NEWSLETTER 2021
PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA NA DOLNYM ŚLASKU
Rok 2021 był rokiem trudnym na każdym polu życia codziennego i zawodowego. Przed szczególnymi
wyzwaniami stanęła współpraca transgraniczna i realizacja partnerskich projektów. Dzięki determinacji
i zaangażowaniu wszystkich Państwa i wsparciu instytucji wdrażających Program udało się jednak
wypracować szereg rozwiązań, które w przypadku znaczącej części przedsięwzięć pozwoliły osiągnąć
założone efekty i podtrzymać bliską współpracę z partnerami z drugiej strony granicy. Również w naszej
działalności wprowadziliśmy szereg zmian, w szczególności organizując dużą część wydarzeń w formule
online. Dziękujemy Państwu za liczny udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i Polsko-Czeskiej
Giełdzie Partnerstw. Tak wysoka frekwencja pomimo przeszkód i ograniczeń wynikających z pandemii
bardzo nas cieszy i potwierdza, że chęć i potrzeba podejmowania międzynarodowych przedsięwzięć są
w naszym regionie w dalszym ciągu bardzo duże.
W nadchodzącym roku życzymy Państwu wielu sukcesów zarówno zawodowo, jak i prywatnie.
Niech Nowy Rok przyniesie pozytywną zmianę! W szczególności życzymy ciekawych inicjatyw, poczucia
satysfakcji z osiągnięć, zauważalnych efektów podejmowanych działań oraz umacniania bliskich więzi
i tworzenia nowych.

Szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska
W roku 2021 zorganizowano 2 szkolenia dla Wnioskodawców oraz 1 szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 w 2021 r. odbyły się one
w formule online.
Szkolenia dla Wnioskodawców zainteresowanych składaniem projektów w ramach naborów dotyczących
Osi Priorytetowych 4 – Współpraca instytucji i społeczności oraz 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego
na rzecz wspierania zatrudnienia Programu odbyły się 27 stycznia (OP4) i 26 listopada (OP2). Przeprowadzone zostały
przez pracowników RPK i Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu. Dotyczyły opracowania wniosku projektowego dla
ogłoszonych naborów, w tym: specyfiki naboru, kwalifikowalności działań i wydatków, budżetu, załączników i pracy
w systemie MS2014+. Wzięło w nich udział łącznie 45 osób.
Szkolenie dla Beneficjentów zostało zorganizowane przy współudziale Kontrolera Krajowego Programu
(Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 14 grudnia w RPK w Wałbrzychu. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień
problemowych w rozliczaniu projektów, zamówieniach publicznych i zasadzie konkurencyjności oraz zmian
w projektach i promocji. Uczestniczyło w nim 15 osób realizujących zatwierdzone projekty.
CZYTAJ WIĘCEJ.

Przygotowanie nowego programu współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027
Trwają prace dotyczące opracowania programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.
W dniu 16 grudnia zakończyły się konsultacje publiczne projektu programu, których celem było zebranie i ocena
opinii oraz uwag zainteresowanych podmiotów. Planuje się, że do kwietnia br. Program zostanie przekazany
do zatwierdzenia Komisji Europejskiej, a pierwsze nabory zostaną uruchomione prawdopodobnie jesienią.
Obszar wsparcia programu nie ulegnie zmianie. Budżet wyniesie ok. 179 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i zgodnie z projektem dokumentu programowego zostanie przeznaczony na następujące priorytety
i cele szczegółowe programu:
• Priorytet 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowisko
• Priorytet 2. Turystyka
• Priorytet 3: Transport
• Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza
• Priorytet 5. Przedsiębiorczość
CZYTAJ WIĘCEJ.

W dniu 8 grudnia 2021 r. w formule online Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował
wydarzenie inaugurujące nowe edycje Programów Interreg 2021-2027 na Dolnym Śląsku Współpraca transgraniczna,
transnarodowa i międzyregionalna na Dolnym Śląsku – Interreg 2021+. W spotkaniu wzięło udział ponad 120
uczestników reprezentujących jednostki zainteresowane udziałem w projektach realizowanych w partnerstwie
międzynarodowym i realizacją projektów międzynarodowych w naszym regionie.
Na regionalnej stronie internetowej poświęconej programom Interreg www.ewt.dolnyslask.pl można zapoznać się
z nagraniem pierwszej części spotkania dotyczącej programów transgranicznych (w tym Czechy – Polska)
oraz prezentacjami prelegentów, tj. przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Czechy – Polska,
Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Saksonia, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej –
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Transnarodowych i Międzyregionalnych oraz UMWD.
O założeniach nowego Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 opowiedzieli również przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej
Polskiej i Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu podczas konferencji online w dniu 15 listopada 2021 r.
CZYTAJ WIĘCEJ.

