
 

Dotace z ERDF                            3.915.114,60 EUR  
 

Vedoucí partner: 
Královéhradecký kraj                                                                                                                                          2.813.326,60 EUR  
 
Partneři projektu: 
Gmina Lewin Kłodzki                                                                                                                                              195.032,50 EUR  

Powiat Kłodzki                                                                                                                                                         864.638,70 EUR  

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje                                                                                                 42.117,50 EUR  

Realizace projektu přispěje ke zlepšení technického 

stavu silnic v přímé hraniční oblasti. V rámci projektu 

bude na polské straně realizována modernizace okresní 

silnice na úseku kočáru - Taszów a osvětlení cesty 

na úseku Lasek Miejski na hraniční přechod Lewin 

Kłodzki - Olešnice v Orlických horách, zatímco na české 

straně právě probíhá rekonstrukce části cesty 

přes Královéhradecký kraj. Neinvestiční částí projektu 

bylo vzájemné sjednání objížděk, možných odboček cest 

na druhé straně hranice a jejich označení. 

 

 

POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI 

Modernizace přístupových 

komunikací k hraničnímu přechodu 

Olešnice v Orlických horách - Lewin 

Kłodzki 



POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI 

Společná realizace: 

Rozsah projektu byl dočasně rozdělen, 

ale projekt se považuje jako celek. V roce 

2010 začali stavební práce na české 

straně. Soutěž a realizace projektu na polské 

straně jsou plánované na rok 2011. Jelikož je 

legislativa v obou zemích odlišná, soutěže 

na výběr dodavatele se uskuteční odděleně, 

a l e  b u d o u  p a r t n e ř i  n a v z á j e m 

účastnit. Projekt je společně podporován 

v souladu s příslušnými pravidly propagace 

Programu. Výsledky projektu budou také 

použity společně. 

 
Společná příprava: 
 
Následující pravidla komunikace a setkání byly 
stanoveny v etapě přípravy projektu: 
- komunikace se uskutečňuje v jazycích partnerů, 
- skupinová setkání se konají alespoň jednou za tři 
měsíce az každého setkání se připravuje zpráva 
spolu se zjią listinou, 
- běžná komunikace probíhá telefonicky, faxem 
nebo e-mailem, 
- všichni jsou povinni informovat ostatní partnery 
o možných změnách v jejich kontaktech. 

Společné financování: 

Partneři sdíleli financování projektu tímto 

způsobem: 

- Královéhradecký kraj - cca. 63%, 

- Okres Kladsko - cca. 29,5%, 

- Obec Lewin Kłodzki - ok. 6,5%, 

- Správa a údržba silnic Královéhradeckého 

kraje - 1%. 

Společný personál: 

Hlavní lead manažer koordinuje konkrétní 

aktivity v projektu, realizaci projektu 

a dodržování harmonogramu, připravuje zprávy 

o sledování celého projektu. Koordinátoři 

projektu řídí jednotlivé části projektu, informují 

lead manažera o provádění jednotlivých aktivit, 

připravují zprávy o realizaci své části 

projektu.Finanční manažeři poskytují finanční 

likviditu v rámci projektu a  četnictví. 


