 
Semily / 
Společně znamená lépe – přeshraniční 
spolupráce Obce Mysłakowice a Města 
Semily

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04500
Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Partner projektu: Město Semily
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.021,25 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.268,05 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 502,13 EUR

Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy transgra-
nicznej Gminy Mysłakowice i Miasta Semily.

Projekt polegał na wspólnej promocji obu partnerów projekto-
wych wśród mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej i Czeskiego Raju 
oraz turystów i gości spoza Euroregionu Nysa. W ramach projektu 
wykonano materiały promocyjne (ulotki w czterech wersjach języ-
kowych) oraz przedmioty ułatwiające identyfikację wizualną (roll-
up’y, ścianki ekspozycyjne, stojaki na foldery, namiot wystawienni-
czy) i promowano obu partnerów podczas targów TOURTEC 2015 
w Jeleniej Górze.

Fot. Daria Tadeusz

Łączy nas sport / 
Sport nás spojuje

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04499
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a Základní umělecká 
                                 škola Jablonné v Podještědí
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 11.541,75 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.810,48 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa:  1.154,18 EUR

Za cel projektu przyjęto rozwój współpracy społeczności szkol-
nych z polskiej i czeskiej strony Euroregionu Nysa, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań sportowych oraz wypracowanie mechani-
zmów współpracy w zakresie organizacji imprez masowych.

Głównymi działaniami projektowymi były 2 trzydniowe za-
wody sportowe w Polsce (Bolesławiec) i w Czechach (Jablonné 
v Podještědí) dla ok. 120 uczniów z obu krajów, podczas których 
rywalizowano w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej. 
Rozgrywkom sportowym towarzyszyły działania integracyjne – wy-
cieczki, ogniska, dyskoteka. W ramach projektu w Bolesławcu od-
była się konferencja metodyczna dla polskich i czeskich nauczycieli, 
służąca wymianie doświadczeń zawodowych i zaplanowaniu dalszej 
współpracy obu szkół.

Fot. Adrian Bernacki

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce školních komunit z polské 
a české strany Euroregionu Nisa, se zvláštním důrazem na sportovní 
aktivity a vypracování mechanismů spolupráce v pořádání hromad-
ných akcí.

Hlavními aktivitami projektu byly dvě třídenní sportovní akce 
v Polsku (Boleslawiec) a Česku (Jablonné v Podještědí) pro cca 120 
žáků z obou zemí, během nichž se soutěžilo ve fotbale, volejbale, 
basketbale a házené. Sportovní klání doprovázely integrační aktivi-
ty – výlety, táboráky, diskotéka. Součástí projektu byla i metodická 
konference pro polské a české učitele, která se konala ve městě Bole-
slawiec a sloužila výměně odborných zkušeností a naplánování další 
spolupráce mezi oběma školami.

Cílem projektu byla intenzifikace přeshraniční spolupráce obce 
Mysłakowice a města Semily.

Projekt spočíval ve společné propagaci obou partnerů projek-
tu mezi obyvateli Jelenohorské kotliny a Českého ráje, stejně jako 
mezi turisty a návštěvníky z oblastí mimo Euroregion Nisa. V rám-
ci projektu byly vytvořeny propagační materiály (letáky ve čtyřech 
jazycích) a předměty pro snadnou vizuální identifikaci (roll-upy, 
výstavní stěny, stojany na publikace, výstavní stan) a probíhala pro-
pagace obou partnerů během veletrhu TOURTEC 2015 ve městě 
Jelenia Góra.
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Teatrrrałki. Dziecięco-młodzieżowe 
konfrontacje teatralne.  
Jelenia Góra 2015 / 
TEATRRRALKI. Divadelní konfrontace 
dětí a mládeže. Jelení Hora 2015

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04501
Beneficjent: Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
Partner projektu: Středisko pro volný čas dětí a mládeže, 
                                Turnov
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 19.342,61 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.671,30 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.137,35 EUR

Za cel projektu przyjęto prezentację amatorskiej twórczości te-
atralnej dzieci i młodzieży z Polski i Czech oraz konfrontację metod 
i efektów pracy z dziećmi.

