
 

Dotace z ERDF                                                        918.487,05 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Obec Orlické Záhoří                                                                                                                                                275.679,65 EUR  
 
Partner projektu: 
Obec Olešnice v Orlických horách                                                                                                                       252.926,00 EUR  
Gmina Bystrzyca Kłodzka                                                                                                                                      183.182,65 EUR  
Gmina Duszniki Zdrój                                                                                                                                             206.698,75 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Nákup strojové techniky pro zimní 

turistickou dostupnost Orlických 

a Bystřických hor 

Malebná krajina Orlických hor a sesterských Bystřička hor 

na polsko-českém pohraničí v létě poutá milovníky horské 

turistiky a zimních sportů v zimě. Na zajištění dostupnosti 

cestovního ruchu v zimní sezóně byly v rámci projektu 

odkoupené 2 skútry a 4 sněžné ratraky pro pohybování se 

v zasněženém terénu a přípravu tras 

pro běžkaře. I turistické značení bylo vylepšeno 

a na  ybraných místech byly umístěny informační tabule 

s mapou lyžařských tratí. Velká důležitost se připisuje 

řádné propagaci projektu. Pro tento účel byly vydány 

propagační mapy, jejichž distribuce probíhá 

prostřednictvím obecních úřadů a informačních 

center. Na zadní straně autobusu, který obsluhuje Orlické 

hory, byly umístěny propagační nálepky. V rámci projektu 

bylo navíc realizovaných několik měkkých aktivit 

jako například polsko-český maratón nebo 

mimoprojektové aktivity, jako například polsko-česká 

lyžařský běh Bystrzyckie. 



Společná realizace: 

 

Projekt byl realizován společně. Nákup ratraků se 

neprovedl odděleně v každé zemi, ale byla veřejná 

soutěž, v níž byl zvolen jeden dodavatel. Na polské 

straně proběhla veřejná soutěž na nákup 

skútrů. Zároveň příprava lyžařských tratí proběhla 

na obou stranách hranice. V období, kdy nebyl 

žádný sníh, byly v oblasti projektu instalovány 

informační panely s mapou sjezdovek a turistickými 

značkami na obou stranách hranice. 

Společná příprava: 
 
Aby byl projekt úspěšný, během přípravy 
projektu byly stanoveny následující zásady 
komunikace a partnerských setkání: 
-  základní komunikace mezi členy 
implementační skupiny se provádí v jazycích 
obou partnerů, 
- zasedání implementační skupiny se konají 
podle potřeby, obvykle alespoň jednou za tři 
měsíce, 
- pro každé stratnutie se vyhotoví zápis se zjią 
listinou 
- na začátku každého setkání se určí osobu, 
která vyhotoví zápis a zašle ji všem členům 
implementační skupiny e-mailem do 15 dnů 
po lhůtě setkání. 

Společné financování: 

Všichni partneři se zúčastnili spolufinancování 

projektu v následujícím procentuálním rozdělení: 

- Orlické Záhoří - 29%, 

- Olešnice v Orlických horách - 28%, 

- Duszniki Zdrój - 23%, 

- Bystrzyca Kłodzka - 20%. 

Společný personál: 

 

Hlavní vedoucí manažer řídil a koordinoval 

jednotlivé aktivity v projektu, kontroloval realizaci 

projektu a dodržoval harmonogram, vypracoval 

zprávy o sledování celého projektu. Koordinátoři 

projektů řídili jednotlivé části projektu, informovali 

vedoucího manažera o provádění jednotlivých 

aktivit a vypracovali zprávy o realizaci své části 

projektu. Finanční manažeři zajišťovaly finanční 

likviditu v rámci projektu a účetnictví. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


