ZPRAVODAJ
EUROREGIONU GLACENSIS

3/2021

Dort k 25. výročí Euroregionu Glacensis

ZPRAVODAJ 3/2021 | EUROREGION GLACENSIS

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
Euroregion Glacensis v minulých dnech oslavil krásné výročí 25 let své existence. Těžko říci
zda tehdejší zakladatelé tušili kam až je možné
posunout úlohu a význam euroregionu. Zájem
o přeshraniční spolupráci stále roste a vzájemné vnímání Čechů a Poláků se výrazně posouvá dopředu. Za posledních několik let se nám
podařilo dokončit několik klíčových strategických
projektů, které zásadním způsobem zatraktivnily česko-polské pohraničí. V posledních měsících vzniklo z naší dílny několik nových výstupů.
Jednak je to nová publikace Voda základ života,
která nám prezentuje vodu v různých podobách,
tak jak nás provází životem a představuje jedinečné území euroregionu z pohledu cenných vodních zdrojů. Publikaci doprovází tradiční kruhový
kalendář na rok 2022 na stejné téma. Zmínil bych
rád také dva nové filmy. Česká část euroregionu
představila v září nový dokument o historicky největším a nejúspěšnějším projektu Česko-polská
Hřebenovka. Polská část o měsíc později zveřejnila nový dokument s názvem 25 let Euroregionu
Glacensis. A právě v těchto dnech jsme dokončili pro nás další výjimečné dílo s názvem Manuál
turistických výletů do Dolního Slezska.
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Pracovníci Euroregionu Glacensis pro Vás
zmapovali ty nejzajímavější atraktivity a z těchto vybraných míst sestavili několik komplexních
nabídek na celodenní výlety. Pečlivě sestavený harmonogram výletů s přesným itinerářem
a podrobným popisem turistických atraktivit pro
Vás bude podkladem pro uspořádání výletů pro
Vás, Vaši rodinu, ale vhodný je i pro větší organizované skupiny.
Zkrátka Euroregion Glacensis má stále co
nabídnout.
Jaroslav Štefek
Sekretář Euroregionu Glacensis
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EUROREGION PŘEDSTAVIL SVOU NOVOU
PUBLIKACI „VODA ZÁKLAD ŽIVOTA“
Již sám název publikace nám napovídá,
o jaké stěžejní téma se jedná. Voda se aktuálně
jeví jako jedno ze zásadních témat našeho života a jeden z pilířů trvale udržitelného rozvoje,
a to na obou stranách hranice. Postupem času
vznikají různé aktivity na podporu její efektivní
využitelnosti, avšak na to, jak je voda pro život
důležitá, o ní společnost mnoho neví. Pro to,
aby se člověk začal více věnovat problematice sucha a šetření s vodou, je zapotřebí si uvědomit, kde všude se voda prolíná životem lidstva. Cílem projektu je tak tomuto napomoci a prostřednictvím publikace představit vodu
v různých podobách, kde se s ní můžeme
setkat. Ať už od přírodních zdrojů, jako jsou studánky, řeky, jezera či mokřady, až po vodní díla,
jako jsou náhony nebo vodní nádrže. Dále pak

společné využití v našem životě, kdy vodu využíváme například pro relaxaci v podobě splavných řek - vodní turistiku, pro výrobu elektrické energie v podobě vodních elektráren nebo
jako zdroj pitné vody. Může však být i zdrojem
pohromy, o čemž svědčí povodně. Zároveň
chceme představit jedinečné území Euroregionu Glacensis z pohledu vodních zdrojů.
V minulosti již byly vydány osvětové publikace na téma rozhleden, technických památek, přírody, historických a církevních památek a další, které byly ze strany veřejnosti velice dobře vnímány a hodnoceny. Bude se tak
jednat o další téma, které euroregion řeší
a popularizuje.
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Publikace byla oficiálně představena veřejnosti na konferenci k 25. výročí založení sdružení, která se uskutečnila v polské Kudowe
Zdróji na začátku října 2021. Slavnostní křest
proběhl za účasti autora textů p. Lukáška a grafika p. Kaválka.
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Publikace je vydána v česko-polské jazykové
mutaci. V elektronické podobě s možností stažení je uvedena na webových stránkách sdružení. V tištěné podobě je k dispozici na sekretariátu sdružení. Vydání publikace bylo financováno v rámci česko-polského projektu s názvem
„Voda základ života“. Zároveň byl vydán kruhový nástěnný kalendář na rok 2022 a dva rolapy.
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25 LET EUROREGIONU GLACENSIS
Ve dnech 7. - 8. října 2021 se v lázeňském hotelu St. George v Kudowe-Zdroji konala česko-polská konference u příležitosti 25. výročí
Euroregionu Glacensis. Konference byla uspořádána v rámci mikroprojektu „25 let Euroregionu Glacensis” spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Během konference pan Miroslav Wágner,
místopředseda české části Euroregionu Glacensis, a pan Czesław Kręcichwost, předseda polské části Euroregionu Glacensis, přiblížili historii vzniku euroregionu. Pan Jaroslav Štefek, sekretář české části Euroregionu Glacensis, a paní Bernadeta Tambor, sekretář polské části Euroregionu Glacensis, představili aktivity sdružení. Během konference
vystoupila řada významných hostů: paní Monika Wielichowska – poslankyně Sněmovny PR,