W ramach 4-dniowego wydarzenia zorganizowano konkurs, 
w którym wzięło udział ok. 20 zespołów teatralnych z obszaru po-
granicza polsko-czeskiego, kilkanaście warsztatów doskonalących 
umiejętności teatralne uczestników, a także liczne towarzyszące 
działania integracyjne Widzom zostały zaprezentowane etiudy 
opracowane przez uczestników w trakcie warsztatów, odbyły się 
także pokazy w wykonaniu profesjonalnych aktorów. W projekcie 
wzięło udział ok. 300 uczestników z obu krajów.

Fot. archiwum beneficjenta

Karkonosze MAJą klimat – polsko-czeski 
piknik pod Śnieżką / 
Krkonoše MAJí atmosféru – polsko-český 
piknik pod Sněžkou

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04502
Beneficjent: Gmina Karpacz
Partner projektu: Jilemnicko – svazek obcí
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 13.543,52 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 9.480,45 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa:  1.114,64 EUR

Celem projektu było pogłębienie współpracy gmin partnerskich 
oraz integracja mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu w Karpaczu zorganizowano dwudniowy 
piknik plenerowy, podczas którego mieszkańcy pogranicza i turyści 
mogli posłuchać muzyki w wykonaniu orkiestr i zespołów polskich 
i czeskich, obejrzeć inscenizację historyczną, paradę mażoretek, wy-
stępy grup akrobatycznych i tanecznych, spróbować tradycyjnych 
potraw kuchni polskiej i czeskiej, itp. działania. Zorganizowano tak-
że konkurs wiedzy o Karkonoszach, animacje, gry i zabawy dla dzie-
ci. Partnerzy projektowi przygotowali wspólne stoisko kolportujące 
materiały promocyjne nt. atrakcji i możliwości spędzania czasu po 
obu stronach Karkonoszy.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu byla prezentace amatérské divadelní tvorby dětí 
a mládeže z Polska a Česka a konfrontace metod a výsledků práce 
s dětmi.

V rámci čtyřdenní akce byla uspořádána soutěž, které se zúčast-
nilo cca 20 divadelních souborů z česko-polského pomezí, uskuteč-
nilo se několik dílen zlepšujících divadelní schopnosti účastníků 
a také četné doprovodné integrační aktivity. Divákům byly prezen-
továny etudy připravené účastníky v průběhu workshopu a také 
představení v provedení profesionálních herců. Projektu se účastni-
lo cca 300 účastníků z obou zemí.

Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce partnerských obcí 
a integrace obyvatel česko-polského pomezí.

V rámci projektu byl v Karpaczi uspořádán dvoudenní piknik 
pod širým nebem, během něhož obyvatelé pomezí a turisté mohli 
poslouchat hudbu v podání polských a českých orchestrů a sou-
borů, vidět inscenaci s historickou tematikou, průvod mažoretek, 
vystoupení akrobatických a tanečních souborů, ochutnat tradiční 
pokrmy polské a české kuchyně a zúčastnit se podobných aktivit. 
Také byla uspořádána soutěž znalostí o Krkonoších, animace, hry 
a zábavy pro děti. Projektoví partneři připravili společný stánek 
a distribuovali propagační materiály o atrakcích a příležitostech ke 
trávení času na obou stranách Krkonoš.
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Polsko-Czeski BÓBR 2015 / 
Polsko-český BOBR 2015

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04504
Beneficjent: Powiat Lwówecki
Partner projektu: Město Žacléř
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8.645,87 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 7.348,97 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 864,59 EUR

Celem projektu było wykorzystanie potencjału turystycznego 
rzeki Bóbr do rozwoju całego regionu pogranicza polsko-czeskie-
go.

W ramach projektu zorganizowano dla kilkudziesięciu osób 
z obu krajów spływ kajakowy po Bobrze – z Nielestna do Lwówka 
Śląskiego. Spływowi towarzyszyły działania integracyjne. W ramach 
projektu zakupiono 10 dwuosobowych kajaków, przyczepę do ich 
przewozu oraz dodatkowe akcesoria, które będą nieodpłatnie udo-
stępniane turystom-kajakarzom. 

