
 

Dotace z ERDF                                             374.814,54 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Hronov                                                                                                                                                         211.136,26 EUR  
 
Partner projektu: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju                                                                                               163.678,28 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

U NÁS - spolupráce knihoven měst 

Hronov a Kudowa Zdroj 

Součástí projektu bylo dodatečné vybavení 

a modernizace sídel knihoven v obou partnerských 

městech. Byl vytvořen společný internetový systém 

informace o knihovnách s cílem seznámit se s literární 

nabídkou obou knihoven a jejich sbírek, 

jakož i se společnou dvojjazyčnou webovou stránkou 

a internetovým fórum klubů čtenářů z obou 

knihoven. Byly zakoupeny nejdůležitější díla literárních 

autorů ze země partnera ve vlastním jazyce, jakož i byla 

vyčleněna sekce literatury partnera byla v knihovnách, 

což přispívá ke zvyšování úrovně znalostí o literatuře 

a kultuře partnera. V rámci programu spolupráce 

knihoven byly uspořádány společné kulturní a vzdělávací 

akce, zaměřené zejména na děti a mládež, které umožnily 

překonat jazykové bariéry a negativní stereotypy. 



Společná realizace: 

 

Společná real izace projektu probíhala 

dle harmonogramu a finančního plánu projektu, 

který byl vypracován na setkáních a schválen radami 

obou míst. Program spolupráce v oblasti knihoven 

odsouhlasen vedoucími obou institucí zahrnuje 

realizaci více společných akcí, což znamená, 

že určitý partner i polští a čeští partneři příjemci 

z cílové skupiny, které se tato událost věnuje, 

se po podílejí na přípravě a realizaci každé akcie 

na polské nebo české straně. Partneři společně 

zavedli informační systém pro poskytování 

knihovních zdrojů na obou stranách hranice spolu 

s dvojjazyčnou webovou stránkou a fórem pro kluby 

čtenářů. V rámci projektu se zaměstnanci obou 

partnerů zúčastnili i vzdělávacích akcí a konference, 

která shrnula realizaci projektu. 

Společná příprava: 
 
V září 2007 zástupci obou měst prohlásili zájem 
o získání finančních prostředků EU v rámci 
společně připraveného projektu v oblasti 
spolupráce knihoven. Reálná partnerská 
spoluprácasa konala během zasedání pracovní 
skupiny v Hronově a Kudowa Zdrój, na kterých 
byl konečně vytvořen obsah projektu v březnu 
2008. Spolupráce mezi těmito dvěma 
knihovnami byla plánována organizováním 
literárních a kulturních akcí a otázek týkajících 
se dodatečného vybavení a modernizace 
kanceláří obou knihoven. 

Společné financování: 

Během přípravy projektu členové pracovní skupiny 

zohlednily finanční kapacity obou partnerů 

a konečné závěry z práce skupiny včetně finančních 

zátěží byly předloženy radám obou míst. Projekt byl 

racionální připraven z finanční strany. Oba partneři 

zajistily ve svých rozpočtech finanční zdroje 

v y p l ý v a j í c í  z  m a t e r i á l n í  p ů s o b n o s t i 

projektu. Pro zajištění finanční likviditu obou 

partnerů byly zajištěny i finanční prostředky 

na realizaci projektu vyplývající z principu 

refundace. Smlouva o partnerství projektu byla 

uzavřena mezi partnery. Město Hronov jako vedoucí 

partner poskytoval finanční služby a řešení 

projektu.Finanční prostředky na obou stranách 

hranice byly zapojeny do podobného stupně. 

Společný personál: 

 

Oba partneři zřídili pracovní skupiny realizující 

projekt. Každá skupina měla vlastního manažera, 

který koordinoval svou práci a komunikoval s řídící 

skupinou partnerů. Členové skupin byli vybráni 

tak, aby zajistily celou realizaci projektu, tj. byli 

mezi nimi odborníci pro konkrétní etapy projektu: 

stavební práce, finanční operace, kulturní akce 

a propagační akce. Stavební práce realizovali každý 

z partnerů samostatně, zatímco kulturní akce, 

setkání partnerů a propagační aktivity byly 

prováděny společně. Setkání pracovních skupin se 

konaly každé dva měsíce vždy v jednom 

z míst. Společné akce pro děti a mládež 

organizovali ředitelé knihoven jako členové 

pracovní skupiny v souladu s přijatým 

harmonogramem a finančním plánem. 
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