pan Julian Golak – zmocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství pro spolupráci s Českou republikou a Slovenskem, pan Henryk Gołębiewski – zástupce města Wałbrzych, člen Rady
Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis,
pan Czesław Fiedorowicz – předseda Správní
rady Federace euroregionů PR, předseda Sdružení obcí PR Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”,
pan Adam Valenta – radní Královéhradeckého kraje, pan. Ing. Alexandr Krejčíř – radní Pardubického kraje, pan Martin Buršík – zástupce ředitele Odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, pan Rafał Baliński – ředitel Odboru územní
spolupráce Ministerstva fondů a regionální politiky PR, pan Artur Kowalik – ředitel Odboru hospodářství Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství, pan Ondřej Havlíček – sekretář české části Euroregionu Nisa, pan Miroslav Vlasák – zástupce ředitele Evropského
seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o.
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Konference se zúčastnili zástupci samospráv,
které tvoří členskou základnu euroregionu na
obou stranách hranice, zástupci spřátelených
institucí a Euroregionů: Beskydy, Karpaty, Nisa,
Praděd, Pro Europa Viadrina, Silesia, Těšínské
Slezsko, Sprewa-Nysa-Bóbr, Tatry.
V rámci konference se uskutečnila prezentace propagačního filmu euroregionu „25
let přeshraniční spolupráci v Euroregionu
Glacensis” a publikace „Voda základ života”.
Během konference byla mnoha významným
osobnostem a obcím/institucím z obou stran
hranice předána ocenění za aktivní přístup
k přeshraniční spolupráci pro rozvoj Euroregionu Glacensis a dlouhodobou práci pro Euroregion Glacensis.

Za dlouhodobou práci pro
Euroregion Glacensis byly
vyznamenány následující osoby:
Maciej Awiżeń
– přednosta samosprávného okresu Kłodzko
Jan Bednarczyk
– starosta obce Radków
Krzysztof Budnik
– v letech 1997-1999 náměstek ministra vnitra
Marek Chmielewski
– starosta obce Dzierżoniów, člen Rady
Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis
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Czesław Fiedorowicz
– předseda představenstva Federace
Euroregionů PR, předseda Sdružení obcí PR
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
Julian Golak
– zmocněnec maršálka Dolnoslezského
vojvodství pro spolupráci s Českou republikou
a Slovenskem
Henryk Gołębiewski
– zástupce obce Wałbrzych, člen Rady
Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis,
člen Rady euroregionu
Waldemar Grochowski
– starosta obce Borów, člen Rady Sdružení
polských obcí Euroregionu Glacensis, od roku
2010
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Tomasz Kiliński
– starosta města Nowa Ruda, místopředseda
Rady Sdružení polských obcí Euroregionu
Glacensis
Dorota Konieczna Enözel
– starostka obce Pieszyce
Tomasz Korczak
– starosta obce Międzylesie, člen Rady EG,
předseda Sdružení obcí Kladska
Grzegorz Kosowski
– starosta samosprávného okresu Dzierżoniów
Czesław Kręcichwost
– předseda Rady Sdružení polských obcí
Euroregionu Glacensis od roku 1996,
předseda polské části Rady euroregionu,
člen monitorovacích výborů přeshraničních
programů
Zbigniew Łopusiewicz
– předseda zastupitelstva okresu Kłodzko,
v letech 2000-2018 člen Rady Sdružení
polských obcí Euroregionu Glacensis
Stanisław Longawa
– starosta obce Kłodzko v letech 2010-2018,
člen Rady EG
Ryszard Niebieszczański
– člen rady okresu Kłodzko, v letech 1996
-2010 místopředseda Rady Sdružení polských
obcí Euroregionu Glacensis
Grażyna Orczyk
– starostka obce Złoty Stok
Marcin Orzeszek
– starosta obce Ząbkowice Śląskie, člen Rady
Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis

