
 

Dotace z ERDF                                                              2.369.556,89 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Obec Pieszyce                                                                                                                                                      1.583.851,39 EUR 
 
Partner projektu: 
Město Nová Paka                                                                                                                                                    511.644,00 EUR 
Obec Bohuslavice nad Metují                                                                                                                               274.061,50 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Putování severovýchodními Čechami 

a Dolním Slezskem bez hranic 

Projekt vzniknul za účelem společné integrace, 

prohlubování znalostí v rozsahu kultury a tradic, 

a propagace kulturně přírodního bohatství regionu. 

Myšlenkou projektu je vytvoření moderního turistického 

a kulturního zázemí ve třech příhraničních obcích, 

atraktivní nabídky v oblasti cestovního ruchu a možností 

zajímavého trávení volného času. Na polské straně 

je plánováno vytvoření Kulturního a turistického centra 

v Pieszycích spolu s infocentrem. To by mělo vzniknout 

přestavbou a adaptací místního kina. Na české straně 

v Nové Pace v budově muzea vznikne infocentrum, 

a tzv. Muzejní náměstí bude mít bezbariérový přístup. 

V Bohuslavicích bude budova kostela po rekonstrukci 

plnit funkci kulturního a turistického centra. Projekt bude 

zahrnovat rovněž aktivity, jejichž účelem je zatraktivnění 

nabídky cestovního ruchu u partnerů a oživení 

turistického ruchu v pohraničí spočívající ve výměně 

kulturního a historického dědictví a společné organizaci 

uměleckých akcí. Vytvoření česko-polských webových 

stránek, vydání společné mapy a propagačních materiálů 

zlepší přístup k informacím o turistické a kulturní nabídce 

příhraničí.     

 

 



Společná realizace: 

 

Na realizaci cílů projektu se budou společně 

podílet všichni partneři. Partneři společně 

zpracují věcný obsah propagačních materiálů, 

mapy a webových stránek, a uskuteční 

propagační aktivity. Nadále budou probíhat 

setkání týmů realizujících projekt. Týmy 

realizující projekt se budou pravidelně 

účastnit kontrolních setkání, instalovat 

informační a památkové tabule, monitorovat 

indikátory a vzájemně si vyměňovat 

zkušenosti a nápady.   

Společná příprava: 
 
Společná příprava projektu spočívala v uskutečnění 
řady jednání v sídlech partnerů na obou stranách 
hranice za účelem stanovení principů pro realizaci 
investic a rozdělení kompetencí partnerů. První jednání 
proběhlo zhruba 1,5 roku před podáním projektové 
žádosti. Jednání se účastnili koordinátoři projektu 
polského partnera a českých partnerů spolu s týmy, 
které tvořili pracovníci realizující projekt. Tato jednání 
přispěla ke vzniku myšlenky projektu vyplývající 
z potřeby turistické aktivizace regionu Pieszyc, 
Bohuslavic a Nové Paky. O všech jednáních byly 
zhotoveny zápisy. V rámci jednání byl vypracován 
rozsah projektu, harmonogram jeho realizace, 
technické, právní a institucionální možnosti, stanoven 
byl rozpočet a podíl jednotlivých partnerů 
na financování projektu. Společně byla připravena také 
dokumentace k žádosti.    

Společné financování: 

Projekt má společný rozpočet a podrobné 

rozdělení prostředků nezbytných 

pro realizaci jednotlivých aktivit spolu 

se specifikováním subjektů financujících 

aktivity vyplývá z harmonogramu projektu. 

Prostředky na realizaci projektu byly 

na polské straně zajištěny usnesením 

o rozpočtu městské rady v Pieszycích. 

Předpokládané rozpočty investičních 

a neinvestičních aktivit, způsob financování, 

způsob refundace vzniklých výdajů 

projednávaly také rady českých partnerů 

projektu, které na svých zasedáních 

požadované prostředky na spolufinancování 

projektu schválily. Náklady spojené 

s provozem webových stránek pokryje obec 

Pieszyce jako vedoucí partner. Obec Pieszyce 

bude pro partnery rovněž financovat 

valorizaci cestovního ruchu, která bude 

provedena externí firmou. Partneři se budou 

vzájemně finančně podílet na organizaci 

j e d n o t l i v ý c h  t u r i s t i c k ý c h  a k c í , 

tj. mezinárodního plenéru malířů, česko-

polských kulturních aktivit v Nové Pace 

a Bohuslavicích, výstavy zkamenělin 

a spiritismu.    

Společný personál: 

 

Projekt bude realizován 14-členným týmem. Vedoucím 

projektu je ředitel Městské veřejné knihovny 

v Pieszycích. V Pieszycích jsou součástí 4-členného týmu: 

koordinátor (starosta), pracovník pro záležitosti 

projektů (Odbor územního plánování, rozvoje 

a technické infrastruktury), pracovník pro záležitosti 

propagace (Referát propagace) a pracovník 

pro záležitosti vyúčtování projektu (pokladník). 

V Nové Pace tým tvoří 5 osob: koordinátor (starosta), 

tým pro realizaci a implementace (vedoucí Majetkového 

odboru, vedoucí Odboru školství a kultury) a za účelem 

zajištění finanční stránky projektu vedoucí Finančního 

odboru. V Bohuslavicích jsou do realizace projektu 

zapojeny 4 osoby: koordinátor (starosta), pracovník 

pro realizaci a implementaci projektu (místostarosta 

a odborný referent) a za účelem zajištění finanční 

stránky projektu hlavní účetní. Tým je zodpovědný 

za správnou přípravu, realizaci a propagaci projektu. 

Jeho práci bude podporovat externí manažer projektu 

s odpovídajícími zkušenostmi.       

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


