ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Integrovaný záchranný systém
v příhraniční oblasti - spolupráce
a dovýbavení jednotek požární
ochrany

Dotace z ERDF

565.893,45 EUR

Vedoucí partner:
Powiat Ząbkowicki

326.048,10 EUR

Partner projektu:
Gmina Złoty Stok
Obec Bílá Voda

26.452,85 EUR
213.392,50 EUR

V rámci projektu byl vytvořen trvalý systém přeshraniční
spolupráce, který se bude využívat v situacích přírodních
katastrof a ekologických katastrof. Účastníky jsou
jednotky požárních sborů, jednotky místní správy a jejich
představitelé z obou stran hranice. V rámci plánování
a školení byly definovány principy spolupráce jednotek
ascénáře akcí v situacích ohrožení. V nově
zrekonstruované tréninkové místnosti OSP v obci Złoty
Stok se školení probíhají za účasti partnerů
v projektu. Jednou za rok se pořádají mezinárodní
hasičské závody za účasti jednotek zapojených
do realizace projektu a dalších hasičských jednotek
z pohraniční oblasti. Vytvořením systému boje proti
hrozbám a účinné spolupráce v případě výskytu
přírodních rizik realizace projektu přispěla ke zvýšení
atraktivity pohraniční oblasti pro své obyvatele,
domácích i zahraničních investorů a turistů.

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Společná realizace:
Společná realizace projektu se týkala:

Společná příprava:
Během společné přípravy projektu v prostorách
partnerů
se
uskutečnily
čtyři
utkání. Na setkáních se podrobně diskutovalo
o projektové žádosti, přílohách projektu
a rozpočtu projektu. Kromě setkání koordinátoři
kontaktovali telefonicky a e-mailem. Všechny
příspěvky v projektové žádosti byly přijaty
partnery v projektu.

- vytvoření přeshraničního systému spolupráce
v oblasti záchranných služeb - vymezení principů
spolupráce mezi hasičský sbor a plánování
činnosti na boj proti hrozbám a účinné
spolupráci v případě přírodních ohrožení,
- organizace vzdělávacího komponentu společné školení / cvičení / plánování hasičských
sborů partnerů projektu,
- organizace mezinárodních hasičských závodů
v polsko-českém příhraničním regionu,
- organizace zahajovací konference a konference
souhrnných realizaci projektu,
- řízení projektu během jeho realizace.

Společný personál:
Projekt realizoval společný projektový personál
složený z projektového týmu vedoucího partnera
a koordinátorů příslušné části projektu všechny
partnery. Zaměstnanci zapojeni do projektu
vybrali projektového manažera, který koordinoval
práce související s realizací projektu na obou
stranách hranice. Před významnými projektovými
aktivitami probíhaly společná setkání personálu
s ílem určit role každého partnera vyplývající
z harmonogramu realizace projektu. Členové
společného personálu si průběžně vyměňovaly
informace důležité pro řádnou realizaci
projektu. Členové společného personálu
se okamžitě vzájemně informovaly v případě
okolností, které by mohly ohrozit realizaci
projektu.

Společné financování:
Všichni partneři v projektu financovaly příslušnou
a komplementární část svých aktivit v rámci
projektu. Každý partner přispěli vlastním
příspěvkem v poměru k realizovaným projektovým
aktivitám. Vlastní příspěvek každého z partnerů
byl krytý z jeho rozpočtu na základě usnesení
příslušných orgánů.