Fot. archiwum beneficjenta

Czesi – naszym partnerem, a promocja – 
wspólnym celem / 
Češi jsou našim partnerem, propagace – 
společným cílem

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04503
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Státutarni město Liberec
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 5.526,22 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 4.697,27 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 552,62 EUR

Głównym celem projektu było wzmocnienie transgranicznej 
współpracy w dziedzinie turystyki.

Projekt polegał na wspólnej promocji partnerów projektowych 
wśród mieszkańców Jeleniej Góry i Liberca oraz turystów. na tar-
gach Euroregion Tour 2015 w Jabloncu nad Nisou oraz Tourtec 
2015 w Jeleniej Górze. W ramach projektu wykonano mapy Jele-
niej Góry z dwujęzycznym opisem i zdjęciami wybranych atrakcji 
turystycznych w nakładzie 10 tys. egz. W ramach projektu odbył 
się także wyjazd studyjny przedstawicieli beneficjenta, gł. z branży 
turystycznej, do Liberca.

Fot. archiwum beneficjenta

Hlavním cílem projektu bylo posílení přeshraniční spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu.

Projekt spočíval ve společné propagaci partnerů projektu mezi 
obyvateli Jelení Hory a Liberce a návštěvníky na veletrhu Eurore-
gion Tour 2015 v Jablonci nad Nisou a Tourtec 2015 ve městě Jele-
nia Góra. V rámci projektu byly vydány mapy města Jelenia Góra 
s dvojjazyčným popisem a fotografiemi vybraných turistických 
atrakcí v nákladu 10 tis. ks. Také byla uspořádána studijní návštěva 
zástupců příjemce dotace, hlavně pracovníků v cestovním ruchu, do 
Liberce.

Cílem projektu bylo využití turistického potenciálu řeky Bobr 
k rozvoji celého regionu pohraničí.

V rámci projektu pro desítky lidí z obou zemí byl uspořádán 
sjezd řekou Bobr na trase Nielestno – Lwówek Śląski. Sjezd byl do-
provázen integračními aktivitami. Projekt zahrnoval i zakoupení 10 
dvoumístných kajaků, přívěsu k jejich přepravě a doplňků, které bu-
dou k dispozici bezplatně turistům-kajakářům. 
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Transgraniczna współpraca szkół – 
umacniamy więzi / 
Přeshraniční spolupráce škol – 
prohlubujeme vztahy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04505
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Mnišek
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.518,30 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.410,55 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 251,83 EUR

Projekt miał na celu wzmocnienie współpracy między szkołami 
z obu stron granicy oraz integrację polskiej i czeskiej młodzieży.

Głównym działaniem projektowym było spotkanie ponad 40-o-
sobowej grupy uczniów i nauczycieli ze szkół w Brzeźniku i Mnišku. 
Uczestnicy w czasie wspólnej wycieczki odwiedzili m.in. Zamek 
Śląskich Legend w Pławnej, Park Miniatur w Kowarach i średnio-
wieczną wieżę rycerską w Siedlęcinie, Świeradów Zdrój oraz stare 
miasto w Jeleniej Górze. 

Fot. archiwum beneficjenta

Sportowo i artystycznie bawimy się 
transgranicznie / 
Sportovně a umělecky si přeshraničně 
hrajeme

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04506
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Mnišek
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.498,16 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.123,43 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 249,82 EUR

Celem projektu rozwój współpracy pomiędzy polskimi i czeski-
mi placówkami przedszkolnymi, wymiana doświadczeń zawodo-
wych nauczycieli w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz integracja 
dzieci z obu krajów.

Głównym działaniem projektowym było spotkanie o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym z udziałem dzieci i nauczycieli z przed-
szkoli w Bożejowicach i Mniška. W przedszkolu w Bożejowicach 
odbyła się spartakiada z sześcioma konkurencjami sprawnościowy-
mi – m.in. rzut woreczkiem do ruchomego celu, wyścigi na kocy-
kach, itp. oraz zajęcia ceramiczno-plastyczne (lepienie glinianych 
naczyń) i ruchowe (zabawy na trampolinie).

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo posílení spolupráce mezi školami na obou 
stranách hranice a integrace polské a české mládeže.

