
 

Dotace z ERDF                                                             883.295,07 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Gmina Radków                                                                                                                                                        560.055,62 EUR  
 
Partner projektu: 
Město Broumov                                                                                                                                                      249.538,10 EUR  
Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój                                                                                                      2.890,00 EUR  
Gmina Miejska Nowa Ruda                                                                                                                                     70.811,41 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Vyhlídky bez hranic 

Cílem projektu je rozšíření turistické nabídky polsko-

českého pohraničí. Plánované aktivity přispějí k ochraně 

přírody prostřednictvím regulace turistického ruchu 

na obzvláště přírodně cenném území, propagace místních 

přírodních, architektonických a kulturních hodnot, a také 

prostřednictvím rozvoje infrastruktury umožňující lepší 

dostupnost turistických atrakcí regionu. V rámci projektu 

budou vytvořeny vyhlídky na Hejšovině, u Hladomorny 

a na hoře Všech svatých. Z každého z těchto míst se 

naskytne výhled na turistickou oblast okolí mezi 

Radkowem a Nowou Rudou na polské straně a na region 

Broumova na české straně. Dále bude v rámci projektu 

uspořádána zimní spartakiáda mládeže, slavnostní 

zahájení a ukončení turistické sezóny, propagační školení 

a propagační prezentace "Stolové hory“.      



Společná realizace: 

 

Projekt bude realizován všemi partnery ve stejné 

době. Několikajazyčné propagační materiály vydané 

v rámci projektu budou nabízeny v infocentrech 

v příhraniční oblasti. Projekt partnery natrvalo 

propojí. Realizace takové investice bez vzájemné 

spolupráce partnerů by neumožnila dosáhnout cíle 

dostačujícího přeshraničního efektu prostřednictvím 

integrace vkladů vynaložených na realizaci investic 

a kulturních a rekreačních aktivit.    

Společná příprava: 
 
Vzájemná spolupráce na etapě přípravy 
projektové žádosti spočívala v pořádání 
systematických jednání zástupců jednotlivých 
partnerů zapojených do projektu. Tato jednání 
se konala za účelem projednání otázek 
spojených s rozsahem projektu, jeho lokalizací 
a financováním. Na obou stranách hranice 
proběhlo několik schůzek a konzultací za účelem 
stanovení podrobností projektu (rozsah, 
financování, harmonogram apod.). Z jednání 
byly zhotoveny zápisy a prezenční listiny. 
Originály jsou uchovávány u vedoucího 
partnera. Vzájemná komunikace probíhala 
prostřednictvím elektronické pošty, osobně 
a telefonicky.  

Společné financování: 

Všichni partneři v rámci svých organizačních složek 

zajistili prostředky na realizaci projektu. Obec 

Radków bude jako vedoucí partner koordinovat 

pohyb prostředků mezi partnery.  

Společný personál: 

 

Na etapě přípravy projektu systematicky probíhala 

jednání všech partnerů, v rámci nichž byly 

projednávány otázky spojené mezi jinými 

s rozdělením úkolů na jednotlivé partnery. Velká 

pozornost byla věnována technickým 

a organizačním řešením. Mnoho významných 

rozhodnutí bylo učiněno během společných 

prohlídek v terénu na místech, kde se mají 

nacházet vyhlídkové body. Spolupráce během 

realizace investice bude spočívat v řádném 

vzájemném informování o průběhu prací 

a vzájemném poradenství.     

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


