
 

Dotace z ERDF                                                              217.173 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Statutární město Hradec Králové                                                                                                                                80.000 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                         137.173 EUR  

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

Poznávání nezná hranic 

Projekt spočívá v organizaci 16 3-denních cest výletů 

do země partnera pro mladé lidi z polských a českých 

škol, během kterých se uskuteční společné didaktické 

kurzy a třídy z historie a kultury. Čas společně strávených 

studenty z Polska a České republiky pomůže lépe poznat 

sousedství krajinu a vytvoří příležitost k vytvoření nových 

přátel. V rámci projektu budou organizovány workshopy 

pro učitele, které budou příležitostí pro výměnu názorů 

a zkušeností. Výsledkem projektu bude přibližování 

společenství obou zemí a prohloubení stávající 

institucionální spolupráce vzdělávacích institucí  

na polsko-českém pohraničí. 



Společná realizace: 

 

Projekt byl rozdělen do čtyř hlavních etap: příprava 

projektové žádosti, spuštění projektu, výměna 

mládeže, konference, která shrnula realizaci 

projektu v Hradci Králové. Další aktivity plánované 

v rámci realizace projektu budou setkání 

pedagogických zaměstnanců jakož i informační 

a propagační aktivity. 

 

Společná příprava: 
 
Podání žádosti o projekt předcházely pracovní 
setkání partnerů spolupráce, během 
kterých byly stanoveny hlavní předpoklady 
plánovaného projektu, harmonogram 
společných aktivit a byly vybrány školy 
a instituce na zahrnutí do realizace 
projektu. Koncepce byl několikrát konzultována 
a zdokonalována, což umožnilo vygenerovat 
správnou aplikační žádost. 

Společné financování: 

Financování projektu bylo rozděleno mezi partnery 

na základě principu "hostitelského partnera", 

tj. náklady na realizaci projektu během výletů 

na území České republiky budou pokryty českým 

partnerem, zatímco výdaje spojené s výlety v Polsku 

bude snášet polský partner. Náklady na výlety 

a společné aktivity partnerů jsou přibližně stejné, 

zatímco celkové náklady partnera projektu 

jsou vyšší díky jinému materiálnímu vybavení škol. 

Společný personál: 

 

Během přípravy projektu byl založen společný 

implementační tým, do kterého byli zařazeni polští 

a čeští úředníci a pedagogové. Hlavním úkolem 

týmu je dohlížet na řádnou realizaci všech 

plánovaných projektových aktivit. Každý člen 

společného týmu je zodpovědný za své 

úkoly. Byl vypracován harmonogram úkolů, 

který se bude průběžně monitorovat. 

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 


