
 

Dotace z ERDF                                                             108.297,85 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí                                                                                                39.239,28 EUR  
 
Partner projektu: 
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra                                                                                                             69.058,57 EUR  

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

Zlepšení přeshraniční spolupráce 

v ekologické výchově v KRNAP a KPN 

Cílem projektu je posílit přeshraniční kontakty 

mezi zaměstnanci obou národních parků. Projekt 

je realizován na obou stranách hranice a byli k němu 

zapojeny školy ze Szklarska Poręba a Vrchlabí. 

V rámci  projektu se uskutečnilo 18 společných setkání 

na obou stranách hranice na témata týkající se 

environmentální výchovy, kterých se zúčastnili 

žáci. Do projektových aktivit byli zapojeni i samotní 

zaměstnanci KPN a KRNAP. V zájmu správného 

uspořádání setkání byla připravena adekvátní odpověď 

dvojjazyčné učební materiály. V rámci investiční činnosti 

na polské straně bylo Krkonošské středisko ekologického 

vzdělávání vybavené multimediálními kiosky a dalšími 

moderními vzdělávacími zařízeními. Spolupráce 

jednotlivců v rámci projektu zesílila vzájemné kontakty, 

které se staly dobrým základem pro další společné 

aktivity. 



Společná realizace: 

 

Projekt byl realizován společně. Na základě 

dohodnutého harmonogramu se v rámci projektu 

uskutečnilo celkem 18 společných aktivit, 

z toho 8 na polské straně a 10 na české 

straně. Materiály na realizaci jednotlivých aktivit 

byly většinou připraveny společně. Přípravy v rámci 

investice v Szklarska Poręba a ve Vrchlabí 

byly koordinovány samostatně. Partneři se dohodli 

na systematických informacích o realizaci 

jednotlivých aktivit. Vzhledem na dlouhou dobu 

realizace projektu toto bylo nezbytnou podmínkou 

úspěšné realizace projektu. 

Kromě toho se společná propagace projektu 

uskutečnila na obou stranách hranice. 

Společná příprava: 
 
Oba partneři se zúčastnili plánování projektů 
ve stejném rozsahu a aktivně se podíleli 
na celém procesu přípravy projektu. Proces trval 
od okamžiku vytvoření myšlenky až po podání 
žádosti o projekt. Projekt byl připraven 
na základě pořádání společných zasedání 
a korespondence. Společná příprava 
była zdokumentována prostřednictvím 
prezenčních listin, zápisů z setkání, e-mailové 
korespondence a fotograf i í .  Spolu 
była vypracována a podepsána smlouva 
o partnerství, která obsahuje podrobné 
r o z d ě l e n í  ú k o l ů  a  o d p o v ě d n o s t í 
mezi partnery. Byly vypracovány společné 
komunikační pravidla a byla zřízena projektová 
skupina odpovědná za realizaci jednotlivých 
částí projektu. 

Společné financování: 

Oba partneři se zúčastnili spolufinancování 

projektu. Každý partner poskytl finanční prostředky 

na vlastní příspěvek a kryl náklady spojené 

s realizací aktivit na jeho straně hranice. Jak  e  trany 

vedoucího partnera, tak i partnera projektu byly 

finanční prostředky poskytnuté z vlastního rozpočtu 

na základě prohlášení zmocněnce obou partnerů. 

Společný personál: 

 

Projekt realizovala společná projektová skupina 

složená ze zástupců partnerů z obou stran 

hranice. Hlavní koordinátor projektu (vedoucí 

manažer) byl zřízen ze strany vedoucího 

partnera. Každý z partnerů měl osoby odpovědné 

za finanční stránku projektu, odborný obsah 

setkání a realizaci projektu v souladu se zásadami 

programu. Na základě společné přípravy projektů 

byly vytvořeny zásady vzájemné komunikace 

a organizování setkání. V případě hlavních 

zástupců projektové skupiny byly určeny jejich 

kompetence a odpovědnosti. 

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 


