
 

Dotace z ERDF                                                            214.171,66 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí                                                                                              126.822,72 EUR  
 
Partner projektu: 
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra                                                                                                             87.348,94 EUR  

PODPORA SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

Společné vzdělávání pracovníků 

Správy KRNAP a KPN 

Cílem projektu je zlepšit kvalifikaci polských a českých 

zaměstnanců Krkonošského národního parku, 

jakož  i aktivity zaměřené na sjednocení informačního 

systému na území Parku. Organizace dvoustranných stáží, 

jazykových kurzů a specializovaného školení bude sloužit 

k výměně poznatků a zkušeností a zlepšení pohodlí 

a kvality práce na obou stranách hranice. V rámci  rojektu 

bude vydána společná regulace pro turisty, platná 

v přeshraniční oblasti parku, která umožní lepší orientaci 

v předpisech obou zemí a usnadní komunikaci turistů 

a stráží. Kromě toho se vytvoří společné logo, 

které partneři použijí jako součást společných činností 

prováděných oběma parky, čímž se jasně ukáže, 

že jsou jimi Krkonoše vnímány jako celek. 



Společná realizace: 

 

Projekt se bude realizovat společně. Na základě 

dohodnutého harmonogramu budou partneři 

realizoovať specifický cíl, kterým je zvýšit úroveň 

znalostí zaměstnanců ředitelství KRNAP 

a KPN. Dvoustranné stáže, kterých se zúčastní 

více než 200 polských a českých zaměstnanců, 

významně přispějí k prohloubení vzájemných 

vztahů. Odborné školení pro přibližně 90 účastníků 

pomohou při přenosu zkušeností na obou stranách 

Krkonoš. Společné spojení, postupy a dokumenty 

jsou jádrem dalších společných aktivit a společná 

podpora umožní co nejširší vliv turistické povahy. 

Společná příprava: 
 
Oba partneři se aktivně účastnili na celém 
procesu přípravy projektu od myšlenky 
do předložení projektové žádosti. Projekt byl 
připraven na základě společných setkání 
zástupců zodpovědných za realizaci 
projektu. Byly připraveny protokoly ze schůzek, 
ve kterých byla zdokumentována společná 
práce na projektu.Intenzivní kontakty mezi 
projektovými manažery se uskutečnily 
také prostřednictvím e-mailu a telefonicky. 

Společné financování: 

Oba partneři se podílejí na financování projektu, 

zatímco rozpočet projektu lze označit 

za rovnovážných. Každý z partnerů poskytl finanční 

prostředky na vlastní příspěvek a pokryje výdaje 

spojené s realizací aktivit na jeho straně 

hranici. 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  jmenován na  straně vedoucího 

partnera. Oba partneři se dohodli na složení 

společného týmu, menovanli projektových 

manažerů, finančních manažerů a dalších členů 

týmu. Všechny důležité aktivity projektu budou 

realizovány jmenovaným týmem. 

PODPORA SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 