Polsko-Czeska Giełda Partnerstw
22 października 2021 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się Polsko-Czeska Giełda
Partnerstw. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do gmin i powiatów przygranicznych z Polski i z Czech
oraz instytucji i organizacji zorientowanych na współpracę polsko-czeską.
Zainteresowanie udziałem w Giełdzie znacznie przekroczyło oczekiwania, dając dowód na potrzebę organizacji tego
typu wydarzeń. W zaplanowanych aktywnościach wzięło udział ponad 140 osób, w tym 49 uczestników z Republiki
Czeskiej oraz 91 z Polski. Wśród uczestników znaleźli się zarówno ci, którzy już realizowali projekty współpracy
transgranicznej, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tego typu przedsięwzięciach.
Wydarzenie składało się z dwóch części: konferencyjnej i warsztatowej. W części konferencyjnej przedstawiono
założenia programu transgranicznej współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027. W ramach prac grup

warsztatowych uczestnicy przedstawiali swoje pomysły na współpracę i nawiązywali kontakty z partnerami
o podobnych zainteresowaniach tematycznych. Następnie zainteresowani mogli w mniejszych podgrupach
rozmawiać indywidualne. Pracę grup moderowali eksperci wspierani przez tłumaczy. Uczestnicy pracowali w polskoczeskich grupach tematycznych w następujących obszarach:
1.
Turystyka
2.
Systemy ratownictwa
3.
Środowisko
4.
Przedsiębiorczość
5.
Współpraca instytucji i mieszkańców.
Nawiązaniu innowacyjnych partnerstw sprzyjała różnorodność reprezentowanych podmiotów, wśród których były
m.in.:
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- instytucje działające w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji;
- podmioty działające w obszarze środowiska naturalnego i bezpieczeństwa;
- szkoły i uniwersytety;
- instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości i rynku pracy;
- euroregiony i EUWT;
- organizacje pozarządowe.
Efektem było wypracowanie wielu ciekawych i innowacyjnych inicjatyw w obszarach turystyki, środowiska,
bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, edukacji i nauki, kultury oraz współpracy różnego rodzaju instytucji.
CZYTAJ WIĘCEJ.

Interreg rozwija pogranicze – regionalna kampania promocyjna efektów
Interreg V-A Republika Czeska – Polska na Dolnym Śląsku

Programu

Zakończyła się regionalna kampania promocyjna Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowana na
terenie województwa dolnośląskiego. Celem akcji jest promocja efektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska, w szczególności w zakresie oferty spędzania wolnego czasu na pograniczu polsko-czeskim.
Kampania obejmowała:
- emisję cyklu 10 audycji radiowych przybliżających opinii publicznej na Dolnym Śląsku założenia Programu
Interreg V-A RCz-Pl oraz jego efekty i dobre praktyki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Audycja „Tajemnice militarnych podziemi”
Audycja „Singletrack Orlicko – Kłodzko oraz Cylkoprojekt”
Audycja „Łączą nas zamki i pałace”
Audycja „Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”
Audycja „Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim parkiem narodowym”
Audycja „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha”
Audycja „Wspólnie rozwiązujemy problemy”
Audycja „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór
Izerskich i Karkonoszy”
9. Audycja „Kompetencje 4.0”
10. Audycja „Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz współpraca w ramach Euroregionów
Glacensis i Nysa”

- wyprodukowanie i emisję w komunikacji publicznej w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i we Wrocławiu spotów video
„Poznaj polsko-czeskie produkty turystyczne” odnoszących się do rezultatów polsko-czeskich projektów współpracy
transgranicznej w zakresie oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej:

- artykuł sponsorowany „Interreg rozwija pogranicze. Efekty współpracy polsko-czeskiej na wyciągnięcie ręki!”;
- zakładkę „Interreg rozwija pogranicze” regionalnej strony internetowej Programu Interreg V-A Republika Czeska
– Polska www.ewt.dolnyslask.pl w telegraficznym skrócie prezentujące efekty Programu na Dolnym Śląsku:

interreg rozwija pogranicze

Na łonie natury - wyjątkowa przyroda
pogranicza

Zabytki i tradycje regionu

Aktywna turystyka – szlaki narciarskie
i ścieżki rowerowe

Dostępność komunikacyjna atrakcji
turystycznych

Informacja turystyczna

Życie na pograniczu - wspólna zabawa,
edukacja i działanie

Bezpieczne pogranicze – wspólne
metody zarządzania ryzykiem

Programy edukacyjne a wzrost
kwalifikacji

- mobilną wystawę o efektach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska;
- promocję Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w internecie.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami (poprzez kliknięcie w odpowiednie odnośniki powyżej).

