
 

Dotace z ERDF                                      595.244  EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Turnov                                                                                                                                                               329.111 EUR  
 
Partner projektu: 
Powiat Jaworski                                                                                                                                                            266.133 EUR  

Projekt byl zaměřen na vývoj cestovního ruchu v oblasti 

polsko-českého pohraničí posílením potřebné 

infrastruktury nezbytné pro obsluhu cestovního ruchu, 

na polské strany výstavba moderní a dokonale vybavené 

didaktické cesty v na terénu palácového parku 

v Muchowě (Okres Jaworski) a na české straně vzniknou 

3 didaktické cesty v Turnově a okolní oblasti. Na obou 

stranách hranice byl vytvořen niekoľkojazyčný 

informační a vzdělávací systém ve formě 

multimediálního infokiosku a zvukových informačních 

tabulek. Zároveň se rozvíjela spolupráce 

mj prostřednictvím aktivní účasti na projektu studentů 

ze škol, kteří se vzdělávali v oblasti obsluhy cestovního 

ruchu nebo osob a subjektů působících v sektoru 

cestovního ruchu. Všechny tyto díla vytvořily pevný 

základ pro budování společného produktu cestovního 

ruchu, který byl následně vhodným způsobem 

propagovaný prostřednictvím informačních materiálů 

a internetových stránek. Projekt představoval pouze 

první fázi vývoje komplexu paláce a parku 

v Muchowě. Dalším krokem jsou aktivity zaměřené 

na transformaci paláce na moderní Centrum 

ekologického vzdělávání a vulkanismu, které bude 

v budoucnu skvělou vizitkou celého regionu. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Naučné stezky v česko-polském 

příhraničí 



Společná realizace: 

 

Realizace plánovaných aktivit na tak vysoké 

úrovni byla možná díky intenzivní spolupráci 

a neustálé komunikaci mezi oběma partnery. Byl 

zřízen přeshraniční projektový tým, který byl 

zodpovědný za přípravu projektů a potom 

koordinoval a dohlížel na plnění jeho cílů 

a dílčích úkolů. Strany nyní informovali 

o pokroku a vývoji prací, jak stavebních 

tak i měkkých aktivit. Úzká spolupráce byla 

za j i š těna  př i  př ípravě  současných 

monitorovacích zpráv, jakož i žádostí o platby 

z EFRR. Všechny publikace připravované 

jako součást projektu byly také připraveny 

společně; partneři vzájemně opravili přeložené 

texty a díky častým setkáním si v minulosti 

vyměňovaly zkušenosti získané v této oblasti.  

Společná příprava: 
 
Etapu plánování projektu tvořil společně 
definovaný směr dalšího rozvoje přeshraniční 
partnerské spolupráce, která byla zaměřena 
především na stimulaci a rozvoj cestovního 
ruchu na obou stranách hranice. Počínaje 
přípravné práce po analýze současného stavu, 
vzájemných zdrojů a možností se nejprve 
konstatovalo, že česká strana má dlouholeté 
zkušenosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu, 
které lze úspěšně přenést do Polska. 
Jako společnou potřebu partneři poukázali 
na vytvoření vzdělávacích cest a infrastruktury, 
které s nimi přímo souvisejí, včetně tabulek, 
laviček, osvětlení, stojanů na kola 
atd. A společnou realizaci marketingových 
aktivit. Byl založen společný projektový tým, 
který se v Turnově a Jaworze systematicky 
setkával při přípravě jednotlivých aktivit 
projektu. 

Společné financování: 

Byl vypracován společný rozpočet na realizaci 

projektu, který zapojil finanční zdroje partnerů 

víceméně na stejné úrovni. Každá strana uzavřela 

ve své části rozpočtu výdaje na investiční aktivity, 

jakož i zajistila finanční prostředky na vydávání 

mnoha publikací a propagačních materiálů (včetně 

l e t á k ů ,  b r o ž u r ,  m a p ,  t u r i s t i c k ý c h 

novin). Ve společném rozpočtu projektu byly 

zahrnuty i částky na setkání a informační akce, 

včetně vzájemných návštěv přeshraničních skupin 

sestávajících z osob zapojených do obsluhy 

cestovního ruchu. Vedoucí partner byl zodpovědný 

za finanční řízení celého projektu, přípravu žádostí 

o platbu a požadovaných zpráv. 

Společný personál: 

Společný projektový tým vytvořili pracovníci 

Městského úřadu v Turnově a Okresního úřadu 

v Jaworze. Pracovníci projektů na obou stranách 

hranice spolupracovaly jako součást projektu 

a aktivity byly koordinovány. Byl jmenován 

projektový specialista, který byl celkově 

odpovědný za činnosti prováděné v rámci 

projektu. Vedoucí partner poskytl zaměstnanců 

pro celkový projektový management. Financování 

práce tohoto týmu je zahrnuto do rozpočtu 

projektu. Setkání projektového týmu byly 

o r g a n i z o v á n y  s t ř í d a v ě  v  T u r n o v ě 

a Jaworze. Předpokládalo se, že práce společného 

týmu budou pokračovat po ukončení projektu 

a bude použita k přípravě a realizaci dalších 

společných předsevzetí. 
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