Radosław Pietuch
– sekretář EG v letech 1998-2015, ředitel
Sdružení obcí Kladska
Michał Piszko
– starosta města Kłodzko, člen Rady Sdružení
polských obcí Euroregionu Glacensis
Cezary Przybylski
– maršálek Dolnoslezského vojvodství
Renata Surma
– starostka obce Bystrzyca Kłodzka, člen Rady
Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis
Monika Wielichowska
– poslankyně Sněmovny PR
Krzysztof Żegański
– starosta obce Bardo, člen Rady Sdružení
polských obcí Euroregionu Glacensis
Bernadeta Tambor
– ředitelka kanceláře Sdružení polských obcí
Euroregionu Glacensis, sekretář polské části,
zaměstnankyně EG
Sylwia Chodorowska-Cygan
– hlavní účetní Sdružení polských obcí
Euroregionu Glacensis
Dariusz Tatka
– projektový manažer ve Sdružení polských
obcí Euroregionu Glacensis
Jan Birke
– starosta města Náchod
Petr Fiala
– starosta města Letohrad
Jiří Vancl
– bývalý starosta obce Lánov
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Alena Rejzková Křížová
– bývalá starostka obce Deštné v Orlických
horách
Roman Klíma
– odbor grantů a dotací KÚ Královehradeckého
kraje
Miroslav Smejkal
– oddělení regionálního rozvoje a cestovního
ruchu Pardubického kraje, člen rady českého
EG
Marta Novotná
– vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Olomouckého kraje
Josef Taláb
– vedoucí oddělení projektového řízení KRNAP
Pavel Branda
– místopředseda Asociace evropských
přeshraničních regionů, Euroregion Nisa
Iva Paukertová
– ředitelka RDA
Ilona Dusilová
– projektová manažerka Fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis
Jana Čejpová
– vedoucí Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis
Jiřina Jeřábková
– projektová manažerka Euroregionu
Glacensis
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Petra Páralová
– finanční manažerka Euroregionu Glacensis
Jaroslava Papáčková
– projektová manažerka Fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis
Alena Preclíková
– finanční manažerka Fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis
Jaroslav Štefek
– sekretář Euroregionu Glacensis
Pavel Hečko in memoriam
– bývalý starosta města Meziměstí
Alena Windová
– zastupitelka města Staré Město
Pavel Kalivoda
– bývalý vedoucí odboru regionálního rozvoje
Pardubického kraje
Vojtěch Špinler
– starosta obce Orlické Záhoří
Jana Ponocná
– bývalá starostka města Králíky
Ivana Kudrnáčová
– vedoucí odboru regionální rozvoje
Královéhradeckého kraje
Ivan Adamec
– starosta města Trutnov
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Za aktivní přístup k přeshraniční
spolupráci byly vyznamenány
následující instituce/obce:

Za dlouhodobou práci pro rozvoj
přeshraniční spolupráce byly
oceněny česko-polské euroregiony:

město Nové Město nad Metují, městys
Nový Hrádek, obec Vysoká Srbská, obec
Suchý Důl, obec Libchavy, Pardubický kraj,
Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj,
Revitalizace Kuks, Agentura pro rozvoj
Broumovska, Sdružení Neratov, Správa
Krkonošského národního parku, Folklorní
soubor Barunka, z.s. Česká Skalice, Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého
kraje, Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Radków,
Gmina Międzylesie, Gmina Bardo, Gmina
Duszniki-Zdrój, Gmina Bystrzyca Kłodzka,
Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Kłodzko,
Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Stronie
Śląskie, Gmina Wałbrzych, Gmina Złoty Stok.

