
 

Dotace z ERDF                                            523.111 EUR  
Vedoucí partner: 
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí                                                                                                    425.735 EUR  
 
Partner projektu: 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu                                                                                                                                 97.376 EUR  

Předmětem projektu VIA FABRILIS - szlak tradycji 

rzemieślniczych / cesta řemeslných tradic bylo vytvořit 

nový integrovaný turistický produkt s využitím bohatých 

řemeslných tradic regionu. Na turistickém chodníku 

spojujícím Bolesławiec (centrum keramiky a hrnčířství) 

s Vrchlabí (centrum truhlářství, výroby měděných 

plotének a bižuterie) existují i jiná města s řemeslnými 

tradicemi. Cílem projektu bylo iniciovat myšlenku 

chodníku a popularizovat jej včetně aktivace dalších 

muzeí a kultovních center v regionu ke spolupráci v této 

oblasti. Projektové aktivity zahrnovaly: 

- organizování tematických dočasných výstav a organizací 

workshopy starého řemesla "Řemeslné léto" - cyklické 

akce, která se každoročně koná ve Vrchlabí (v červenci) 

av Boleslawci (v srpnu) 

- potřebnou rekonstrukci v Muzeu keramiky v Bolesławci 

s cílem zvýšit úroveň výstavních prostor a vybudovat 

ve Vrchlabí rozšíření v podobě repliky historického domu 

s cílem rozšířit výstavní prostory, 

- vývoj elektronické informační základny o řemeslných 

tradicích v regionu, příprava složek a map o řemeslných 

tradicích historických center mezi Bolesławcem 

a Vrchlabí, jakož i které se aktivně podílejí na vytváření 

trasy prostřednictvím dvojjazyčných informačních 

nálepek. 

Díky realizaci projektu byla rozšířena nabídka z rozsahu 

polsko-české kultury v rámci turistického ruchu 

na pohraničí. Trasa může být využita i na didaktické 

úkoly pro děti a mládež během realizace regionálních 

vzdělávacích programů. 
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VIA FABRILIS - cesta 

řemeslných tradic  



Společná realizace: 

 

Podle plánu se v rámci projektu uskutečnilo 

spolu 7 společných aktivit, z toho čtyři na polské 

straně a tři na české straně. Materiály 

pro realizaci jednotlivých aktivit byly připraveny 

převážně společně, což vyplývalo z potřeby 

zajistit překlad, tisk a pod. Investice v Bolesławci 

a Vrchlabí byly koordinovány nezávisle.Projekt 

byl společně propagován na obou stranách 

hranice. 

Společná příprava: 
 
Partneři se zúčastnili plánování proje ktu 
ve stejném rozsahu a aktivně se zapojily 
do  rocesu přípravy, včetně společných setkání a 
korespondence v období od prosince 2007 
do února 2008, které byly zdokumentovány 
prostřednictvím prezenčních listin, zápisů 
ze setkání, korespondence prostřednictvím  
e-mailu a fotek ze setkání. Byla podepsána 
s p o l e č n á  s m l o u v a  o  p a r t n e r s t v í , 
která obsahovala podrobné rozdělení úkolů 
a odpovědností mezi partnery. Byly definovány 
společné komunikační pravidla a byla zřízena 
projektová skupina odpovědná za realizaci 
jednotlivých částí projektu. 

Společné financování: 

Každý z partnerů se zúčastnil na spolufinancování 

projektu a poskytl finanční prostředky na vlastní 

příspěvek a nesl náklady spojené s realizací aktivit 

na jeho stram hranici. Vedoucí partner i projektový 

partner zajistily finanční prostředky na projekt 

z vlastních rozpočtů. 

Společný personál: 

 

Projekt realizovala společná projektová skupina 

složená ze zástupců partnerů z obou stran 

hranice. V projekční skupině vedoucího partnera 

zastupoval hlavní projektový manažer. Každý 

partner měl i osobu odpovědnou za finanční 

stránku projektu, odborný obsah setkání 

a dodržování zásad programu. V rámci přípravy 

společných projektů byly vytvořeny pravidla 

vzájemné komunikace a setkání. Vymezily se 

kompetence a odpovědnosti  hlavních 

představitelů projektové skupiny. 
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