
 

Dotace z ERDF                                                                   1.421.001,62 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Gmina Miejska Kłodzko                                                                                                                                         181.842,68 EUR  
 
Partner projektu: 
Komitét Pro Udržování Památek z Války Roku 1866, Hradec Králové                                                           209.947,28 EUR  
Město Jaroměř                                                                                                                                                        166.736,00 EUR  
Město Králíky                                                                                                                                                           103.701,48 EUR  
Město Zlaté Hory                                                                                                                                                      68.619,65 EUR  
Gmina Miasto Świdnica                                                                                                                                         154.190,00 EUR  
Gmina Stoszowice                                                                                                                                                     96.264,49 EUR  
Gmina Kędzierzyn-Koźle                                                                                                                                        176.200,36 EUR  
Gmina Nysa                                                                                                                                                              263.499,68 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

HISTORICKÉ REKONSTRUKCE- 

Historické rekonstrukce - společný 

turistycký produkt  

v česko-polském příhraničí 

Projekt zahrnoval aktivity místních komunit a sdružení 

na vytvoření společného přeshraničního vzdělávacího 

a kulturního produktu - historických rekonstrukcí. Každý 

z  artnerů organizoval u sebe inscenizáciu historické 

bitvy. Sdružení a historické skupiny každého partnera 

byly vybaveny uniformami a vyzbrojováním.Na každém 

z partnerů se uskutečnily hodiny živé historie ve školách, 

které prezentovali historii bitev na polsko-českém 

pohraničí a historii opevnění. Lekce byly vyučované členy 

historických rekonstrukčních skupin oblečených 

ve vojenských uniformách z období aa vybavených 

replikami historických zbraní. Hodně pozornosti 

v projektu se věnuje propagaci a udržování historie 

a tradic příhraničních oblastí. Společně vznikl vzdělávací 

a propagační film o historických rekonstrukcích, 

byly zpracovány informační materiály a propagace 

v médiích. 



Společná realizace: 

 

Projekt zahrnoval realizaci společných aktivit 

pro všechny partnery: přepravu obyvatel 

na inscenizácie bitev k partnerům na druhé straně 

hranice, realizace "živé výuky historie" na školách, 

vypracování společných informačních publikací, 

tvorba vzdělávacího a propagačního filmu, vytvoření 

a udržování webové stránky projektu, společný 

systém vizualizace - logo historických rekonstrukcí 

a podpora společného dědictví polsko-českého 

pohraničního prostoru. 

Společná příprava: 
 
Partneři projektu vytvořili pracovní tým, 
který sestával z 1-2 zaměstnanců každého 
z partnerů, kteří se významně podíleli 
na realizaci projektu. Během přípravy projektu 
se uskutečnilo několik pracovních schůzek, 
většinou v sídle vedoucího partnera. Během 
setkání byla definovaný materiální a finanční 
rozsah projektu a byla vypracována 
a podepsána smlouva o partnerství. V žádosti 
o projekt každý partner vyplnil rozsah, 
který se vztahuje na něj. 

Společné financování: 

Partneři společně distribuovaly financování 

společných aktivit. Každý partner vynaložil přibližně 

25% hodnoty individuálního rozpočtu na realizaci 

propagační kampaně. Odměny koordinátora 

a poplatky za finanční operace na bankovních 

ú č t e c h  b y l y  r o z d ě l e n y  r o v n o m ě r n ě 

n a  9  p ar t ner ů .  Kr omě  to ho  měs to 

Kłodzkouspořádalo dodatečné sumarizační setkání 

a každý z partnerů financoval jeno čtvrtletní setkání 

pracovní skupiny. 

Společný personál: 

 

Každý z partnerů vybral svého koordinátora na své 

straně své činnosti; kromě toho byl vybrán 

společný koordinátor vykonávající dohled 

nad realizací celého projektu. Finanční koordinátor 

poskytnutý vedoucím partnerem se zabýval 

finanční stránkou. 

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   