Beskydy, Nisa, Praděd, Silesia, Těšínské
Slezsko.
V rámci kulturního programu vystoupil Pěvecký a taneční soubor Nowa Ruda. Během konference bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, přípravě a realizaci přeshraničních projektů zaměřených na modernizaci dopravní infrastruktury mezi Královéhradeckým krajem,
okresem Kladsko a obcí Kudowa-Zdrój.
Druhý den konference proběhla prezentace Evropského města Kudowa-Náchod. V první části studijní návštěvy paní Aneta Potoczna, starostka Kudowy-Zdroje, prezentovala zajímavosti Kudowy-Zdroje, mj. lázeňský park a Muzeum sudetského pohoří v Pstrążné. Následně
účastnici přejeli do Náchoda, kde pan Jan Birke, starosta města Náchod, prezentoval lázně
Běloves postavené v rámci projektu „Aqua Mineralis Glacensis” financovaného z programu
Interreg V-A ČR- Polsko.
Velmi srdečně děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší slavnostní akce. Děkujeme za slova
ocenění, krásné květiny, dárky a poděkování.
9
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VE SPORTOVNÍ A RODINNÉ ATMOSFÉŘE
– slavnosti k 25. výročí Euroregionu Glacensis

V souvislosti s oslavami 25. výročí Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis byl v sobotu dne
7. srpna 2021 uspořádán česko-polský cyklistický výlet ukončený rodinným piknikem.
Počasí se vydařilo a účastníků z České
republiky a Polska bylo hodně. Jednalo se jak
o organizované skupiny mj. ze Stronie Śląského, Międzylesie, Szczytné, Strzelinu, tak o celé
rodiny, např. z Niemcze a Dzierżoniowa.

Start byl v Nowé Rudě, ul. A. Asnyka 2. Od
9:30 hodin probíhala registrace a byla rozdávána pamětní trička. Účastníky akce na startu slavnostně uvítal pan Czesław Kręcichwost
– předseda Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, pan Jan Bednarczyk
– starosta Radkowa a pan Miroslav Wágner
– starosta Jablonného nad Orlicí.
U zahájení byla také přítomna paní Marzena
Wolińska – zástupkyně starosty města Nowa
Ruda a paní Adriana Mierzejewska – starostka
obce Nowa Ruda.

Projekt „Ve sportovní a rodinné atmosféře - slavnosti k 25. výročí Euroregionu Glacensis“
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
10
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Pan Tomasz Korczak – starosta Międzylesie
společně s manželkou, pan Miroslav Wágner
s manželkou a paní Anna Zawiślak – zástupkyně starosty obce Nowa Ruda s rodinou se
aktivně akce zúčastnili a projeli celou připravenou trasu na kolech.
Akci moderoval
Przybycień.

