
 

Dotace z ERDF                                              617.177,34 EUR  
Vedoucí partner: 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace                                               269.612,35 EUR  
 
Partner projektu: 
Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu               173.556,82 EUR  
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                    174.008,17 EUR  

Cílem projektu je vytvořit síť spolupráce 

pro pohotovostní zdravotnické služby v polské a české 

části euroregionu Nysa. Uskutečněné aktivity přispívají 

ke zlepšení záchranných služeb v tomto 

regionu. Na obou stranách hranice se vytvoří kontaktní 

a koordinační centra pro přeshraniční spolupráci, 

které společně koordinují aktivity na polsko-českém 

pohraničí. Provozní připravenost bude zajištěna 4 nově 

zakoupenými a vybavenými sanitky s jednotnou 

identifikací. V důsledku jazykového zaškolení a jednotné 

identifikace záchranných služeb se výrazně zlepší 

kontakty záchranářů s obyvateli a zdravotnickými 

zařízeními na obou stranách hranice. Důležitou roli hrají 

výměnné stáže lékařů, společná cvičení polských 

a českých zachránců, společné setkání 

a konference. V rámci projektu bude vydán 

specializovaný polsko-český slovník. Realizace projektu 

určitě přispěje ke zlepšení bezpečnosti lidí žijících 

a pobývajících na polsko-české hranici v euroregionu 

Nysa. 

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ 

Přeshraniční spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb 

v Euroregionu Nisa 



Společná realizace:  

Společná realizace projektu se týká: 

1. vytvoření 2 koordinačních center 

2. systematických pracovních setkání (v Polsku 

a České republice) 

3. organizace jazykových kurzů pro z dravotnícky 

personál 

4. organizace 2 konferencí (1 v Polsku a 1 v České 

republice) 

5. průzkumu právních podmínek týkajících 

se přeshraničních činností 

6. společných cvičení polských a českých záchranářů 

7. výměnných stáží personálu 

8. nákupu 4 vybavených ambulancí umístěných 

na výstupních stanicích v blízkosti státní hranice, 

určených mj pro přeshraniční aktivity 

9. vytvoření a vydání dvoustranného česko polského 

slovníku pro záchranáře 

Společná příprava: 
 
Během společné přípravy projektu se 
schůzky konaly v sídle partnerů. Na 
setkáních se podrobně diskutovalo 
o projektové žádosti, přílohách projektu 
a rozpočtu projektu. Kromě setkání 
koordinátoři kontaktovali telefonicky  
a e-mailem. 

Společné financování: 

Všichni partneři v projektu financují 

příslušnou a komplementární část svých 

aktivit v rámci projektu. Každý partner 

přispívá vlastním příspěvkem v poměru 

k  r e a l i z o v a n ý m  p r o j e k t o v ý m 

aktivitám. Vlastní příspěvek každého 

partnera je krytý vlastními zdroji jeho 

rozpočtu na základě usnesení příslušných 

orgánů. 

Společný personál: 

Projekt realizuje společný projektový personál 

sestávající z projektového týmu vedoucího 

partnera a koordinátorů příslušné části projektu 

pro jednotlivé partnery. Zaměstnanci zapojeni 

do projektu vybrali projektového manažera, který 

koordinuje práce související s realizací projektu na 

obou stranách hranice. Před významnými 

projektovými aktivitami probíhají společná setkání 

personálu s cílem určit role každého partnera 

vyplývající z harmonogramu realizace 

projektu. Členové společného personálu 

si průběžně vyměňují informace důležité 

pro řádnou realizaci projektu.  Společní 

zaměstnanci se okamžitě vzájemně informují 

o všech okolnostech, které by mohly ohrozit 

realizaci projektu. 
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