
 

Dotace z ERDF                                                          1.946.908,28 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Broumov                                                                                                                                                   1.369.916,23 EUR  
 
Partner projektu: 
Město Police nad Metují                                                                                                                                         16.630,40 EUR  
Gmina Radków                                                                                                                                                        560.361,65 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Podpora rozvoje cestovního ruchu 

v regionu Stolových hor 

a Broumovských stěn 

Cílem projektu bylo zvýšit účinnost využívání přírodních 

hodnot (Góry Stołowe, Broumovské Stěny, Jezero 

v Radków), architektonických (Hlavní náměstí v Řádková, 

Broumově a Police nad Metují) a kulturní památky 

(Bazilika ve Wambierzycech, Kostel sv. Marie v Policech 

nad Metují a kláštery v Broumuve a Policech nad Metují) 

vytvářením nových turistických produktů, jako například: 

- sportovní a rekreační událost Pohár Stolních hor, 

- kulturní událost Reimann Festival,   

- Jarmark Stolních hor - akce podporující místní turistické 

atrakce, 

- Park Stolní hory a Broumovské stěny (provedení studie 

výstavby). 

Aby rozvinout produkty cestovního ruchu bylo třeba 

zajistit partnery i vhodnou infrastrukturu cestovního 

ruchu. Investiční prvky projektu sestávaly z prací u jezera 

v Radków (obnova bariér, oprava stěn, osvětlení 

turistických chodníků, elektrické připojení) a vytvoření 

nového polsko-českého informačního bodu v Broumově 

spolu s konferenční místností pro společné akce 

pořádané partnery. Vzájemné opětovné připojení investic 

a jiných projektů v rámci projektu umožnilo jeho 

přeshraniční vliv. 



Společná realizace: 

 

V rámci přípravy projektu byl připraven společný 

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

s harmonogramem. 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: 
 
Realizace projektu bez vzájemné spolupráce 
partnerů neumožní dosažení cílů projektu 
a dostatečný přeshraniční účinek. Spolupráce 
partnerů při realizaci jednotlivých aktivit byla 
stejně důležitá pro provedení programu činnosti 
nového polsko -českého turist ického 
informačního centra v Broumově. 

Společné financování: 

Projekt byl financován společně všemi 

partnery. Společné financování projektových 

nákladů bylo následující: 

- Město Broumov - 69,2%, 

- Obec Radków - 30%, 

- Město Police nad Metují - 0,8%. 

Společný personál: 

 

V rámci projektu byl vytvořen tým lidí, 

který ve spolupráci vedl k vytvoření projektové 

žádosti a následné realizaci společného 

přeshraničního projektu.  Tým sestával 

ze zaměstnanců jednotek z obou stran hranice 

a jeho hlavou byl hlavní koordinátor, který dohlížel 

na správnou realizaci celého projektu. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