konferenciér

Krzysztof

Bezpečnost účastníků zajišťovaly: Policie
v Nowé Rudě, Policie v Radkowě, Městská policie z Radkowa a Nowé Rudy, SDH Radków
– navigační čtyřkolka a SDH Ścinawka Średnia
– bezpečnostní vozidlo. Zdravotní zabezpečení zajistila sanitka se zdravotníky ze zdravotnického střediska v Kladsku. Na trase výletu byly
dvě zastávky – u zámku Sarny a na parkovišti
ve Vambeřicích.
Cíl závodu, kde se konal i rodinný piknik, byl
v geoparku u vodní nádrže v Radkowě. Pro
účastníky byl připraven catering, zde si také
mohli odpočinout a sdílet své dojmy a zážitky.
Srdečně děkujeme všem, kteří chtěli aktivně
oslavit naše výročí!
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UČÍME SE U SOUSEDŮ 2
Od roku 2020 Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis realizuje vlastní mikroprojekt
s číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002225 s názvem „Učíme se u sousedů 2”. Projekt byl
podpořen v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko.
Situace související s pandemií koronaviru
(Covid-19), trvající od loňského roku, si však
vynutila odložení zájezdů na rok 2021.
První společná cesta českých a polských
starostů, primátorů a přednostů samosprávných okresů, kteří jsou členy Euroregionu Glacensis na obou stranách hranice, se konala ve
dnech 19.-20. července 2021 a byla do polskoslovenského Euroregionu Tatry.
Účastníci navštívili Muzeum tisku v Nowém
Targu, které sídlí v nové budově vzniklé v rámci
projektu „Po stopách technických památek
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z Podhalia na Liptov” realizovaného v letech
2017-2018 v rámci evropského programu
přeshraniční spolupráce Interreg V-A PolskoSlovensko 2014-2020 městem Nowy Targ
a slovenskými partnery, Žilinským samosprávným krajem a obcí Ludrová. Zhlédli stálou
expozici, jejímž nejhodnotnějším exponátem
je plochý typografický tiskařský stroj pracující na principu tzv. STOP cylindru z roku 1848,
s ručním pohonem z vídeňské Schnellpressenfabrik Helbig & Müller, se sériovým číslem 162.
Jedná se o unikátní technickou památku, jediný
model rychlého tiskařského stroje tohoto typu,
který se dochoval do dnešní doby.
Následně se konala konference se zástupci Euroregionu Tatry, panem Bogusławem
Waksmundzkým, předsedou Rady, a panem
Michałem Stawarským, ředitelem kanceláře,
kteří účastníky seznámili s činností euroregionu, Fondem mikroprojektů a realizovaným polsko-slovenským programem. Účastníci se také
seznámili s principy fungování ESÚS v Euroregionu Tatry.
Druhý den bylo na programu sjíždění průlomem Dunajce. Akce začala ve vorařském přístavu v Sromowcích Kąty a skončila ve Szczawnici. Trasa byla dlouhá cca 18 km a sjíždění
řeky trvalo přibližně 2 hodiny 15 minut. Následně účastníci absolvovali prohlídku hradu „Dunajec“ v Niedzici a vozovny. Hrad byl postaven
v 1. polovině 14. století jako pevnost na obranu severní hranice Uher. Od této doby byl
v rukou uherských rodů. Po 2. světové válce byl
objekt velmi zchátralý. Po inventarizaci, zpracování projektu a rekonstrukci byl hrad předán
do správy Sdružení historiků umění. V interiéru
horního a prostředního hradu vzniklo muzeum
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se zachovaným historickým uspořádáním
a původním charakterem objektu. Sbírky
nacházející se na expozici byly pořízeny s cílem
rekonstrukce hradních interiérů, mj. šatlavy
s mučírnou, světnice spišského župana, županovy ložnice, světnice stráže a obytných komnat posledních majitelů hradu – rodu Salamonů. Dodatečnou atraktivitou hradu jsou vyhlídkové terasy, z nichž se naskýtá krásný výhled
na okolí.
Po prohlídce hradu se účastníci vydali na
hráz v Niedzici – velké vodní dílo ukončené
v roce 1997. Jeho hlavní součástí je umělá
vodní nádrž Czorsztyn-Niedzica, vzniklá vzdutím vody Dunajce po postavení hráze ze zeminy

a betonu, a vodní elektrárna. Hráz je 400 m
dlouhá a 52 m vysoká. Od roku 2011 je zde 3D
malba „Síla živlů” představující interiér elektrárny zaplavované vodopády.
Tlumočení během studijní cesty zajistila Ing.
Karína Kurková.
Srdečně děkujeme zástupcům Euroregionu
Tatry za skvělé přijetí, pohostinnost a pomoc
při organizaci návštěvy a všem účastníkům za
aktivní účast a příjemně strávený čas.

13
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POLSKO JINAK, NEŽ HO ZNÁME
Co se Vám vybaví jako první, když se vysloví slovo Polsko – nejspíše tržnice. Ano, taková je skutečnost. A právě tuto mylnou přetrvávající představu má za úkol vyvrátit právě realizovaný projekt pod názvem Polsko jinak, než
ho známe. Už sám název projektu napovídá, co
je hlavním tématem. Tedy propagace a popularizace Polska jako zajímavé turistické destinace. Náš nejbližší přeshraniční soused nabízí nespočet zajímavých přírodních, historických, kulturních i technických památek, které
rozhodně stojí za návštěvu. K této propagaci poslouží vytvořený manuál, který je k dispozici nejen v podobě tištěné, ale i elektronické na webových stránkách sdružení. Je vydán
v českém jazyce a prezentuje deset vytipovaných celodenních výletů do Dolního Slezska. Návštěvníkům stručně představuje každé
z těchto míst nejen popisem, ale i fotografiemi
a zároveň poskytne mnoho užitečných informací, které ocení každý turista - např. způsob
dopravy, cenovou dostupnost, otevírací doby,
délku prohlídky, dostupnost průvodce v českém jazyce či možnost parkování.

