
 

Dotace z ERDF                                                                 272.076,00 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Euroregion Nisa – regionální sdružení, Liberec                                                                                                 141.741,00 EUR 
 
Partner projektu: 
Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa, Jelení Hora                                                                                    130.335,00 EUR 

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

Poznej svého souseda 

Projekt se skládá ze 14 aktivit, z nichž každá významně 

přispívá k naplnění stanovených cílů projektu a je 

zaměřena na konkrétní cílové skupiny. Těmito cíli jsou 

propagace, iniciace a podpora rozvoje partnerské 

spolupráce česko-polského území Euroregionu Nisa. 

K vytvoření podmínek a propagaci spolupráce budou 

realizovány následující aktivity: dvojjazyčný internetový 

informační portál, sociologický průzkum názorů 

a veřejného mínění, přeshraniční monitoring tisku, 

informační kampaň v rádiu, putovní výstava o území 

Euroregionu, image prospekt o území Euroregionu, 

statistická srovnávací publikace o českém a polském 

území Euroregionu, učební texty češtiny a polštiny pro 

samouky a nástěnná plastická mapa území Euroregionu 

pro školy a veřejné instituce. Realizace aktivit povede 

ke vzniku nových partnerství a zvýšení intenzity stávající 

spolupráce a položí základy pro její další rozvoj 

v budoucnu.  



Společná realizace: 

 

Všechny aktivity projektu byly naplánovány 

jako společné. Koordinovat je bude společný 

projektový tým skládající se z pracovníka z polské 

i české strany, kteří budou pracovat na obou 

stranách hranice, koordinovat všechny aktivity 

projektu, a některé z nich rovněž realizovat 

(především monitoring tisku). Aktivity projektu 

jsou stejnou měrou zaměřeny na oba Euroregiony. 

Seminářů, konferencí a stáží se zúčastní účastníci 

z obou stran hranice.    

Společná příprava: 
 
Koncepce projektu vznikla za úzké spolupráce 
obou partnerů, jejichž hlavní misí je rozvoj 
spolupráce – polského a českého Euroregionu 
Nisa. Impulzem pro vznik projektu byla reálná 
potřeba podpory nových partnerství 
mezi organizacemi, které nemají velké 
zkušenosti s přeshraničními aktivitami. 
Projektová žádost vznikla za úzké spolupráce 
obou partnerů.    

Společné financování: 

Projekt má pro všechny aktivity společný 

rozpočet. Za účelem zajištění účinnější kontroly 

byla některým aktivitám jedné nebo druhé 

strany připsána finanční odpovědnost za jejich 

realizaci (především v případě externích 

zakázek). Kromě toho byl připraven orientační 

podrobný rozpočet projektu, v němž 

byly rozděleny výdaje v jednotlivých aktivitách 

projektu. Většina z naplánovaných aktivit 

je rozložena rovnoměrně na oba partnery, díky 

čemuž je rozpočet obou stran podobný.   

Společný personál: 

 

Jednou z myšlenek projektu je vytvoření 

společného týmu skládajícího se z jednoho 

polského a jednoho českého pracovníka, 

kteří budou ve stálém kontaktu, a budou pracovat 

střídavě na polské i české straně hranice. 

Tým bude podléhat tajemníkům Euroregionu Nisa 

– Nysa a předsednictvu Euroregionu, kde bude 

prováděn dohled nad plněním harmonogramu 

projektu.   

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 


