ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Ekologie bez hranic

Dotace z ERDF

53.322,26 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Borów

28.814,21 EUR

Partner projektu:
Obec Medlov

24.508,05 EUR

Cílem projektu je rozvíjet partnerskou spolupráci mezi
institucemi poskytujícími veřejné služby - obec Borowy
a obec Medlov a jejich vzdělávací organizační
složky. Výměna zkušeností mezi institucemi realizovanými
prostřednictvím výměny zaměstnanců a mládeže,
jakož i vytvořením programového dokumentu
pro rozvíjení spolupráce v oblasti ochrany životního
prostředí a environmentální výchovy povede k posílení
bilaterálních kontaktů a další integrace. V rámci projektu
budou realizovány proekologické aktivity. Naplánována je
konference a seminář, výměny mládeže - naučné stezky
po stopách přírodních památek a ekologický záchranný
kurz, jakož i vzdělávací výlety do Krkonošského národního
parku. Kromě toho se vytvoří společná webová stránka,
která bude místem výměny zkušeností během realizace
projektu a po jeho dokončení bude vytvořen program
pro další spolupráci.

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Společná realizace:
Společná příprava:
Aby projednání vývoje projektu uskutečnily
zástupci obce Borowy a obce Medlov čtyři
pracovní setkání, v rámci kterých se definoval
rozsah spolupráce, potřeby a aktivity spojené
s realizací projektu. Každá ze stran
była pověřena souhlasem s obsahem projektu
s řediteli škol, pokud jde o metodiku vedení
workshopů
a
proveditelnost
projektu. Na základě těchto informací
by stanoven tvar projektu, rozpočet, rozdělení
odpovědnosti a byly dolaďované další
podrobnosti včetně podílů účastníků
projektu. Osoby odpovědné za projekt
se navzájem kontaktovali telefonicky
a e-mailem.

Společný personál:
Spolupráce při realizaci projektu spočívá
v zavedení společného tříčlenného týmu
složeného ze zástupců polské a české strany
(dva z polské strany a jeden z české strany),
zodpovědní za koordinaci správného průběhu
projektu a dohled nad osobami přímo zapojenými
do projektu. Projektový tým se podílel na vývoji
konceptu projektu, rozsahu úkolů pro každého
partnera a přípravě žádosti. Další úkoly týmu
budou zahrnovat realizaci projektu, tj. výběr
dodavatelů pro konkrétní úkoly, koordinaci
plánovaných projektů a finanční řešení
projektů. Tým bude vykonávat úkoly, které mu
byly svěřeny, jako součást činností plánovaných
pro každého z partnerů a zapojovat se do činností
prováděných na druhé straně hranice.

Projektové aktivity budou realizovat v Polsku
i v eské republice. Každá strana je odpovědná
za přípravu činností na své straně hranice. Přepravu
účastníků zajišťuje obec, ve které se daná činnost
provádí. Sled byla stanovena tak, aby se zachovala
vzájemná tematická komplementarita. Propagace
projektu byla rozdělena mezi partnery. Podrobná
úprava termínů je stanovena v harmonogramu. Společné provádění bude zahrnovat
i vypracování programu spolupráce v oblasti
ochrany životního prostředí v rámci projektu.

Společné financování:
Společné financování bylo zajištěno financováním
konkrétních projektových aktivit v závislosti na jejich
lokalizace příslušným partnerem. Strany se dohodly,
že každá strana nese veškeré výdaje jako součást
činností plánovaných pro každého partnera. Kromě
úkolů financovaných jednotlivými partnery
propagační aktivity financované jedním partnerem
zajišťují potřeby druhého partnera prostřednictvím
stejné distribuce reklamních gadgetů a jejich
distribuce na obou stranách hranice.

