
 

Dotace z ERDF                                                                   385.056,20 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Gmina Jawor                                                                                                                                                              44.464,55 EUR  
 
Partner projektu: 
Jaworski Ośrodek Kultury                                                                                                                                      143.205,65 EUR  
Kulturní Centrum Turnov S.R.O.                                                                                                                           148.869,00 EUR  
Město Turnov                                                                                                                                                            48.517,00 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Podpora a rozvoj partnerské 

spolupráce Jawor - Turnov 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit a rozvíjet 

přeshraniční spolupráci mezi Jaworem a Turnovem 

v oblasti mezilidských kontaktů, sociálních, kulturních 

a rekreačních vzdělávacích iniciativ. Partnerství měst trvá 

více než 9 let. Při pořádání akcí však měli partneři značné 

potíže při výběru místa realizace společných podniků 

kvůli nedostatku řádně vybavených zařízení v obou 

městech, které je donutily omezit se na akce konající se 

venku nebo v prostorách sportovních 

zařízení. V souvislosti s tím se zástupci společnosti Jawor 

a Turnova rozhodli realizovat společný projekt zahrnující 

organizaci společných akcí a řešení problému nedostatku 

vybavení potřebného k jejich realizaci. V rámci 

naplánovaných události byly organizovány mj festivaly 

přátelství, aktivity určené pro děti a mladé lidi a pro lidi 

se zdravotním postižením. Zařízení zakoupené v rámci 

projektu bylo použito na organizační zajištění společných 

akcí bude k dispozici bezplatně pro organizace a instituce 

z Jawora a Turnova, které realizují společné partnerské 

předsevzetí. 



Společná realizace: 

 

Společně plánované aktivity byly realizovány 

společně - bez úzké spolupráce obou partnerů 

během celého projektu by nebyla možná realizace 

tohoto projektu. Jednotlivé plánované aktivity 

se konaly střídavě v Jaworze a Turnově. Připravili 

jejich členové společného projektového týmu  

z obou zemí. 

Společná příprava: 
 
Práce na projektu začaly v srpnu 2007. Setkání 
zaměstnanců vybraných partnery měli pracovní 
charakter, tj. v jejich průběhu se partneři 
dohodli na dalších prvcích projektu, tj. výběr 
vedoucího partnera princip spolupráce 
při přípravě projektu spolu se způsobem 
komunikace osob zapojených do práce 
na projektu, druh a způsob realizace společných 
kulturních akcí a předsevzetí, rozsah investic 
potřebných k jejich realizaci, způsob 
organiznačného a finančního zabezpečení 
projektu. Setkání se konaly střídavě v Jawor 
a Turnově. V období mezi setkáními se 
zaměstnanci polských a českých partnerů 
ve věcech vyžadujících vysvětlení navzájem 
kontaktovali e-mailem prostřednictvím 
uvedených kontaktních osob na Městském 
úřadě v Jaworze a na Městském úřadě 
v Turnově. 

Společné financování: 

Na financování projektu se vyvinul společný 

rozpočet, přičemž polská a česká část 

byly vyvážené. Polská část rozpočtu a česká část 

odpovídala počtu projektových aktivit plánovaných 

jednotlivými partnery a požadavkům na jejich 

organizaci. Rozpočet na polské a české straně 

byl téměř identický. Společné financování projektu 

bylo rozděleno takovým způsobem, aby každá 

strana financovala akce pořádané v jejím vlastním 

městě a zároveň vynaložila náklady na přepravu 

svých účastníků na akce pořádané ve městě 

partnera. Investice do potřebného vybavení měli 

téměř stejnou hodnotu na polské a české straně. 

Společný personál: 

 

Projekt byl řízen společným projektovým týmem 

sestávajícím z osob určených každým 

partnerem. Setkání se konaly pravidelně, nejméně 

jednou za 3 měsíce. Místem setkání byl Městský 

úřad v Turnově, Kulturní centrum Turnov 

a  Evropské  centrum mládeže  Nysa 

v Jawor. Ve druhém z nich po celou dobu realizace 

projektu fungovala projektová kancelář, která 

zajišťovala projektovému týmu administrativní 

a technickou podporu. Z hlediska vzájemné 

komunikace byly přijaty následující řešení: 

korespondence byla připravena každým 

partnerem v jeho mateřském jazyce, texty 

potřebné pro zasedání projektového týmu 

byly poslány partnerovi několik dní předem, 

překlady během setkání byly poskytnuty jejich 

hostiteli, národní koordinátoři byli zodpovědní 

za komunikaci mezi členy projektového týmu 

na polské straně a na české straně. 
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