
 

Dotace z ERDF                                                   212.594,90 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                   124.360,10 EUR  
 
Partner projektu: 
Statutární město Hradec Králové                                                                                                                           88.234,80 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Wałbrzych, Hradec Králové - Města 

Kultury 

Cílem projektu bylo zintenzivnit kulturní cestovní ruch 

na polsko-českém pohraničí, zlepšit znalost kulturní 

nabídky Walbrzychu a Hradci Králové a vytvořit přímé 

kontakty mezi obyvateli obou partnerských měst. V rámci 

společných aktivit partnerů vznikl turisticko-kulturní 

v obou městech a byl vydahý kulturní průvodce 

"Wałbrzych, Hradec Králové - kulturní 

fascinace". Integraci obyvatel obou partnerských měst 

umožnila účast na společně organizovaných "víkend 

partnerských měst, tj. na koncertech a polsko-českém 

open-air kině, piknicích, tematických výstavách 

a konferenci "Kultura Walbrzychu a Hradce Králové - 

včera, dnes, zítra". Dodatečnou propagací projektu byly 

vzniklé během fotografických plenéru "Polsko a Česká 

republika viděno přes objektiv", prezentované 

na výstavách ve Walbrzychu av Hradci Králové. 



Společná realizace: 

 

Všechny události v rámci projektu se realizovaly 

ve Walbrzychu a v Hradci Králové: současně, 

bez ohledu na místo konání akce, byla propagována 

v obou městech a na něm se účastnili obyvatelé 

obou měst.  Ve fotografickém pleinisku 

a konferencích se plánuje stejná účast účastníků 

z obou stran hranice. Každé město samostatně 

provedlo rekrutáciu účastníků. Všechny propagační 

a informační materiály (průvodci, brožury, mapy) 

obsahovaly informace o obou městech   

distribuovaly jejich stejně mezi partnery. Každé 

město samostatně poskytovalo distribuci těchto 

materiálů. Harmonogram realizace jednotlivých 

úkolů byl naplánován tak, aby se zúčastněné osoby 

mohly zúčastnit všech akcí. 

Společná příprava: 
 
V říjnu 2007 se ve Walbrzychu uskutečnilo 
dvoudenní setkání zástupců obou měst, 
během kterého se diskutovalo o návrhu 
projektu. V období od listopadu 2007 do února 
2008 byl vypracován návrh působnosti 
projektu. Následně se v květnu 2008 uskutečnilo 
setkání v Hradci Králové, kde se v rámci projektu 
r e a l i z o v a l i  ú k o l y  a  v y b r a l i  s e 
koordinátoři. V období od května 2008 
do července 2008 se uskutečnilo podrobné 
rozdělení úkolů a financování a následně 
był konzultován projekt na společném 
technickém sekretariátu v Olomouci. V období 
od září 2008 do října 2008 místopředsedové 
Walbrzychu a Hradce Králové podepsali dohodu 
o společné realizaci projektu a koordinátoři 
z obou míst připravili žádost s přílohami. 

Společné financování: 

Projekt byl spolufinancován obcí Wałbrzych 

a městem Hradec Králové. 

Společný personál: 

 

Zaměstnanci z obou partnerů se zapojily 

do realizace projektu. Obec Wałbrzych 

jako vedoucí partner podala koordinátora 

projektu. V Hradci Králové byly stanovení 

projektoví manažeři v úzkém kontaktu 

s koordinátorem projektu a zodpovědní 

za komplexní realizaci úkolů na české 

straně. Ve Walbrzychu se zaměstnanci týmu 

Kultury, sportu a cestovního ruchu a Úřadu 

na propagaci města se podíleli na realizaci 

konkrétních úkolů. V obou městech se na projektu 

podíleli i osoby odpovědné za finanční podporu 

projektu: finanční specialista ve Walbrzychu 

a finanční manažer v Hradci Králové. 
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