Polsko jinak než ho známe
SREBRNA GÓRA
vojenská pevnost

Prezentované atraktivity jsou vyobrazeny
také na vydaném pexesu. Další aktivitou projektu byly osvětové přednášky v základních
školách, pro zaměstnance infocenter nebo
přednášky v klubech důchodců.

14

Na základě vytvořené první verze manuálu
byl vytipován vzorový studijní výlet za krásami
Dolního Slezska tak, aby se přímo v praxi osvědčila praktičnost vydaného materiálu. Zájezd se
uskutečnil dne 26. srpna 2021 a zúčastnily se
ho osoby z různých institucí. Skupina vyrazila v časných hodinách z Rychnova nad Kněžnou. První zastávkou bylo Muzeum průmyslu
a železnice v Jaworzyne Slaskie. Jedná se
o nejrozsáhlejší muzeum nejen na území Polska, ale i ve střední Evropě. V depu s parními
lokomotivami bylo k vidění okolo 100 exponátů
od různých výrobců parních strojů. Zde každý
milovník „mašinek“ musí zaplesat.
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Poté se účastníci přemístili nedaleko
města Valbřich, kde byla naplánovaná prohlídka zámku Książ. Nespornou výhodou tohoto zámku je i to, že při vstupu obdržíte audioprůvodce v českém jazyce a sami si určujete tempo své prohlídky. Nejen zámek, ale i přilehlý rozhlehlý park jsou prostě jedním slovem impozantní. V odpoledních hodinách byla
na programu návštěva lázní Szczawno Zdrój.
Ve zdejším nádherně zrekonstruovaném divadle byli účastníci přivítáni starostou města,
který jim představil historii i současnost lázní.
Poslední navštívenou turistickou atraktivitou
byl klášter Krzeszów. Cisterciánský klášterní

15
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komplex s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie,
nazývaný též perlou baroka, je právem považován za jeden z nejhezčích barokních svatostánků v Evropě. Cestovatelský zážitek všech
účastníků ještě umocnilo rozloučení s bazilikou v podobě rozezněných klášterních zvonů.

16
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Pevně věříme, že vydaný turistický manuál i uskutečněné osvětové přednášky umožní
změnit zažitý názor na Polsko a napomohou
ke zvýšení návštěvnosti turistických atraktivit
Dolního Slezska.
Sekretariát euroregionu
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU
HŘEBENOVKA
Projekt Česko-polská Hřebenovka míří do cílové rovinky a vrcholí taktéž Marketingová kampaň propagující tuto dálkovou trasu. Společné
výsledky práce osmnácti partnerů po dobu 3,5
let byly vyhodnoceny na závěrečné konferenci
projektu. Ta se odehrála ve dnech 9.-10. 9. 2021
v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou
a na některých realizovaných investicích. Programu se zúčastnilo téměř 140 osob. První den
konference se uskutečnil právě ve zmiňovaném
Hotelu Studánka, kde byly účastníkům v dopoledních hodinách představeny všechny realizované investice v podobě rozhleden či vyhlídek
a další doprovodné infrastruktury.

Dále následovaly prezentace pozvaných hostů z CHKO na téma Turismus v cenných přírodních územích: radost i starost, z Destinační společnosti Východní Čechy na téma Hrady a zámky nás spojují – „Evropská stezka hradů a zámků“ a ze Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
na téma česko-polské singletracky.

Odpoledne pak bylo věnováno výstupům Marketingové kampaně, na které se podílely zejména Liberecký, Královéhradecký, Pardubický
a Olomoucký kraj, Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Kłodzkiej a Euroregion Glacensis. K vidění byly
všechny propagační spoty a film, který si zde
odbyl svoji premiéru. Všechny jsou dostupné
jak na Youtube kanále Euroregion Glacensis,
tak na webovém portále
www.hrebenovka.cz
a webové podstránce
www.euro-glacensis.cz/spotyhrebenovka.

