
 

Dotace z ERDF                                         108.215,20 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Liberecký kraj                                                                                                                                                             73.546,25 EUR  
 
Partner projektu: 
Muzeum Českého ráje v Turnově                                                                                                                             2.890,00 EUR  
Muzeum Regionalne w Jaworze                                                                                                                             31.778,95 EUR  

Realizace projektu obohatila turistickou nabídku  

polsko-českého pohraničí prostřednictvím změn výstav 

v Regionálním muzeu v Jaworze a Muzeu Českého ráje 

v Turnově a vytvořením nového produktu výstavy - 

"Pokladnice" v Muzeu Českého ráje v Turnově 

a "Pokladnice Sudet" v Regionálním muzeu 

v Jaworze.Projekt je založen na tradici broušení drahých 

kamenů a zpracování zlata na obou stranách hranice 

vyplývajících z mineralogického bohatství pohraničí 

a využívání nerostů. Součástí projektu Muzea českého 

ráje v Turnově zpřístupnilo Regionální muzeum 

v Jaworze se stalo stále více seznam pro vývoj 

geologických sbírek, které ještě nebyly vystaveny. Kromě 

toho byly do spolupráci zapojeni místní sběratelé, 

kteří se také aktivně podíleli na vytváření konceptu 

Javorský expozice a jak v důsledku mohli prezentovat 

své sbírky. Díky těmto aktivitám se Regionální muzeum 

v Jaworze změnilo na moderní instituci otevřenou 

pro návštěvníky a milovníky přírodních dějin. Nová 

výstava moderním způsobem prezentuje geologické 

sbírky a také pomocí vizualizací zobrazuje komplexní 

geologické procesy. V Muzeu českého ráje v Turnově 

modernizací výstavního prostoru byly vytvořeny 

podmínky pro prezentaci sbírek šperků, jejichž vysoká 

finanční hodnota ještě neumožnila jejich vystavování 

z důvodu nedodržení bezpečnostních norem. 
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Klenotnice 



Společná realizace: 

 

Společná část realizace projektu se uskutečnila 

během výměny zaměstnanců a prostřednictvím 

vzájemného využívání know-how partnerů 

v oblasti výstav. Český specialista byl poslán 

do polského muzea a vypracoval geologické 

sbírky ajko i nabídl jejich doplnění cennými 

exponáty prostřednictvím možnosti výměny 

s českým muzeem. Čeští experti také pomohli 

najít a dokumentovat nové geologické lokality 

v okolí města Jawor a organizovali dva tematické 

semináře s polskými zaměstnanci. Realizace 

projektu rozšířila stávající dobrou spolupráci 

me z i  ob ěma  in st i tu c emi  o  no vé 

oblasti. Například se plánuje obnovení tradiční 

výměny minerálů, výměna výstav, organizování 

seminářů, soutěží pro studenty a žáky, 

vypracování vícejazyčných publikací 

Společná příprava: 
 
Spolupráce polského a českého muzea 
se aktivně vede již mnoho let. Společné setkání 
se zabývali otázkou, jak přispět k rozvoji 
cestovního ruchu v regionu a současně rozšířit 
partnerství mezi muzei. Výsledkem bylo 
společně podán projekt. Po stanovení 
základních principů spolupráce byly dohodnuty 
podrobné podmínky spolupráce.  Bylo 
provedeno několik pracovních schůzek, 
na kterých byly definovány prvky důležité 
pro projekt, zejména rozpočet, harmonogram 
a financování projektu, jakož i složení 
projektového týmu, rozsah odpovědnosti 
jednotlivých partnerů včetně vedoucího 
partnera. Po vzájemné dohodě podepsali 
partneři dohodu o spolupráci, která dala jejich 
spolupráci ve zcela jasné formě a přesně 
definovala její principy. 

Společné financování: 

Společné financování bylo jedním z hlavních bodů 

r o z h o v o r ů  p ř e d  p o d á n í m  p r o j e k t o v é 

žádosti. Nejprve každý partner určil samostatně 

celkové způsobilé a nezpůsobilé výdaje na svou část 

projektu. Následně byl celkový rozpočet projektu 

připraven na základě odhadů nákladů 

partnerů. Toto sjednání předcházelo schválení 

rozpočtu v jednotlivých institucích. Polský partner 

poskytl finanční prostředky ve výši vlastního 

příspěvku. Vedoucí partner financoval aktivity 

českého partnera a jeho finanční spoluúčast. 

Společný personál: 

Realizaci projektu zajistily společní pracovníci, 

kteří se zabývali projektem od začátku, vybraní 

ze zástupců vedoucího partnera a obou partnerů 

již v předinvestiční etapě. Projektový tým 

vedoucího partnera zajistil účinnou realizaci 

celého projektu (dodržování rozpočtu 

a dodržování harmonogramu), odpovídal 

za sestavování periodických zpráv a řešení 

projektu. Český partner poskytl polským 

spolupracovníkům specialista - geolog, 

který klasifikoval polské sbírky. Polské muzeum 

zaměstnáváni takového odborníka, bez jeho účasti 

na projektu by nebylo možné připravit dobrou 

geologickou expozici a realizovat část projektu 

na polské straně. 
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