Hlavní činností projektu bylo setkání více než čtyřicetičlenné 
skupiny žáků a učitelů ze škol v obcích Brzeźnik a Mníšek. Účastníci 
během společného zájezdu navštívili, mimo jiné, Zámek slezských 
legend v obci Pławna, Park miniatur v Kowarech a středověkou 
rytířskou věž v obci Siedlęcin, Świeradów-Zdrój a historické jádro 
města Jelenia Góra.

Projekt se zaměřoval na rozvoj spolupráce mezi polskými a čes-
kými mateřskými školami, výměnu zkušeností učitelů pracujících s 
dětmi z mateřské školy a integraci dětí z obou zemí.

Hlavní projektovou aktivitou bylo setkání sportovního a rekre-
ačního rázu pro děti a učitele mateřských škol v obci Bożejowice 
a Mníšek. V mateřské škole v Bożejowicích se konala spartakiáda se 
šesti disciplínami – např. hod pytlíkem na pohyblivý cíl, závodění 
na dečkách aj. a také keramické dílny (modelování hliněného hrníč-
ku) a pohybové aktivity (zábava na trampolíně).
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Polsko-czeska Majówka / 
Polsko-česká Májová akce

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04508
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Město Semily; Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej w Jeleniej Górze
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 18.892,90 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 16.058,95 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.889,29 EUR

Celem projektu było pogłębienie współpracy pomiędzy harce-
rzami/skautami oraz strażakami z Polski i z Czech oraz zaprezento-
wanie mieszkańcom praktycznych efektów tych działań oraz pro-
mocja współpracy polsko-czeskiej.

W ramach projektu zorganizowano „ligę strażacką” (cykl 
czterech zawodów strażackich polskich i czeskich drużyn) oraz 
trzydniowy obóz dla harcerzy i skautów z obu krajów. Głównym 
działaniem projektowym była polsko-czeska impreza plenerowa 
(majówka) z licznym udziałem widzów, podczas której odbywały się 
pokazy strażackie, występy polskich i czeskich zespołów muzycz-
nych grających country, jazz i folk, prezentacje tradycyjnej kuchni 
czeskiej, pokazy lokalnych twórców, itp. 

Fot. Zbigniew Dygdałowicz

Dzieci Europy / 
Děti Evropy

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04507
Beneficjent: Gmina Bolesławiec
Partner projektu: Základní škola, Základní umělecká škola 
                                 a Mateřská škola, Frýdlant
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2.401,09 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2.040,92 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 240,11 EUR

Projekt miał na celu kontynuację współpracy szkół z Gminy 
Bolesławiec i Kraju Libereckiego oraz integrację polskiej i czeskiej 
młodzieży szkolnej.

Głównym działaniem projektowym było spotkanie ok. 50-o-
sobowej grupy uczniów i nauczycieli obu szkół – z Dąbrowy Bo-
lesławieckiej i Frydlantu. Uczestnicy wspólnie odwiedzili Centrum 
Nauki, Planetarium i Science Show w Libercu, gdzie wykonywali 
proste doświadczenia fizyczne i chemiczne, obserwowali zjawiska 
przyrodnicze i astronomiczne i wzięli udział w pokazie ekspery-
mentów ekstremalnych.

Fot. archiwum beneficjenta

Cílem projektu bylo pokračovat ve spolupráci škol venkovské 
obce Bolesławiec a Libereckého kraje a stmelování polských a čes-
kých školáků.

Hlavní projektovou aktivitou bylo setkání cca padesátičlenné 
skupiny žáků a učitelů ze škol v obci Dąbrowa Boleslawiecka a měs-
tě Frýdlant. Účastníci společně navštívili IQ Park, Planetárium 
a vědeckou Show v Liberci, kde se účastnili jednoduchých pokusů 
v oblasti fyziky a chemie, pozorovali přírodní a astronomické jevy 
a účastnili se prezentace extrémních pokusů.

Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi polskými har-
cery a českými skauty a také mezi hasiči z Polska a Česka a následná 
prezentace praktických dopadů jejich aktivit občanům a podpora 
polsko-české spolupráce.

