
 

Dotace z ERDF                                      256.264,63 EUR  
 

Vedoucí partner: 
Gmina Karpacz                                                                                                                                                          97.120,68 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Kowary                                                                                                                                                           89.319,30 EUR  
Město Pec pod Sněžkou                                                                                                                                          69.824,65 EUR  

Projekt spočíval ve vytvoření jednotného systému 

turistického značení polsko-českého pohraničí, 

který usnadnil přístup k informacím o turistických 

atrakcích, památkách, turistické a kulturní 

nabídce. Společně ho realizovali tři sousední města, 

tj. na webových stránkách na polské straně Karpacz 

a Kowary na české straně Pec pod Sněžkou, které jsou 

charakterizovány pohraničním umístěním a turistickým 

charakterem. Cílem projektu bylo vytvořit polsko-český 

chodník krkonošských atrakcí s odkazem na Valonsku 

tradici, jakož i vytvořením dalších produktů umožňujících 

orientaci na chodíku (publikace, přizpůsobení webových 

stránek mobilním zařízením, vytvoření interaktivní mapy 

atrakcí, multimediální prezentace). Inovace projektu 

spočívá v kombinaci středověkých forem komunikace 

(valonský kámen s piktogramem) s moderními 

komunikačními technologiemi (možnost vyhledávání 

informací o dané atrakci prostřednictvím mobilního 

telefonu nebo pomocí palmtopu přes WAP na webové 

stránce www.karpacz.eu dle čísla atrakce umístěného 

na kameni). 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

TRANSKRKONOŠÍ -Vytvoření 

jednotného systému označení 

partneřeskych měst pro zvětšení 

turistické atraktivity polsko-české 

příhraniční oblasti 



Společná realizace: 

 

Projekt předpokládal společnou realizaci 

na obou stranách hranice. Většina prvků 

projektu, tj. označení míst, příprava publikací, 

příprava multimediální prezentace, zakoupení 

diodového panelu, propagace projektu, 

organizace konferencí, byly realizovány každým 

p a r t n e r e m  v  s o u l a d u  s  d o h o -

dou. Pro implementaci jednotlivých prvků 

projektu byly pro každého partnera stanoveny 

stejné termíny, které umožnily kontrolovat fázi 

projektu v každé etapě realizace. 

 

Společná příprava: 
 
Všichni partneři projektu se podíleli na přípravě 
projektu v každé fázi: od koncepce návrhu 
až po vývoj aplikací. Byl vypracován 
harmonogram pracovních setkání rozdělen 
do následujících etap: vypracování konceptu 
projektu, diskuse o materiálním rozsahu, 
diskuse o dokumentech potřebných 
pro přípravu žádosti, příprava rozpočtu 
projektu. Podle harmonogramu se uskutečnilo 
8 setkání lidí zapojených do projektu. Zařízení, 
která nevyžadují osobní kontakty, se uskutečnily 
telefonicky a online. 

Společné financování: 

Všichni partneři se zúčastnili realizaci a financování 

projektu. Každý partner financoval svůj vlastní 

příspěvek úměrně k úlohám prováděným v rámci 

projektu. Vedoucí partner měl finanční zajištění 

v rozpočtu obce a ve víceletém plánu. Partneři 

projektu měli také přiměřené zabezpečení 

pro vlastní příspěvek. 

Společný personál: 

Na realizaci projektu byl zřízen společný 

projektový tým, který realizuje a monitoruje 

průběh práce v rámci projektu. Na straně 

vedoucího partnera byly mj jmenováni 

koordinátor a jeho zástupce pro dohled 

a  monitorování  pro jektových úko lů , 

shromažďování dílčích údajů, vytváření 

souhrnných zpráv o projektech.Všichni členové 

projektového týmu měli přiměřenou věcnou 

kvalifikaci na efektivní plnění plánovaných úkolů. 
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