
 

Dotace z ERDF                                              456.436,14 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Obec Heřmanice                                                                                                                                                     281.376,35 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Bogatynia                                                                                                                                                         7.726,50 EUR  
Obec Dětřichov                                                                                                                                                       167.333,29 EUR  

Cílem projektu bylo rozšířit turistickou nabídku na polsko

-českém pohraničí a zlepšit přístup k turistickým 

atrakcím na obou stranách hranice, čímž se zvýší počet 

lidí, kteří navštěvují příhraniční region. V rámci projektu 

byla vytvořena nová cyklostezka spolu s turistickým 

označením z Heřmanice přes Dětřichov 

do Bogatyni. Na nejzajímavějších místech byly 

provedeny informační tabule s popisem možných tras 

a míst, která jsou místními turistickými atrakcemi. 

Investice realizována v rámci projektu obcí Bogatynia 

byla zničena během povodně dne 7. srpna 2010 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Cyklotrasy v Heřmanicích, 

v Dětřichově a v Bogatynii,  

rozhledna v Heřmanicích 



Společná realizace: 

 

Společné provádění projektu vyžadovalo 

systematické uspořádání a plánování 

činností. Během setkání partneři společně 

vybrali trasu cyklostezek. Důraz byl kladen 

na zajištění jednotné realizace turistických 

značek v regionu. Partneři připravili i popisy 

informačních tabulí v dvojjazyčné verzi, 

které byla umístěna podél místních cest. 

Společná příprava: 
 
V důsledku cyklických setkání v rámci Svazu 
třech míst byl dohodnut projekt rekonstrukce 
místních cyklistických tras mezi městem 
Bogatynia a městem Hrádek nad Nisou. První 
oficiální setkání se konalo v Bogatynia, kde byl 
dohodnutý rozsah činností na polské a české 
straně. Tyto aktivity zahrnovaly: stanovení 
vedoucího partnera projektu, definování 
společných aktivit na podporu projektu 
a vyjmenovaných  ne projektového 
týmu. Na dalších setkáních byla společně 
vyplněná žádost o spolufinancování, povinné 
přílohy, rozpočet projektu a dohoda 
o spolupráci. Zástupci partnerských obcí 
kontaktovali e-mailem, telefonicky a osobně 
během pracovních setkání. 

Společné financování: 

Každý partner finančně přispěl k projektu. Rozpočet 

polského partnera je vyšší než 1% celkových 

způsobilých výdajů na realizaci projektu, 

což umožnilo splnit podmínku společného 

financování požadovaného pro přeshraniční 

projekty. 

Společný personál: 

 

Na realizaci projektu byl vytvořen společný 

implementační tým složený ze zástupců 

p a r t n e r s k ý c h  o b c í  a  p r o j e k t o v ý c h 

specialistů. Tým pracovníků na české straně byl 

řízen primátorem obce Heřmanice, zatímco 

na polské straně primátorem města a obce 

Bogatynia. V průběhu realizace projektu se tým 

systematicky setkával s cílem koordinovat 

projektové práce. Komunikace mezi zástupci 

projektového týmu se uskutečnila prostřednictvím 

e-mailu, telefonicky a osobně u příležitosti 

pracovních setkání. 
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