
 

Dotace z ERDF                                              180.230,17 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Česká Lípa                                                                                                                                                      95.230,17 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Miejska Bolesławiec                                                                                                                                    85.000,00 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Česká Lípa - Boleslawiec - Společné  

a odlišné aneb sousedé Slované, 

poznejme se 

Projekt byl vytvořen na podporu partnerství v roce 2008 

mezi partnerskými městy Bolesławiec a Česká 

Lípa. Zahrnoval řadu aktivit v oblasti společných 

kulturních a sportovních projektů v obou městech, 

jakož i rozvoj propagačních materiálů o historii, kultuře 

a turistických atrakcích obou míst (brožura, mapa 

cestovního ruchu, publikace) s cílem lépe poznat 

partnerské město a pochopit kulturní a historické 

aspekty. Realizace projektu umožnila posílit existující 

spolupráci, vytvořit nové kontakty a vyměnit se příspěvků 

k vytvoření inštitútucionálnych systémů spolupráce 

na obou stranách hranice. 



Společná realizace: 

 

Žadatel, tj. město Česká Lípa, zajistil realizaci 

projektu a polská pracovní skupina pro činnosti 

prováděné na polské straně. Řazení projektu 

a koordinace byla meritorní věc pracovní skupiny, 

která se skládá ze zástupců obou partnerských 

měst. Údaje o propagačních materiálech byly 

shromážděny na obou stranách hranice, odděleně 

každým z partnerů. Další aktivity projektu byly 

realizovány společně jako součást polsko-české 

pracovní skupiny a koordinované projektovým 

specialistou. Ve většině aktivit se na stejném stupni 

zúčastnili externí odborníci, zaměstnanci a zástupci 

obou partnerských měst. Na efektivní řízení 

projektu bylo zorganizováno 6 setkání. Pravidla 

komunikace, harmonogram setkání a předání dílčích 

materiálů, polsko-česká pracovní skupina zpracovala 

a schválila na začátku projektu. 

Společná příprava: 
 
Spolupráce obou měst začala v roce 2005 
a neustále pokračuje. Projekt je již delší dobu 
připraven. Koncept projektu byl vytvořen 
v roce 2008 v rámci diskusní skupiny, kterou 
zřídili obě partnerské města na přípravu 
komplexních  pro jek tových in ic iat iv 
pro nadcházející nové programové období 
současnost 2007-2013.Na následných setkáních 
partnerů byl specifikován vliv projektu, jeho cíle 
a ukazatele. Od tohoto okamžiku město Česká 
L ípa  vykonalo  prác i  na  př ípravě 
projektu. Pokyny, cíle, ukazatele a průběh 
realizace byly mnohokrát diskutovány s polskou 
stranou, konečně byl projekt vypracován 
a po společném vypracování žádost 
o spolufinancování předložena v rámci 
Programu. 

Společné financování: 

Účast partnerů na celkových způsobilých výdajích 

projektu byla následující: 

- polská strana - 46,2%, 

- česká strana - 53,8%. 

Dohled nad finančními záležitostmi projektu během 

jeho přípravy a realizace realizoval finanční tým 

složený ze zástupců obou partnerů. 

Společný personál: 

 

Partneři si vybrali společných pracovníků, kteří se 

podíleli na přípravě projektu. Během realizační 

fáze byly založeny týmy, které spolupracovaly 

při  přípravě a realizaci  jednotl ivých 

aktivit. Konkrétně šlo o týmy pro sportovní akce 

(fotbalový zápas), přípravy publikací, kulturních 

akcí (svátky, koncerty). Všechny koordinační 

činnosti a práci týmů řídil řídící tým. Finanční řízení 

projektu bylo v kompetenci finančního týmu. 

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   


