
 

Dotace z ERDF                                             203.481,15 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Občané pro rozvoj venkova, Velký Týnec                                                                                                             19.788,00 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Szczytna                                                                                                                                                         78.855,00 EUR  
Region HANÁ, o.s., Těšetice                                                                                                                                    29.173,70 EUR  
Dechová kapela Věrovanka, Charváty                                                                                                                   75.664,45 EUR  

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

RAZEM-SPOLU 

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj místních iniciativ 

i sociálních a kulturních aktivit s cílem organizovat volný 

čas, zejména ve venkovských oblastech, a zároveň posílit 

společenské vazby na obou stranách hranice. Realizace 

projektu zahrnovala širokou škálu zajímavých akcí 

a kulturních aktivit organizovaných na obou stranách 

hranice s cílem obnovení a posílení tradic, lidových zvyků 

a vzájemného poznávání kultury obou národů (na polské 

straně mj festivaly dětských a mládežnických písní, 

adventalia szczytniańskie, prohlídka amatérských 

skupin). Bylo předpokládané aktivní začlenění do celého 

projektu široké komunity a rozvoj zájmu o jazyk a zvyky 

sousedů. Aktivity byly propagovány prostřednictvím 

plakátů, pozvaniek a informací na internetovém 

portálu. Každý z partnerů, kteří se zúčastnili projektu 

provedl nákupy investic v oblasti zařízení, v oblasti 

multimediálního vybavení a přenosných pódií, 

nezbytného pro realizaci projektu a na další rozvoj 

přeshraniční spolupráce místních komunit a další 

spolupráce partnerů. Realizace projektu posílila 

dlouhodobé partnerství mezi partnery na české straně 

a partnerstvím s polským partnerem. 



Společná realizace: 

 

Specifičnost projektu umožňuje zaměřit se 

na společné provádění. Společné kulturní aktivity 

se uskutečnily na obou stranách. Ve všech akcích 

na české straně se vždy zúčastnili zástupci z polské 

strany a naopak. Byly organizovány tyto akce: 

1. na české straně - "Advent na Zámku" v Náměšti 

na Hané, "Jaro na Hané" v obci Velký Týnec, 

"Hanácké kvitek" ve Věrovany, "Skleněný zámek" 

v Náměšti na Hané, "Den na panském sídle" v obci 

Čechy pod Kosířem a "Flora" v Olomouci, 

2. v obci Szczytna - "IX Mezinárodní festival 

mládežnické písně SZCZYTNIAŃSKA JESIEŃ", 

"II Adventalia Szczytniańskie", "X mezinárodní 

festival pro děti SZCZYTNIAŃSKA WUOSNA", 

"III Mezinárodní přehled mládežnických skupin" 

a "XV Mezinárodní agroturistický festival". 

Projekt představoval celek z hlediska času a obsahu 

a jeho realizace byla koordinovaná takovým 

z p ů s o b e m ,  ž e  s e  p r o j e k t  r e a l i z o v a l 

nepřetržitě. Všichni partneři pod vedením hlavního 

koordinátora projektu se aktivně podíleli 

na přípravě průvodce tradicemi a zvyky, 

kalendářem, společného filmu, webových 

stránek.Během fáze realizace projektu pokračovali 

i pracovní setkání a každá fáze projektu byla 

podrobně plánovaná a pak schválena všemi 

partnery. Proto je spolupráce v rámci realizace 

projektu nejlépe charakterizovaná názvem projektu 

RAZEM-CELKEM. Cílem všech partnerů bylo 

pracovat společně a úspěšně dokončit celý projekt. 

Společná příprava: 
 
Inspirace k rozvoji projektu bylo dlouhodobé 
partnerství vytvořeno v rámci rozvoje 
venkovských oblastí v rámci iniciativy 
LEADER. Neformální partnerství všech čtyř 
subjektů vzniklo v roce 2006, kdy se všichni 
partneři poprvé setkali na společné prezentaci 
IW INTERREG I I I  A  v  Sku hrová 
nad Bělou. Od té doby se uskutečnily mnohé 
formální a neformální setkání partnerů s cílem 
vytvořit společnou strategii realizovanou 
prostřednictvím společných projektů. Práce 
na přípravě projektu začala podepsáním 
společné dohody o partnerství v listopadu 2007. 
Za účelem přípravy projektu se konalo 
5 pracovních setkání realizační skupiny, 
které byly zřízeny s cílem koordinovat přípravné 
práce, vypracovat obsah projektu, porovnat 
rozpočtové náklady, diskutovat o financování 
projektů a předložit žádost o projekt. 
Kromě setkání realizační skupiny se 
mezi partnery uskutečnily četné pracovní 
setkání, informace o nich byly poskytnuty 
prostřednictvím e-mailů nebo telefonických 
rozhovorů. 

Společné financování: 

Společné financování projektu bylo poskytnuto 

formou pokrytí výdajů na straně každého 

partnera. Každý partner na základě pečlivě 

připraveného rozpočtu projektu zajistil přiměřenou 

částku, kterou zahrnul do realizace celého 

projektu.  Procentuální  účast  partnerů 

na financování projektu byla následující: 

- OPRV - cca. 10%, 

- Obec Szczytna - cca. 36%, 

- Region HANÁ - cca. 15%, 

- DK Věrovanka - cca. 39%. 

Společný personál: 

 

V rámci realizace projektu se pracovníci všech 

zúčastněných partnerů aktivně zapojily do práce 

a vlastních aktivit v rámci projektu. Povaha 

projektu (společné kulturní aktivity, společná 

příprava publikací) vyžadovala spolupráci skupiny 

lidí, kteří budou vést a organizovat projekt. Každý 

partner určil k právům realizační skupiny jednoho 

zaměstnance, který nejen odpovídal za část 

projektu patřící konkrétnímu partnerovi, ale přímo 

vykonával tuto činnost, tj .  společně 

s koordinátorem projektu, zajišťoval a skutečně 

připravoval jednotlivé akce. Celý realizační tým 

pod vedením hlavního koordinátora vedoucího 

partnera uspořádal setkání takovým způsobem, 

aby zajistil maximální tok informací o obsahu 

a průběhu realizace projektu. 

PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   


