
 

Dotace z ERDF                                                                 1.009.986 EUR  
 
Vedoucí partner: 
ČESKÁ TELEVIZE, Ostrava                                                                                                                                            504.924 EUR  
 
Partner projektu: 
Telewizja Polska S.A., Oddział we Wrocławiu                                                                                                         505.062 EUR  

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

Hranice dokořán - Rozmówki  

polsko-czeskie 

Cílem projektu je prohloubit existující spolupráci pobočky 

ve Vratislavi Polské televize a Ostravské ho studia České 

televize realizací 78 epizod televizního programu 

emitovaného v obou zemích ve stejném 

tvaru. Mezinárodní redakční skupina bude rozvíjet 

společná témata o ekonomice, kultuře a cestovním ruchu 

a obecném životě v příhraničních oblastech. Materiály 

budou zaznamenávat v celé polsko-české pohraniční 

oblasti. Plánované předsevzetí bude podporováno 

intenzivními informačními a propagačními činnostmi 

včetně vytvoření speciálního internetového portálu, 

na kterém informace o projektu, tiskových zprávách, 

oznámení a archiv vysílaných epizod. 



Společná realizace: 

 

Veškeré práce v rámci projektu budou prováděny 

v úzké spolupráci s televizními zaměstnanci z Polska 

a České republiky. Vedení přeshraničních redakcí 

bude pověřené změnou polských a českých 

vydavatelů, kteří budou zodpovědní za přípravu 

a vysí lán í  nás leduj íc ích dvou epizod 

programu. Informační a propagační aktivity budou 

prováděny průběžně. 

Společná příprava: 
 
Koncept projektu vznikl v úzké spolupráci obou 
partnerů, jejichž hlavním posláním je rozvoj 
spolupráce polského a českého euroregionu 
Nisa. Partneři spolupráce připravili projekt 
s p o l e č n ě  n a  k o o r d i n a č n í c h 
setkáních. Mezi setkáními se komunikace 
uskutečnila telefonicky a e-mailem. Plán 
projektu byl předložen politickým orgánem - 
prezídiu Euroregionu, který schválil konečný 
tvar plánovaného projektu, který se má 
realizovat. 

Společné financování: 

Každý z partnerů určil náklady, které vzniknou 

při přípravě společného programu, což umožnilo 

vyrovnat rozpočet a poměrně rozdělit výdaje mezi 

spolupracující strany. Kromě toho se partneři 

dohodli, že hudba a grafický design programu 

(úvodní a koncové titulky, jingle, titulky) budou 

vytvořeny a financovány českým partnerem 

a náklady na vytvoření a správu webové stránky 

bude snášet polský partner. 

Společný personál: 

 

Partneři vytvořili společný tým složený 

ze zaměstnanců televizí z obou zemí, kteří budou 

zodpovědní za veškerou práci týkající se přípravy 

a realizace programu na polsko-českém 

pohraničí. Společný personál zahájil svou činnost 

ve fázi přípravy projektu, což výrazně usnadní 

efektivní realizaci celého plánovaného projektu. 

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 


