
 

Dotace z ERDF                                                              217.173 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Statutární město Hradec Králové                                                                                                                           73.912,00 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                      84.722,05 EUR  

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

Poznej svého souseda 

Cílem projektu bylo posílit spolupráci instituce základních 

a středních škol v Polsku s jejich českými 

partnery. Tento cíl byl dosažen prostřednictvím 

spolupráce partnerských měst a výměny mládeže 

z 12  kol, které se přímo podílely 

na projektu. V rámci  řídenního pobytu - návštěvy dětí 

ze škol ve Valbřichu v Hradci Králové a děti z českých škol 

ve Valbřichu, uskutečnila se přeshraniční spolupráce 

téměř 850 žáků ve věku 11-15 let během 12 školních 

výměn, více než 100 polských a českých pedagogů 

a zástupců obou místních samosprávynch 

jednotek. Účastníci výletů se seznámili se s kulturními 

a turistickými atrakcemi hraničních oblastí 

v okolí  albříchu a Hradce Králové. Prostřednictvím 

společných výletů a sdílených zkušeností přiblížilo žáků 

sousedních škol podobě interaktivního každodenního 

života a vzdělávacího systému v obou zemích, 

čp pomohlo lépe poznat svého súseada. 



Společná realizace: 

 

Projekt byl rozdělen do čtyř etap: 

- příprava žádosti o projekt, 

- nákup zařízení a materiálů, výběrová řízení, 

- výměna mládeže, 

- konference pro shrnutí projektu. 

Organ izovanie a příprava všech etap projektu 

se uskutečnily společně za účasti zástupců obou 

partnerů. Všechny aktivity byly společně 

realizovány. Oba partneři se účastnili všech 

aktivitách, setkáních a výletech. Vedoucí partner 

zorganizoval společného dodavatele triček 

a informačních stránek, které zaručují stejnou 

úroveň služeb. 

Společná příprava: 
 
Předložení žádosti o projekt v říjnu 2008 
p ř e d c h á z e l y  s p o l e č n é  s e t k á n í 
partnerů.  Od června 2008 členové 
implementačního týmu udržovali e-mailové 
a telefonické kontakty. Projekt byl několikrát 
diskutován v rámci setkání na Krajském úřadě 
v Hradci Králové av pobočce Regionálního 
rozvojového centra v Hradci Králové. 

Společné financování: 

Projektové financování bylo rozděleno podle 

principu "hostitelského partnera", tj. náklady 

na realizaci projektu během výletů v České 

republice snášelo město Hradec Králové, náklady 

na výlety v Polsku snášelo město Valbřích, zatímco 

náklady na dopravu a pojištění vznikly každému 

partnerovi. Vedoucí partner vynaložil náklady 

na tiskovou konferenci, která začala projekt 

a konferenci shrnuje projekt, kterých byl 

organizátorem av souvislosti s nímž projektový 

partner vynaložil pouze náklady na dopravu 

a pojištění. Rozpočet obou partnerů byl srovnatelný, 

tj. oba partneři rovnoměrně nesly náklady 

na projekt. 

Společný personál: 

 

Během přípravy projektu byl zřízen implementační 

tým, jehož členy byli zástupci obou 

partnerů. Každý člen společného týmu byl 

zodpovědný za své úkoly. Byl vytvořen 

harmonogram úkolů, který se pravidelně 

monitoroval. S cílem poskytnout lepší komunikaci, 

např.  používáním stejné terminologie, 

překladatelská služba během projektu poskytla 

jedna osoba, která byla s projektem seznámena. 

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 


