ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Mateřská škola bez hranic spolupráce Mateřské školy v Hronově
a Mateřské školy v Kudowě Zdroj

Dotace z ERDF

234.528,58 EUR

Vedoucí partner:
Obec Kudowa Zdrój

133.874,13 EUR

Partner projektu:
Město Hronov

100.654,45 EUR

Cílem projektu je zlepšení infrastruktury pro předškolní
vzdělávání a realizace přeshraničních vzdělávacích akcí
u nejmladších věkových skupin občanů měst Kudowa
Zdrój a Hronov. V rámci investičních aktivit projektu
v Kudowě Zdroji, kromě 2 místností určených k setkání
dětí vznikne rekreační plocha s jevištěm pro umělecké
aktivity a hřiště pro sportovní hry nejmladších
a v Hronově vzniknou 3 místnosti pro setkávání dětí
a dětské hřiště pro společné hry. Pečlivě byla vybrána
témata společných setkání nejmladších tak, aby ukázala
tradice a kulturu partnerských měst. Výsledem
společných aktivit bude zvýšení přeshraničních kontaktů
a spolupráce mezi institucemi na obou stranách hranice.

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Společná realizace:
Společná příprava:
V souvislosti s realizací projektu vznikla společná
polsko-česká pracovní skupina skládající se
z pracovníků úřadů obou měst. Během 3 setkání
byly projednány předpoklady projektu
a připravena byla projektová žádost. Členové
pracovní skupiny společně připravili
harmonogram realizace projektu a koncepci
přeshraničních propagačních aktivit.

Společná realizace projektu bude probíhat podle
harmonogramu a finančního plánu vypracovaných
na společných jednáních a schválených radami obou
měst. Program vzdělávacích akcí ujednaný řediteli
obou mateřských škol předpokládá realizaci řady
společných akcí určených především nejmladším
obyvatelům polsko-českého pohraničí. Realizaci
stavebních prací každý z partnerů provádí zvlášť.

Společný personál:

Společné financování:

Oba partneři vytvořili pracovní skupiny, které
budou projekt realizovat. Každá skupina má svého
vedoucího, který koordinuje její práci
a komunikuje s vedoucím skupiny partnera.
Členové skupiny byli vybráni takovým způsobem,
aby byla zajištěna realizace celého projektu,
tzn. jsou mezi nimi odborníci pro jednotlivé etapy
projektu: stavební práce, finanční operace,
kulturní akce a propagaci.

Oba partneři ve svých rozpočtech zajistili finanční
prostředky vyplývající z věcného rozsahu projektu.
Za účelem zajištění likvidity obou partnerů byly
zajištěny rovněž pro realizaci projektu zajištěny
prostředky vyplývající z principu refundace. Město
Kudowa Zdrój jako vedoucí partner zajistí finanční
obsluhu a vyúčtování projektu. Projekt byl z finanční
stránky připraven tak, aby byl racionální. Finanční
prostředky budou na obou stranách hranice
vynaloženy v podobné míře.

