
 

Dotace z ERDF                                  1.069.127,45 EUR  
 

Vedoucí partner: 
Gmina Lewin Kłodzki                                                                                                                                              912.502,20 EUR  
 
Partner projektu: 
Obec Olešnice v Orlických horách                                                                                                                      156.625,25 EUR  

Projekt se týkal zlepšení stavu a kvality životního 

prostředí v polsko-českém pohraničí. Na polské straně 

v rámci projektu vznikla v obci Kocioł vodovodní 

a kanalizační síť, ve které byly zdrojem vody 

pro domácnost studny při domech. Část projektu 

realizovaného na české straně se týkala likvidace skládky 

v Olešnici v Orlických horách. Tato skládka se musela 

rekultivovat, protože odpadní vody ovlivnily kvalitu vody 

pod skládkou, která se dostala do řeky Klikawy, která 

protéká obcí vedoucího partnera. Jako součást 

udržitelnosti projektu bude obec Lewin Kłodzki provádět 

monitorování vody jednou ročně, díky čemuž bude jasně 

zdokumentovaný pozitivní vliv projektu na zlepšení 

životního prostředí. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED 

Zlepšení stavu životního prostředí 

v obcích Lewin Klodzki a Olešnice 

v Orlických horách 



Společná realizace: 

Obce Lewin Kłodzki a Olešnice v Orlických 

horách se rozhodli vytvořit společný projekt pro 

zlepšení životn ého prostředí ve svých 

oblastech. Byl zřízen tým lidí zodpovědných 

za projekt. Bylo dohodnuto i to, jak bude projekt 

realizován. Po dokončení přípravné fáze začala 

investiční fáze. Vedoucí partner dohlížel 

na realizaci harmonogramu na obou stranách 

hranice a projektový partner ho informoval 

o průběhu rekultivace na jeho straně. 

Společná příprava: 
 
V rámci společné přípravy partneři stanovili tato 
pravidla komunikace a setkání: 
- zasedání pracovní skupiny se konaly alespoň 
jednou za tři měsíce (od každého setkání byla 
vypracována zpráva se zjią listinou), 
- běžná komunikace probíhala telefonicky, 
faxem a e-mailem, 
- všichni byli povinni informovat ostatní 
partnery o možných změnách v jejich 
kontaktech. 

Společné financování: 

Oba partneři se účastnili spolufinancování 

projektu. Každý partner přispěl vlastním 

příspěvkem k nákladům v požadované 

výši. Ze strany vedoucího partnera byl vlastní 

příspěvek poskytnut z vlastních zdrojů 

na základě usnesení Obecní rady Lewin 

Kłodzki. Na straně obce Olešnice v Orlických 

horách byl vlastní příspěvek poskytnut 

i z vlastních zdrojů na základě usnesení obce. 

Společný personál: 

Zástupci statutu obce se dohodly na společné 

realizaci projektu a pro účely jeho úspěšného 

zavedení vytvořili implementační tým. Koordinátor 

projektu řídil projekt jako celek přímo 

a metodicky. Vyhotoví dílčí zprávy a na závěrečnou 

zprávu o sledování projektu jako celku. Zajistil také 

d o s t a t e č n o u  p o d p o r u  p r o j e k t u 

jako celku. Projektoví specialisté připravili dílčí 

zprávy a závěrečnou zprávu o své části projektu 

a mediální prezentovali svou část projektu. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  


