ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Tvoření integrovaných polskočeských struktur spolupráce v oblasti
předcházení a odstraňování následků
živelných pohrom v přeshraničním
pásmu

Dotace z ERDF

828.117,28 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Miejska Piechowice

304.598,73 EUR

Partner projektu:
Město Harrachov
Miasto Szklarska Poręba
Gmina Stara Kamienica
Obec Kořenov

18.561,60 EUR
160.761,88 EUR
139.341,54 EUR
204.853,53 EUR

Rozhodnutí partnerských obcí o realizaci projetu
vyplývalo z existence společného ohrožení živly,
které vyžadovalo účinnější společné krizové řízení
za účelem minimalizace následků živelných pohrom
v oblasti pohraničí. Dosavadní součinnost obcí přinášela
dobré výsledky v oblasti spolupráce v požární prevenci
v přeshraničním pásmu, která byla v rámci projektu
zintenzivněna prostřednictvím vytvoření Transhraničního
evakuačního centra a pomoci občanům v Piechowicích.
Za tímto účelem byla naplánována adaptace místností
v sídle Dobrovolných hasičů (OSP) v Piechowicích. Dále
každý z partnerů v rámci projektu zakoupí speciální
vozidla a záchranářskou a prevenční techniku, která
bude využita při pořádání společných školících cvičení.
V rámci projektu byly rovněž zorganizovány tematické
workshopy pro účastníky z Polska a České republiky
na téma metod monitorování a odstraňování ohrožení
s ohledem na národní právní systémy, a také na téma
systémů využívání zdravotnických služeb, organizování
sociální pomoci a psychologické podpory na obou
stranách hranice pro osoby zasažené živlem.
Transhraniční
moduly
řízení
vypracované
v rámci projektu a odstranění nedostatků ve výbavě
záchranářské techniky posílí operační a preventivní
schopnosti dobrovolných hasičů účastnících se projektu.

Zapojením do projektu místních zdravotnických služeb
a institucí sociální pomoci se zvýší standardy postupu
v rozsahu odstraňování následků živelných pohrom
a nehod na obou stranách hranice.
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Společná realizace:

Společná příprava:
Partnerské obce projevily ochotu zúčastnit se
projektu na jednání v roce 2007. Zástupci
partnerských obcí se zúčastnili prohlídek
v terénu, jejich účelem byla identifikace měřítka
ohrožení živly na jejich územích. V roce 2008
partneři podepsali deklaraci týkající se společné
přípravy projektu a vytvořili tým pro přípravu
projektu, který vypracoval rozsah aktivit
a propagace projektu. Partneři se zúčastnili
projektových konzultací ve STS v Olomouci,
na Krajském úřadě v Liberci a RPK ve Valbřichu.
Vedoucí partner vytvořil kontaktní kancelář
projektu, v níž partneři dvakrát vyplňovali
projektovou žádost. Vypracován byl společný
„Program zlepšení bezpečnosti pro případ
živelných pohrom v přeshraničním pásmu“.

Vypracován byl společný plán aktivit spolu
s doplňujícím harmonogramem, který je
realizován a propagován společně. Tematických
workshopů se účastnili odborníci z polských
a českých obcí. Výběrová řízení na nákup
speciálních vozidel a prevenční techniky
probíhají na obou stranách hranice tak, aby bylo
možné uskutečnit společná školící cvičení
při nasazení zakoupené techniky. Propagace
projektu je soustředěna na plné informování
společnosti o aktivitách realizovaných na obou
stranách hranice.

Společné financování:

Společný personál:
Vedoucí partner zaměstnal osoby do řídící skupiny
projektu. Čeští projektoví partneři byli zodpovědní
za vyhodnocování nabídek na pozici odborníka
projektu a odborníka pro vyúčtování a reportování
projektu, a také určili národního koordinátora
k práci při realizaci projektu, který spolupracuje
s řídící skupinou projektu. Polští projektoví
partneři určili své zástupce pro plnění povinností
vyplývajících z dohody o spolupráci. Společný
personál projektu se za účelem monitorování
projektových prací schází jednou měsíčně
na společných pracovních jednáních.

Rozpočet projektu činí 974.891,66 EUR, z toho
příspěvek EFRR 828.117,28 EUR. V rámci rozpočtu
projektu bylo cca 73% výdajů vynaložených
polskými partnery, a cca 23% českými partnery.
Jednotliví partneři se podílejí na financování
projektu v následujících proporcích:
- Obec Piechowice – 37,06%
- Obec Kořenov – 24,63%
- Město Szklarska Poręba – 19,33%
- Obec Stara Kamienica – 16,74%
- Město Harrachov – 2,24%.
Prostředky na vlastní vklad polských partnerů byly
zajištěny v jednotlivých rozpočtech obcí a v limitech
výdajů na mnohaleté investiční programy,
a v případě českých partnerů na základy závazných
rozhodnutí obecních rad.