V rámci projektu byla uspořádána „hasičská liga“ (série čtyř 
soutěží hasičů – polských a českých týmů) a třídenní tábor pro har-
cery / skauty z obou zemí. Hlavní projektovou aktivitou byla pol-
sko-česká venkovní akce (piknik) s velkou účastí diváků, během níž 
se konaly ukázky hasičského umění, vystoupení polských a českých 
kapel hrajících country, jazz a lidovou hudbu, prezentace tradiční 
české kuchyně, přehlídky místních tvůrců a podobně. 



177

Duety / 
Duety

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04509
Beneficjent: Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner projektu: Společenský dům Jilm, Jilemnice
Termin rzeczowej realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 12.421,48 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 10.558,25 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.242,15 EUR

Projekt miał na celu integrację osób z Polski i z Czech zaintere-
sowanych sztuką i pielęgnowaniem wiedzy o tradycjach.

W ramach projektu zrealizowano cykl czterech kilkudniowych 
warsztatów artystycznych z zakresu fotografii, tworzenia witraży na 
podstawie fotografii, budowy instrumentów z ceramiki i muzyko-
wania na tych instrumentach. Warsztaty były wzajemnie powiązane 
w pary – tytułowe „duety”. W każdych z nich uczestniczyli zarówno 
Polacy jak i Czesi, w 10-osobowych grupach. Działania warsztatowe 
podsumowano wystawą plenerową prezentującą efekty projektów 
zrealizowanych przez JCK i inne instytucje kultury w latach 2007–
2014 z udziałem środków unijnych, wydano także katalog prezentu-
jący wykonane w trakcie warsztatów prace.

Fot. archiwum beneficjenta

Promocja walorów sportowych 
i turystycznych Gminy Wleń / 
Propagace sportovní a turistické nabídky 
obce Wleń

Numer projektu: PL.3.22/3.3.01/15.04511
Beneficjent: Gmina Wleń
Partner projektu: Obec Jiřetín pod Bukovou; Obec 
                                Josefův Důl
Termin rzeczowej realizacji: 01.03.2015 – 31.05.2015
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 4.431,64 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 3.766,88 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 443,17 EUR

Celem projektu był rozwój współpracy społeczności lokalnych 
z obu stron granicy poprzez organizację przedsięwzięć sportowo-
rekreacyjnych.

W ramach projektu odbyły się dwie imprezy biegowe – polscy 
uczestnicy wzięli udział w Memoriale Petra Skrabalka w Jiřetínie 
pod Bukovou, a Beneficjent zorganizował Memoriał Uliczny im. 
Michala Fludra we Wleniu. W imprezach wzięło udział ok. 400 
polskich i czeskich uczestników. Wydano także pocztówki i ulot-
ki promujące Gminę Wleń i zawierające informacje o współpracy 
partnerów. 

Fot. Przemysław Zatylny

Projekt zaměřen na integraci lidí z Polska a Čech, kteří mají zá-
jem o umění a pěstování znalostí tradic.

Projekt zahrnoval sérii čtyř vícedenních výtvarných dílen v ob-
lasti fotografie, výroby vitráží na základě fotografií, vytváření hu-
debních nástrojů z keramiky a hudební produkci s využitím těchto 
nástrojů. Workshopy byly propojeny do dvojic – titulních „duetů“. 
Každého z nich se zúčastnili Poláci a Češi, skupiny čítaly 10 osob. 
Projektové aktivity ukončila výstava pod širým nebem prezentující 
projekty realizované JCK a dalšími kulturními institucemi v období 
2007 až 2014 z fondů EU. Rovněž byl vydán katalog představující 
práce vzniklé během workshopů.

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce místních komunit na 
obou stranách hranice prostřednictvím organizování sportovních 
a rekreačních akcí.

V rámci projektu se konaly dvě akce, respektive běhy: polští 
účastníci se zúčastnili Memoriálu Petra Škrabálka v Jiřetíně pod 
Bukovou a příjemce uspořádal Uliční memoriál Michala Fludra 
ve městě Wleń. Události se zúčastnilo cca 400 polských a českých 
účastníků. Byly vydány i pohlednice a letáky propagující Wleń a ob-
sahující informace o kooperaci partnerů.






