
 

Dotace z ERDF                                                         281.336 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Miasto Jelenia Góra                                                                                                                                                     258.811 EUR  
 
Partner projektu: 
Město Turnov                                                                                                                                                                  22.525 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Stezkou po vyhlídkových věžích 

polsko-českého příhraničí 

Projekt spočíval v vytvoření nového přeshraničního 

produktu cestovního ruchu - chodníku vyhlídkových věží 

polsko-českého pohraničí - s cílem posílit spolupráci 

turistických subjektů a zvýšit přitažlivost 

regionu. V rámci projektu: 

- byla provedena rekonstrukce rozhledny na pahorku 

Wzgórze Krzywoustego v Jeleniej Gorze spolu 

s osvětlením a malou architekturu s cílem zpřístupnit 

návštěvníkům, 

- v blízkosti rozľadní v Jelení Hoře a Turnově byly 

umístěny modelové panely prezentující panoramatu, 

jaké lze pak vidět z vrcholů těchto rozhleden 

- byla vydána ilustrovaná štyrjazyková publikace - 

průvodce rozhleden pohraničí, 

- byla vytvořena nově vytvořena čtyři jazyková webová 

stránka nově vzniklého produktu cestovního ruchu. 

- byla organizována společná outdoorová kulturní akce 

v Turnově, na níž vystoupili hudební kapely dávné hudby 

a pro obyvaetľov města Jelenia Góra a Turnov 

se zorganizoval historický veletrh spojený s tradicí města 

Turnov, tj. zpracování drahokamů a výroby šperků 

s drahých kamenů. 



Společná realizace: 

 

V rámci přípravy projektu byl připraven společný 

a k č n í  p l á n  a  r o z p o č e t  s p o l u 

s  armonogramem. Společné aktivity projektu 

(vydání průvodce na trase výhledových věží polsko-

českého pohraničí, webové stránky, propagační 

kampaň, propagační akci na konci projektu) jsou 

vzájemně propojeny z hlediska času a obsahu. Český 

partner projektu se postará o průvodce 

vyhlídkových věží, po obdržení materiálů 

o vyhlídkových věžích na polské straně. Polský 

partner zajistí organizaci dílen dávné hudby během 

propagační akce, která se uskuteční v Turnově. 

Společná příprava: 
 
Partneři projektu se rovněž podíleli 
na plánování projektů a aktivně se podíleli 
na celém procesu přípravy společného návrhu 
projektu. V rámci přípravy projektu se konaly 
3 setkání partnerů, kde si partneři vyměnili své 
názory na akcie plánované na realizaci 
jako součást projektu a na účast jednotlivých 
partnerů na realizaci a financování jednotlivých 
aktivit. Konaly se i rozhovory týkající se 
harmonogramu projektu. Během vyplňování 
žádosti o projekt se udržoval neustálý kontakt 
prostřednictvím elektronické pošty a  elefonních 
rozhovorů. 

Společné financování: 

Každý z partnerů se účastní na spolufinancování 

projektu tím, že přispívá vlastním příspěvkem 

v poměru k realizovaným projektovým aktivitám, 

úzce souvisejícím s rozpočtem projektu a rozpočtem 

určíte jednotky. Účast českého partnera 

na financování projektu byla vyšší než 1% 

z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Společný personál: 

 

Projekt bude realizován společným projektovým 

personálem složeným ze zástupců partnerů z obou 

stran hranice zapojeným do všech relevantních 

aktivit projektu. Personál projektu bude 

koordinovaně připravovat celek jednotlivých etap 

projektu u jednotlivých partnerů, stanoví termíny 

a data jednotlivých etap realizace projektu a bude 

spolupracovat s cílem dosáhnout výsledků 

realizace projektu. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


