
 

Dotace z ERDF                            2.101.876,47 EUR  
 

Vedoucí partner: 
Město Hrádek nad Nisou                                                                                                                                       870.804,43 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Bogatynia                                                                                                                                                 1.181.491,20 EUR  

Krajská správa silnic Libereckého kraje                                                                                                                 49.580,84 EUR  

Předmětem projektu bylo zlepšení stavu místní 

komunikační infrastruktury na polsko-českém pohraničí 

s cílem propojit společnou hraniční oblast usnadněním 

přístupu ke stávajícím dopravním sítím. V rámci projektu 

na polské straně byl rekonstruován úsek ul. Głównej 

v Bogatyni s délkou 2,7 km, který je přístupem na hranici 

sČeskou republikou, který sestával z vytvoření nového 

asfaltového povrchu vozovky, chodníků a vjezdů, jakož 

i parkovacích a autobusových zátok, jakož i parkoviště 

pro cca. 30 míst před hranicí s Českou 

republikou. Na české straně byla provedena 

rekonstrukce hlavní přístupové cesty na hraniční 

přechod v Hrádku nad Nisou směrem k Bogatynia 

s celkovou délkou 2 km přestavbou cesty a přilehlých 

chodníků, obnovou odtoku silnic a modernizací osvětlení 

po silnici, tak výstavbou ostrůvků, přechodů pro chodce 

a světelné signalizace . 

POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI 

Zlepšení dopravní dostupnosti 

mezi městy Hrádek na Nisou (CZ), 

Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) 

v česko-polském příhraničí 



POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI 

Společná realizace: 

Pro potřeby projektu byl vytvořen společný 

implementační tým složený z představitelů města 

Hrádek nad Nisou, obce Bogatynia, obvodní správy 

silnic Libereckého kraje a specialistů pro projekt 

obou partnerů. Projektoví manažeři byli vybráni 

na koordinaci práce jednotlivých projektových 

specialistů a externích spolupracovníků 

zapojených do projektu. Celý tým se zúčastnil 

setkání konaných cyklicky. Pro účely projektu se 

vypracoval společný akční plán a harmonogram 

realizace a společné podpory. Všechny aktivity 

v rámci projektu byly vázány časem: týkaly se 

veřejných soutěží, stavebních prací a propagací. 

 
Společná příprava: 
 
V důsledku cyklických setkání v rámci Sdružení tří 
míst se dohodl projekt rekonstrukce místních 
silničních spojení mezi obcí Bogatynia a městem 
Hrádek n. Nysou. První oficiální pracovní setkání 
zástupců měst Hrádek nad Nysou a Bogatynia se 
týkalo projektu, během kterého byl založen tým 
pro realizaci projektu a byly vytvořeny společná 
pravidla na jeho propagaci v únoru 2008. Během 
druhého pracovního setkání v Bogatynia byla žádost 
o spolufinancování společně doplněna, 
diskutoval o se o požadovaných přílohách, rozpočtu 
projektu a dohodě o spolupráci. Společné vyplnění 
žádosti a příprava povinných příloh bylo pokračujícím 
během následujících měsíců až do předložení úplné 
žádosti. Kontakty mezi partnery probíhaly 
elektronicky, telefonicky a osobně během pracovních 
setkání. 

Společné financování: 

Každý partner zajistil podle účasti projektu 

a podle rozpočtu finanční prostředky 

v rozpočtu a zajistil řádné finanční toky mezi 

p a r t n e r y  a  z h o t o v i t e l e m 

projektu. Pro zajištění souladu zápisů 

projektu s aplikací byly otevřeny účelové 

účty v bankách. Aby se zajistilo správné 

provádění společné úkoly, projektový tým 

řídil správné účtování finančních přítoků 

v projektu. 

Společný personál: 

Na české a polské straně byl založen nezávislý tým 

projektových manažerů. Tyto funkce byly 

prováděny odborníky z Oddělení externích fondů 

Úřadu města a obce v Bogatynia a projektovými 

manažery řídícími zaměstnanců na české 

straně. Informační schůzky o průběhu práce se 

systematicky konaly jednou za měsíc. Efektivní 

řízení projektů umožnilo včasné dokončení 

projektu na obou stranách hranice bez kolize. 


