OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED

Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry
na základě zkvalitnění čistění
odpadních vod na česko - polském
pohraničí

Dotace z ERDF

900.827 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Lubawka

728.069 EUR

Partner projektu:
Město Žacléř

172.758 EUR

Projekt přispěje ke zlepšení kvality přírodního prostředí,
tj čistoty podzemních a povrchových vod v oblasti polsko
-českého
pohraničí
prostřednictvím
výstavby
kanalizačního systému s čistírnou odpadních vod
v Okrzeszyne a modernizací ČOV v Žacléř. Na polské
straně byla vybudována infrastruktura na ochranu
životního prostředí včetně kanalizace s délkou
více než 5,5 km, čistírna odpadních vod a 2 čerpací
stanice. Kanalizační infrastruktura přerušila přítok
odpadních vod do hraničního toku Szkło - Petrikovicki
(Okrzeszyn) a do řeky Bóbr (Žacléř), čímž se zlepšila
čistota vod v povodí Labe a Odry. Činnosti a výsledky
realizovaného projektu v oblasti infrastruktury
na ochranu životního prostředí budou mít významný vliv
na polsko-české pohraničí. Řešením problému nakládání
s odpadními vodami bude projekt eliminovat největší
bariéru rozvoje této části pohraničí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společná příprava:
Společná realizace:
Oba partneři se projektu zúčastnili ve stejném
stupni a aktivně se podíleli na celém procesu
přípravy společného projektového návrhu
od okamžiku vytvoření myšlenky projektu
až po předložení projektové žádosti
s potřebnými přílohami. Přípravu projektu
předcházely společné konzultace. Spolu byla
vypracována a podepsána smlouva
o partnerství, která obsahuje podrobné
rozdělení úkolů a odpovědností mezi partnery lhůty, otázky odpovědnosti jednotlivých
partnerů atd.

Partneři z obou stran hranice se podílejí
na plnění cílů projektu. Projekt vypracoval
společný akční plán včetně doplňkového
harmonogramu. Projektové aktivity provádějí
dodavatelé vybraní v souladu s příslušnými
předpisy od každého z partnerů samostatně
a veškeré činnosti koordinované na obou
stranách hranice. Vedoucí partner byl
zodpovědný za zajištění řádné koordinace všech
činností, dodržování harmonogramu jakož
i přiměřené a efektivní kvality činností. Probíhají
stavební návštěvy a pracovní rady se pořádají
prostřednictvím společné projektové
kanceláře. V případě jakýchkoliv hrozeb
realizace projektu jsou rozhodnutí vedoucího
partnera závazné. Během celého trvání projektu
se uskutečňují společné propagační aktivity
týkající se celého projektu a jeho výsledků
dosažených na obou stranách hranice.

Společný personál:
Projekt realizuje společný projektový personál
složený ze zástupců partnerů z obou stran
hranice. Projektová kancelář zodpovědná
za realizaci celého projektu na obou stranách
hranice byl založen na straně vedoucího
partnera. Rámcové pravidla pro vzájemné
kontakty a setkání byly dohodnuty společně. Byl
jmenován manažer společného projektového
personálu, který je zodpovědný za celou
projektovou činnost na obou stranách hranice a je
zodpovědný za projektové a finanční
řízení. Tým se skládá ze zaměstnanců místních
samospráv, kteří se podílejí na přípravě
a shromažďování projektové dokumentace, jakož
i na propagačních a informačních
aktivitách. Na obou stranách hranice byl
zaměstnán dohled investora, který má
požadovanou kvalifikaci a zkušenosti. Společný
personál je zapojen do všech relevantních aktivit

Společné financování:
Oba partneři se účastní spolufinancování
projektu. Každý partner má zajištěné finanční
zdroje na vlastní příspěvek a pokrývá výdaje
spojené s realizací aktivit na své straně
hranice. Ze strany vedoucího partnera bude
vlastní příspěvek na společné financování
projektu pokrytý z rozpočtu obce na základě
usnesení městské rady a půjčky
od WFOŚiGW ve Vratislavi. Město Žacléř
bude také financovat projekt z rozpočtu
města na základě usnesení zastupitelstva
a prostředků ze státního rozpočtu.