17
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Druhý den konference byly představeny stavby projektu přímo na místě. Jako první na řadě
byla rozhledna a TIC na Šibeníku v městysu
Nový Hrádek. Tato stavba je jedinečná nejen
svým vzhledem, ale i původem, díky kterému
získala zápis v české knize rekordů jakožto první rozhledna z přestavěné větrné elektrárny. Do
nebe zde byl vypuštěn odkaz Hřebenovky, který
pro své nálezce ukrývá řadu cen přímo od partnerů projektu. Druhou navštívenou byla rozhledna na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách nacházející se na vrcholu sjezdovky místního Skiareálu Hartman.

18
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Nový Hrádek získává jedno ocenění
za druhým
Na vrcholu Šibeníku v Novém Hrádku byla přesně před rokem dokončena a otevřena rozhledna využívající tubus bývalé větrné elektrárny doplněná o TIC v přilehlé trafostanici. Stavba je jedinečná nejen svým vzhledem, ale i původem
a za tento počin získává Nový Hrádek jedno ocenění za druhým. Po 3. místě v anketě Rozhledna roku 2020 a certifikátu o vytvoření českého
rekordu byla v září oceněna Cenou ministryně
pro místní rozvoj v soutěži Komunální projekt
roku 2021. Následovala Cena partnera skupiny
ČEZ ve Stavbě roku 2021 za „originální a mimořádně pečlivý přístup k novému způsobu využití
části bývalé větrné farmy z roku 1995“. V rámci
České ceny za architekturu potom získala cenu
Ministerstva pro místní rozvoj za „prosazování

kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží“ a jako poslední převzal pan starosta Zdeněk Drašnar čestné uznání v soutěži
Stavba roku Královéhradeckého kraje.
Sekretariát euroregionu
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„TOULKY POHRANIČÍM“
– Euroregion Glacensis
Společný sekretariát v Olomouci vykonává
mimo jiné činnosti propagující výsledky dosažené v projektech realizovaných v rámci programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko. Jednou
z takových aktivit jsou rozhovory s příjemci projektů, na jejichž základě jsou připravovány podcasty. Série podcastů se jmenuje „Toulky pohraničím“. Tyto podcasty jsou dostupné
na kanálech jako Spotify, Anchor, Google Podcasts a YouTube. Myšlenkou podcastů je ukázat česko-polskou hranici z pohledu již dokončených projektů a jejich měřitelných efektů. Přibližují, jak se česko-polské pohraničí změnilo díky
prostředkům z našeho programu. Setkáváme se
v nich s inspirativními lidmi, kteří nám vyprávějí
o každodenním životě v pohraničí a jsou našimi
průvodci po zajímavých místech regionu.
V každém díle se setkáme s hosty, kteří nás
provedou pohraničím tak, abychom pocítili
každodenní místní rytmus života, a tudíž Vám
prozradí i zajímavosti, které byste jinde těžko
hledali.

a kybernetické kriminality, o fungování ESÚS
NOVUM, o tom, co mohou příhraniční obce jako
Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka a Złoty Stok
nabídnout turistům.

Zatím jsme navštívili Slezské Beskydy, Cieszyn a Český Těšín, kde jsme měli možnost
nahlédnout do tradic, které jsou nedílnou součástí života obyvatel, a také si poslechnout o problémech a výzvách rozděleného města. Navštívili jsme také město Jastrzębie-Zdrój a Petrovice
u Karviné, kde jsme hovořili o využití turistického potenciálu těchto míst, včetně atrakcí financovaných z Programu. V Opavě jsme se mimo
jiné dozvěděli o každodenní spolupráci hasičů
a turistické nabídce Euroregionu Silesia.

Navštívili jsme také Euroregion Glacensis,
kde jsme si povídali s právě úřadujícím předsedou Euroregionu Glacensis Petrem Hudouskem a dlouholetým sekretářem Euroregionu
Glacensis, panem Jaroslavem Štefkem, o navazování, vytváření a udržování přeshraničních
partnerství a institucionální spolupráce zejména v oblasti cestovního ruchu. Mluvili jsme také
o dopadu pandemie Covid-19 na současnou
spolupráci příjemců projektů.

