
 

Dotace z ERDF                                         636.155,41 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Náchod                                                                                                                                                           60.909,61 EUR  
 
Partner projektu: 
Město Hronov                                                                                                                                                         319.023,10 EUR  
Miasto i Gmina Kudowa Zdrój                                                                                                                              194.159,01 EUR  
Obec Česká Čermná                                                                                                                                                 62.063,69 EUR  

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a modernizace sítě 

silnic a cyklostezek na polsko -českém 

pohraničí. Jako součást projektu byla v Kudowa-Zdrój 

provedena cyklotrasa z ul. Slon ke státní hranici, 

kde se připojuje k nové části k obci Malé Poříčí, 

provedené vedoucím projektu, městem 

Náchod. Realizace této investice umožnila přímo 

průměrné připojení polských a českých cyklistických tras 

s vynecháním bývalého hraničního přechodu Kudowa - 

Náchod. Novou cyklotrasu využívají nejen polští, 

ale i  čeští cyklisté, tak lidé, kteří jezdí na bruslích 

a chodci. Kromě nového úseku vedoucího ke státní 

hranici, na české straně jako součást projektu byly navíc 

provedeny stavební práce na úseku silnice v blízkosti 

Česká Čermná a na úseku Na Střezine a Kozínek 

v Hronově byl nahrazen povrch cyklostezek. Realizace 

projektu přispěla ke zlepšení komunikačních tras 

pro chodce a cyklisty na trasách využívaných turisty, 

návštěvníky a účastníky akcí pořádaných v Kudove Zdroji, 

Hronově, Náchodě, Čermná a okolí. 
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Cyklostezky v Kladském pomezí 

- II. etapa 



Společná realizace: 

 

Real i zace  pro jektu  zahrnova l a  s í ť 

cyklostezek. Úsek realizován městem Kudowa 

Zdrój a Náchod v rámci projektu se pojí přímo 

na státní hranici a byl realizována tak, 

aby se spojení s druhou stranou uskutečňovalo 

víceméně současně. I když se některé epizody 

navzájem přímo neodkazují na sebe, 

jsou součástí sítě a přispívají k jejímu 

propojení. V průběhu implementace vedoucí 

partner koordinoval aktivity jednotlivých 

partnerů a řídil harmonogram předsevzetí. 

Společná příprava: 
 
Partneři se společně podíleli na celém procesu 
přípravy projektu. Vedoucí partner koordinoval 
veškeré činnosti spojené s přípravou projektu, 
dokumenty pro žádost o spolufinancování, 
projektovou dokumentací a konceptem 
cyklistické sítě. Během společných setkání 
konaných formou diskusí, byly předloženy 
návrhy a nápady, byly dohodnuty další akce, 
byly předloženy informace o požadovaných 
dokumentech k přípravě žádosti, byly rozděleny 
úkoly a byly určeny data následujících setkání. 

Společné financování: 

Společné financování poskytli jednotliví 

partneři. Každý partner přispěl do projektu 

finančním příspěvkem odpovídajícím velikosti 

a rozsahu práce potřebné k realizaci jeho části 

projektu. 

Společný personál: 

Pro přípravu a realizaci projektu byl zřízen 

projektový tým složený ze zástupců všech 

partnerů. 
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