
 

Dotace z ERDF                                               376.358,89 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Obec Suchý Důl                                                                                                                                                       309.293,89 EUR 
 
Partner projektu: 
Obec Radków                                                                                                                                                             67.065,00 EUR 

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Rozšíření volnočasové, vzdělávací 

a kulturní spolupráce Radkow - Suchý 

Důl 

Jedním z hlavních předpokladů projektu bylo zajištění 

trvalých přeshraničních vazeb mezi obyvatelstvy obcí 

Radków a Suchý Důl. Projekt se týkal především dětí 

a mládeže v obou obcích. V rámci projektu byla na polské 

straně uspořádána řada akcí a setkání (mezi jinými 

rekreačně-sportovní závody, branné závody, hasičské 

soutěže, oslava dne dětí, ekologická soutěž), 

do kterých byly zapojeny komunity z obou stran hranice, 

a které měly dopad na oživení sféry sociálních kontaktů, 

včetně rozšíření jazykových znalostí, a také rozšíření 

úrovně znalostí účastníků na téma otázek týkajících se 

různých institucí v polsko-českém příhraničí. Na české 

straně byla provedena rekonstrukce a nástavba interiérů 

budovy, v níže se nachází škola a mateřská škola (včetně 

vytvoření sociálního zařízení pro veřejnost), což umožnilo 

zvětšení prostor za účelem pořádání společných akcí 

audálostí s větším dosahem. V nově vybudované knihovně 

na české straně byl vytvořen koutek polské literatury 

avznikla zde možnost pořádání vzdělávacích akcí, výstav 

a diskuzních večerů na téma polské tvorby. Spolupráce 

školních knihoven na polské a české straně 

byla realizována rovněž prostřednictvím výměny knih 

v mateřském jazyce. Koncepce spolupráce realizovaná 

v rámci projektu přispěla ke zjednodušení efektivního 

využití volného času a zvýšení úrovně vzdělávání 

společnosti, čímž byla projektem spolupráce místních 

společenství ve společenské, kulturní a volnočasové 

oblasti.        



Společná realizace: 

 

Během vzniku projektu byl stanoven harmonogram 

společných aktivit. Jednotlivé akce byly realizovány 

střídavě na polské a české straně za účasti partnerů 

a cílových skupin z Polska a České republiky. 

Koordinátor za stranu vedoucího partnera 

se zabýval kontrolou realizace projektu na obou 

stranách hranice, účastnil se společných jednání 

projektových týmů, aktivně sledoval plnění 

ustanovení dohody o spolupráci a propagace 

projektu. Koordinátor byl v rámci projektu jednou 

z klíčových kontaktních osob.   

Společná příprava: 
 
Partnerství mezi Vambeřicemi v obci Radków 
a Suchým Dolem existovalo již několik let 
a było realizováno prostřednictvím výměny dětí 
a mládeže a sportovních a kulturních akcí. 
Během přípravy projektu proběhlo několik 
společných jednání, v  rámci nichž 
były diskutovány a projednávány klíčové otázky 
týkající se realizace projektu, které vyžadovaly 
v h o d n á  ř e š e n í .  S p o l e č n á  j e d n á n í 
była  zdokumentována fotograf iemi, 
prezenčními listinami, zápisy z jednání. 
Souběžně s přípravnými pracemi byl na české 
i polské straně vytvořen projektový tým, jeho 
žčlenové měli zkušenosti s realizací analogických 
projektů. V přípravné fázi se neobjevily jazykové 
problémy. Jednání probíhala v přátelské 
atmosféře prospěšné vzájemné spolupráci.   

Společné financování: 

Společnou finanční část tvořil vlastní vklad 

jednotlivých partnerů. Obec Radków 

z vlastních prostředků zajistila 15% nákladů 

spojených s realizací polské části projektu. 

Obec Suchý Důl z vlastních prostředků 

do projektu investovala 10% na pokrytí výdajů 

na české straně projektu.   

Společný personál: 

 

Projektový tým se během realizace projektu scházel 

pravidelně. Jeho rolí bylo zajistit předávání vyžadovaných 

informací o stavu projektu a řešení případných problémů 

a seznamování se s průběžnou strategií projektu. 

Nejdůležitější osobou byl koordinátor projektu na straně 

vedoucího partnera, který plnil roli klíčového článku 

v systému komunikace mezi dvěma projektovými týmy. 

Každý z členů projektového týmu byl obeznámen se svými 

povinnostmi a kompetencemi. Všechny osoby z týmů 

aktivně pracovaly nad postupnou realizací a zdárným 

dokončením projektu, včetně zachování jeho výsledků 

v budoucnosti.     

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   


