
 

Dotace z ERDF                                                       709.753,55 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.                                                                                                              181.042,50 EUR  
 
Partner projektu: 
Miejski Dom Kultury „Muflon“, Jelenia Góra                                                                                                     430.104,25 EUR  
Město Jablonec nad Nisou                                                                                                                                      98.606,80 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Setkávání - tradice, kultura a život 

v česko-polském pohraničí 

Cílem projektu je umožnit obyvatelům měst a oblasti 

kolem Jeleniej Góry a Jablonci nad Nisou sblížit se 

prostřednictvím vzájemného poznávání kultury. V rámci 

projektu bylo organizovaných mnoho společných 

kulturních předsevzetí: 

- setkání s folklórem (prezentace velikonočních 

a vánočních zvyků, folklorní festival "Mezinárodní 

folklorní festival česko-polské setkání"), 

- setkání s hudbou ( "Okno polské hudby", "Česká hudba 

pod Chojnik", "Na českou notu" - soutěž české písně), 

- setkání s fotografií (společná soutěž a fotografická 

výstava obyvatel regionu "Jak žijeme") 

- filmové setkání ( "Víkend s českým filmem", "Víkend 

s polským filmem"). 

Účastníci akcí budou mít příležitost porovnat obě kultury, 

hledat společné kořeny av důsledku toho vnímat polsko-

českou hraniční oblast jako souvislou oblast. Součástí 

projektu jsou i modernizační práce a vybavení místností 

obou partnerů tak, aby byly přizpůsobeny na realizaci 

všech projektových aktivit, tj. na polské straně 

rekonstrukce místnosti pro představení MDK "Muflon", 

aby mohla plnit moderní funkce divadelní, kinovy, 

přednáškové, konferenční místnosti, a na české straně 

přizpůsobení a vybavení jeviště a prostorů 

pro zúčastněnéh ckých a prostorů pro diváky (Letní scéna, 

Kino Junior) . 



Společná realizace: 

 

Partneři se podílejí na realizaci každé akce, 

odpovídajíc za organizační stránku jednotlivých akcí, 

které se uskuteční na obou stranách hranice 

a budou probíhat převážně v polštině 

a češtině. Činnosti budou prováděny jako společné 

polsko-české, polští partneři a čeští partneři 

se budou podílet na přípravě a realizaci.Partneři 

se společně dohodli na realizaci jednotlivých 

projektových aktivit. Všechny plánované práce 

byly zahrnuty do společného plánu. 

Společná příprava: 
 
Partneři se aktivně podíleli na plánování 
a přípravě projektu. Během společných setkání, 
po kterých byla vždy vypracována zpráva mimo 
jiné dohodli společný program projektu, 
uskutečnila se detailní diskuse o investiční části 
a byly navrženy projektových aktivit, výběr 
vedoucího partnera, stanovení harmonogramu 
a sjednocení rozpočtu a podepsání dohody 
o spolupráci. 

Společné financování: 

Financování projektu bylo rozděleno mezi partnery: 

akce na polské straně budou financovány polským 

partnerem, české akcie českým partne -

rem. V případě společných aktivit (např. Tlačení 

společné brožury) jejich partneři rozdělili mezi sebe 

a převzali jejich celé financování. 

Společný personál: 

 

Byl zřízen společný čtyřčlenný projektový tým 

složený ze zástupců partnerů, jakož i hlavního 

projektového manažera a koordinátora polské 

části projektu. Tým bude doplněn dalšími 

zaměstnanci v závislosti na potřebách 

projektu. Během realizace projektu se bude tým 

systematicky setkávat s cílem zajistit společné 

ř ízení  projektů a  společnou imple -

mentaci. Na národní úrovni bude realizace 

projektu dle vlastního uvážení projektového týmu 

každé jednotky. 
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