
 

Dotace z ERDF                                        1.487.950 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí                                                                                                    620.950 EUR  
 
Partner projektu: 
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra                                                                                                                867.000 EUR  

Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj turistického zázemí 

s přírodním, geoturistickým a kulturním dědictvím 

Krkonoš. Součástí projektu bude vytvoření na polské 

straně Centra informace Krkonošského národního parku 

s expozicemi v oblasti geologie a geomorfologie, 

workshopové místností pro turisty, kde budou schopná 

vyrobit si směsi bylinek, konferenční místností 

pro setkání partnerů a průvodcovské školení, 

samostatným Domem Bylinníka ukazujícím dávný cech 

bylinníkov - atd. jakož i zahradou krkonošských bylin 

a keřů a dvěma turistickými stezkami (včetně jednoho 

geoturistického) ve východních Krkonoších. Na české 

straně ve Vrchlabí bude revitalizovaná klášterní zahrada, 

v níž vznikne mj sad starých odrůd ovocných stromů 

a geologická expozice. Přenos typických rostlin a hornin 

v dostupná místa rozšíří povědomí turistů o unikátní 

hodnotách krkonošské přírody potřebě její ochrany. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Rozvoj turistické infrastruktury 

KRNAP a KPN 



Společná realizace: 

 

Realizace projektu bude společná. Na základě 

dohodnutého harmonogramu budou partneři 

plnit společně stanovený cíl. Myšlenka rozvoje 

cestovního ruchu v regionu Krkonoš zaměřena 

na přírodní hodnoty vyplývá ze společného 

akčního plánu partnerů. Informační centrum 

KPN v Karpaczi a klášterní zahrada ve Vrchlabí 

obsahují nové prvky, které se navzájem 

doplňují. Spolupráce partnerů v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu vede k koordinaci aktivit, 

jejichž cílem je vzájemně doplňovat nabízené 

služby. Společná propagace umožní dosáhnout 

co nejširší skupinu turistů. 

Společná příprava: 
 
Projekt byl založen na dlouholeté spolupráci 
mezi ředitelstvím obou parků. Partneři 
se rovněž zúčastnili plánování projektu, aktivně 
se zapojily do celého procesu přípravy projektu 
od myšlenky až po podání žádosti 
o projekt. Projekt byl připraven na společných 
setkáních zástupců party rov zodpovědných 
za realizaci projektu. Na zasedáních byly 
připraveny protokoly, které dokumentují práci 
na projektu a sjednání partnerů z hlediska 
harmonogramu př ípravy ,  s tanovení 
úkolů atd. Intenzivní kontakty mezi 
projektovými manažery byly také realizovány  
e-mailem a telefonicky. Ve stadiu přípravy byl 
projekt konzultován. 

Společné financování: 

Oba partneři se účastní spolufinancování projektu, 

zatímco rozpočet projektu lze označit 

jako rovnoměrný. Každý partner poskytne finanční 

prostředky na vlastní příspěvek a výdaje související 

s realizací projektových aktivit na jeho straně 

hranice. Některé společné aktivity, zejména 

propagace, byly zahrnuty do rozpočtu vedoucího 

partnera, jak bylo dohodnuto při přípravě projektu. 

Společný personál: 

Projekt bude realizován společným projektovým 

týmem, jehož členy jsou zástupci partnerů z obou 

stran hranice. Hlavní projektový manažer byl určen 

na straně vedoucího partnera. Oba partneři se 

dohodli na složení společného týmu, projektových 

manažerů, finančních manažerů a dalších členů 

týmu. Všechny aktivity bude vykonávat jmenován 

tým během celého období realizace projektu. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


