ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Rozvoj hasičského záchranného
systému na česko-polském pohraničí

Dotace z ERDF

679.333,70 EUR

Vedoucí partner:
Město Žacléř

552.549,56 EUR

Partner projektu:
Gmina Lubawka

126.784,14 EUR

Prostřednictvím
modernizace
hasičských
stanic
se v rámci projektu uskutečnil nákup nových
záchranných a hasičských vozidel a vybavení
dobrovolnické hasičské stanice, rozvoj a modernizace
jednotek
integrovaného
záchranného
systému
v příhraničním regionu. Na české straně bylo zakoupeno
hasičské vozidlo se zařízením a požární stanice byla
rekonstruována v souladu s moderními požadavky
integrovaného záchranného systému. Polský partner
modernizoval stávající zařízení dobrovolného hasičského
sboru v Lubawka (požární stanice, sociální budova,
garáž) a Opavě (vstupní brána), jakož i zakoupil
2 hasičské vozy pro jednotky v Opavě a Okrzeszyni
a zařízení pro hasiče (dýchací přístroje, hypertenzní,
bojové uniformy typu USP). Projekt zahrnoval
i neinvestiční opatření k rozšíření znalostí hasičů,
vzdělávání obyvatel a prevenci nebezpečných situací
mezi studenty škol a mateřských škol. Měkké činnosti
vykonávají společně hasiči z obou stran hranice.

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Společná příprava:
Město Žacléř a Lubawka dlouhodobě
spolupracují
a
mají
dohodu
o partnerství. V rámci společné přípravy se
na obou stranách hranice uskutečnilo několik
pracovních schůzek, které vedly k vytvoření
harmonogramu realizace projektu, rozsahu
činností, společného rozpočtového projektu
a smlouvy o partnerství týkající se realizace
projektu. Na setkáních byly připraveny
protokoly
a
prezenční
listiny,
jakož i fotodokumentace. Kromě společných
setkání se partneři kontaktují telefonicky
a e-mailem.

Společná realizace:
Oba partneři vyvinuli úsilí, aby společně dosáhli
cíle projektu, které si stanovili pro sebe. Byl
vytvořen časový harmonogram a rozsah
jednotlivých projektových aktivit. Realizaci
plánovaných investičních aktivit projek tu zajistil
každý partner sám v souladu s platnými
národními předpisy. Neinvestiční aktivity
se realizují společně, tj. určení programu,
odsouhlasení termínů, účastníci z obou stran
hranice. Celý projekt řídí společný tým
zaměstnanců, který systematicky splňuje
a dohlíží na dodržování konkrétního
harmonogramu všech činností souvisejících
s realizací projektu, jakož i způsobu provádění
jednotlivých aktivit av případě potřeby řeší
problémy.

Společný personál:
Projekt realizuje společný tým zaměstnanců
složený ze zástupců polského a českého
partnera. Každý člen týmu má specifický rozsah
práce, za který je odpovědný. Společný tým
vyčlenil jednu osobu ze své skupiny, která je
zodpovědná za činnosti prováděné v rámci
projektu na obou stranách hranice, zatímco
koordinuje celý projekt. Součástí týmu jsou
izaměstnanci polského a českého partnera,
kteří podporují specifické aktivity prováděné
během přípravy a realizace projektu. Vzhledem
ke skutečnosti, že projekt zajišťuje stavební práce,
pracují v týmu i lidé, kteří vykonávali technické
a inženýrské činnosti na staveništích.Hlavním
úkolem týmu je zajistit hladký průběh realizace
projektu.

Společné financování:
Bylo dohodnuto, že oba partneři se budou podílet
na financování projektu takovým způsobem,
že každý partner zaplatí za každou projektovou
aktivitu, kterou bude sám realizovat. Každý partner
zaplatil za výdaje spojené s investičními pracemi,
neinvestiční činností a propagací. Po schválení
spolufinancování český vedoucí partner otevřel
bankovní účet v eurech, ze kterého zaplatí faktury
přijaté dodavatelem a převádí odpovídající částky
finančních
prostředků
polskému
partnerovi. Na základě rozhodnutí zastupitelstva
Žacléře a Obecní rady Lubawky bude výška
spolufinancování projektu pokryta z vlastních zdrojů
a ze státního rozpočtu v případě vedoucího
partnera.

