
 

Dotace z ERDF                                          3.586.896,84 EUR  
  

Vedoucí partner: 
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje             1.871.671,95 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Kłodzko                                                                                                                                                        171.990,80 EUR  
Gmina Nowa Ruda                                                                                                                                                  171.990,80 EUR  
Gmina Polanica Zdrój                                                                                                                                             171.990,80 EUR  
Gmina Radków                                                                                                                                                        171.990,80 EUR  
Gmina Szczytna                                                                                                                                                       171.990,80 EUR  
Powiat Kłodzki                                                                                                                                                         855.050,80 EUR  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku                                                                              220,09 EUR  

Projekt zahrnuje organizaci série různých kulturních akcí 

souvisejících s filmovým uměním, včetně Mezinárodního 

filmového festivalu ZOOM - SBLÍŽENÍ (Jelenia Góra, únor 

2011 a 2012), Mezinárodního studentského filmového 

festivalu OSTRAVA - PICTURE (Ostrava, listopad 2010 

a 2011) a doprovodných polsko-českých filmových 

workshopy pro mladé lidi (dvě edice v Polsku a České 

republice). Projekt plánuje i další umělecké a vzdělávací 

akce, jako jsou setkání s polskými tvůrci v Ostravě 

a českými umělci v Jeleniej Gorze, prezentace filmů 

v partnerských zemích, promítání filmů oceněných 

během festivalových soutěží, seminářů a workshopů 

věnovaných filmu a diskusních panelů. Projekt bude mít 

pozitivní vliv na rozšíření spolupráce a zlepšení 

kulturního a sociálního rozvoje na obou stranách 

hranice, jakož i na podporu přeshraniční výměny názorů 

a sblížení mezi polským a českým filmovým prostředím. 

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ 

Spolupráce hasičských jednotek 

v česko-polském příhraničí, 

modernizace jejich vybavení 

a vzájemná pomoc při krizových 

situacích  



Společná realizace:  

Společná realizace projektu zahrnuje kombinaci 

aktivit, na kterých se budou účastnit jednotky 

požárních sborů z příhraničních oblastí Polska 

a České republiky. Budou se provádět společná 

cvičení a školení. Intervence a záchranné 

operace na obou stranách hranice budou 

koordinovány společně. Nakupované požární 

vozidla a technické vybavení budou používat 

požární oddělení pro záchranné operace 

a intervence na polsko-českém pohraničí. 

Společná příprava: 
 
Spolupráce partnerů v ob lasti přípravy projektů 
spočívala především v analýze potřeb 
chybějících nebo zastaralých zařízení 
a plánování nákupu hasičských vozidel. V rámci 
přípravy projektu se diskutovalo o současné 
spolupráci a možnosti jejího dalšího 
prohlubování s cílem posílit přeshraniční činnost 
hasičských jednotek sdílením technických 
zařízení a lidských zdrojů. Na polské a české 
straně hranice se uspořádalo několik setkání 
s cílem specifikovat obsah projektu, rozdělit 
přípravné práce i organizační a finanční 
zabezpečení jednotlivých aktivit. Kromě setkání 
se udržovaly pravidelné telefonické kontakty 
a byla provedena rozsáhlá elektronická 
korespondence. 

Společné financování: 

Každý partner bude odpovědný za dodržování 

harmonogramu použití finančních zdrojů a za plnění 

rozpočtu daného partnera. Každý partner se 

finančně účastní projektu prostřednictvím 

finančních prostředků, které zajistil a definoval 

v rozpočtu pro svou část projektu. 

Společný personál: 

Na realizaci projektu se bude podílet tým složený 

ze zástupců hasičských sborů a projektových 

partnerů. Všichni zajistí koordinaci a realizaci 

jednotlivých aktivit (cvičení, školení, společné akce 

na obou stranách hranice atd.). Budou dohlížet 

na dodržování harmonogramu, kontrolovat 

finanční toky a koordinovat realizaci celého 

projektu. Projekt také umožňuje využívání služeb 

třetích stran (výběrová řízení na nákup požárních 

motorů). 

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ 