Spotkania informacyjne dla studentów
Ważnym elementem promocji Programu Interreg V-A RCz-PL w roku 2021 były spotkania ze studentami.
Podczas spotkań studenci mogli uzyskać podstawowe informacje o Programie, zasadach przygotowania propozycji
projektowych, poznać specyfikę projektów transgranicznych oraz zapoznać się z wybranymi projektami
realizowanymi w ramach Programu w różnych obszarach współpracy polsko-czeskiej. Omówiono również rolę
pełnioną przez Program Interreg V-A w rozwoju regionalnym pogranicza polsko-czeskiego. Uwagę poświęcono
także możliwościom, jakie daje Program w planowaniu kariery zawodowej absolwentów studiów europejskich.
W 2021 r. odbyły się trzy spotkania ze studentami:
07.05.2021 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (online)
22.05.2021 – Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (online)
09.12.2021 – Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego (stacjonarnie)
W przyszłym roku planowane są kolejne spotkania – tym razem w formie warsztatowej – z zakresu przygotowywania
koncepcji projektów transgranicznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczelniom za zaproszenie, a uczestnikom za przybycie i zainteresowanie.
CZYTAJ WIĘCEJ.

Pierwsza część konsultacji wyjazdowych dot. możliwości udziału w projektach współpracy
polsko-czeskiej
Zakończyła się pierwsza tura konsultacji wyjazdowych organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy
w Wałbrzychu. Pierwsze konsultacje zorganizowano w okresie 16-23.09.2021 r. w Gryfowie Śląskim, Bogatyni,
Przewornie i Strzelinie.
Eksperci z Regionalnego Punktu Kontaktowego przedstawili podstawowe założenia Programu w obecnej i nowej
perspektywie finansowej, opowiedzieli o możliwościach oraz daleko idących korzyściach płynących z uczestnictwa
w projektach transgranicznych, jak również zaoferowali wsparcie przy tworzeniu propozycji projektowej
oraz objaśnili funkcjonalności systemu do składania wniosków projektowych.
Ze względu na duże zainteresowanie tego typu działaniami i znaczącą wartość dodaną w szczególności dla instytucji,
które dotychczas nie realizowały projektów współpracy międzynarodowej, formuła będzie kontynuowana
w przyszłości.
CZYTAJ WIĘCEJ.

Podcastowy serial Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu przygotował podcastowy serial, w którym prezentowane będą ciekawostki
z czesko-polskiego pogranicza.
Formuła serialu zakłada spotkania z inspirującymi ludźmi, którzy będą przewodnikami po ciekawych miejscach
regionu i opowiedzą o codziennym życiu na pograniczu.
Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Projekty Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zmieniają pogranicze
CZESKO-POLSKI SZLAK GRZBIETOWY – CZĘŚĆ WSCHODNIA
9-10 września 2021 r. w Rychnovie nad Kněžnou odbyła się konferencja kończąca jeden z największych projektów
turystycznych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polaka, Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia.
Konferencja zorganizowana przez Partnera Wiodącego projektu Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis obejmowała część teoretyczną oraz wizytę na dwóch wieżach widokowych wybudowanych
w ramach projektu. Relacja z konferencji dostępna jest na stronie Partnera Wiodącego projektu Euroregionu Pomezí
Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis. Zapraszamy również do obejrzenia filmu promocyjnego tego
imponującego projektu. CZYTAJ WIĘCEJ.
WSPÓLNE DZIEDZICTWO
Projekt „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego Wspólne Dziedzictwo” miał
na celu promocję miejscowych atrakcji turystycznych, a także wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się
na ich terenie. Na stronie portalu przy pomocy filtrów można sprawdzić, jakie atrakcje można odwiedzić w okolicy
wybranych miejscowości. W ramach projektu prowadzony jest również kanał „Wspólne Dziedzictwo / Společné
dědictví” na portalu YouTube z cyklem wirtualnych wycieczek, które w interesujący, humorystyczny i przystępny
sposób oprowadzają widza po świecie kulinariów, technologii, sportu, przyrody oraz historii miejscowości
przygranicznych. CZYTAJ WIĘCEJ.

WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR
IZERSKICH I KARKONOSZY
Projekt miał na celu poprawę bezpieczeństwa w regionie poprzez zwiększenie gotowości i współdziałania służb
kryzysowych oraz zwiększenie poziomu ich wyszkolenia. Doskonałym przykładem korzyści płynących ze współpracy
była wspólna akcja czeskich i polskich jednostek podczas niezwykle groźnego pożaru traw, torfu oraz kosodrzewiny
w okolicach Labskiej Boudy. W jego ugaszeniu ważną rolę odegrały zakupiony w ramach projektu sprzęt
oraz doświadczenia zebrane podczas wspólnych szkoleń i ćwiczeń. CZYTAJ WIĘCEJ.

Zapraszamy do kontaktu:
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY (RPK W WAŁBRZYCHU)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wysockiego 29, 58 – 304 Wałbrzych
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, budynek nr 8, I piętro
tel: +48 74 667 09 90, +48 74 667 09 91, kom: +48 603 074 377
fax: + 48 71 776 93 57
e-mail: rpk@dolnyslask.pl