V nové sérii podcastů si povíme o spolupráci
českých a polských policistů v oblasti drogové

V případě zájmu navštivte podcastové
kanály a web www.cz-pl.eu.
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DVĚ ŽELEZNIČNÍ MUZEA A PRAVIDELNÉ
PARNÍ VLAKY
Pardubický kraj připravuje velký Česko-polský projekt

Předposlední říjnový den se uskutečnila mimořádná jízda parního expresu KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK z Ústí nad Orlicí do polské Slezské Javořiny. Ten se vydal z Ústí nad Orlicí přes
Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Lichkov až do Polska, kde zastavil v Kladsku, městě Dzierżoniów,
a dojel až do železničního muzea ve Slezské
Javořině. Jízda se těšila obrovskému zájmu jak
českých, tak polských železničních nadšenců.
„Tato jízda byla symbolická, protože je součástí našeho plánu na vybudování železničního muzea v Dolní Lipce ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku a polskými partnery. Chtěli bychom předložit projekt do programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko - Polsko, tedy projekt financovaný z evropských fondů. Věříme, že máme
šanci přeměnou železničního depa v Dolní Lipce
a Dzierzionowě na železniční muzea vytvořit novou turistickou atrakci, která se bude těšit
velkému zájmu. Právě mimořádná říjnová jízda
ukázala, že jak na české, tak polské straně je
o parní vlaky velký zájem. Nejen že byl vlak z Ústí
nad Orlicí zcela naplněný, ale dokonce jsme na
polské straně přidávali další tři vagony. Po celé
trase pak vlak doprovázely stovky železničních
nadšenců,“ řekl hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.

Prvním krokem přípravy společného projektu
byl podpis memoranda o spolupráci mezi českými i polskými partnery – Muzeem starých strojů
a technologí v Žamberku, Pardubickým krajem,
městem Dzierżoniów a Železničním muzeem ve
Slezsku. Sbírka železničního muzea ve Slezku
se skládá z více než 150 železničních vozidel od
roku 1880 do 70. let minulého století. Obsahuje
mimo jiné více než 40 parních lokomotiv německé, polské, americké a anglické výroby, dieselových a elektrických lokomotiv i sbírku vagonů
a specializovaných železničních vozidel. V Dzierzionowě je pak parametrově obdobné depo,
které by se také mělo přeměnit v železniční
muzeum. Jízdu uspořádal Pardubický kraj ve
spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku. Oba tyto subjekty mají záměr
provozovat parní jízdy z Čech do Polska pravidelně i v následujícím období.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SÍTĚ
SINGLETRACKŮ NA HRANICI NA HRANĚ

Realizace projektu česko-polské spolupráce
partnerů města Moravská Třebová, Gminy Bystrzyce Klodzke a obce Dolní Morava, spolufinancovaného Evropskou unií, byla úspěšně dokončena.
Aktivní sportovci a bikeři se mohou těšit na skvělé zážitky, které jim nově nabízí pumptrack na
Knížecí louce a 13 km dlouhý Singltrek Moravská
Třebová, adrenalinová dráha ve sportovním areálu na Dolní Moravě, 4 km singletracků v oblasti Petla Stronie a infrastruktura na Gorze Parkowe
v Polsku. Slavnostní otevření sítě singletracků
proběhlo v Moravské Třebové v sobotu 18. září
2021. „Moravská Třebová je vedoucím partnerem celého projektu, a proto jsme rádi, že jsme
slavnostní ceremoniál zahájili v našem městě.
Společně s bikery a partnery projektu jsme
vyzkoušeli pilotní jízdu na moravskotřebovském
Singltreku a na kolech jsme pokračovali do Dolní
Moravy, kde proběhl test adrenalinové sportovní
dráhy. Chci poděkovat všem partnerům, kteří se
podíleli na úspěšné realizaci tohoto mezinárodního projektu,“ uvedl starosta Miloš Mička.
„Mottem projektu Na hranici na hraně je vícedenní sportovní a adrenalinový produkt na hranici Čech, Moravy a Klodzka a současně výzva na
hraně vlastních dovedností a vytrvalosti cyklisty
v krásné přírodě. To vše na trase mezi novým
Singltrekem Moravská Třebová, přes spojky na
22

adrenalinovou překážkovou dráhu na Dolní Moravě s možností přenocování a s pokračováním
přes polské singletracky do Bystrzyce Klodzke.
Lze jet i opačným směrem. Při obdržení čtyř razítek ze všech lokalit do karty bikera získají účastníci pro sebe a svůj doprovod zajímavé slevy
a vstupy zdarma. Vše je uvedeno na webových
stránkách
www.singletrackglacensis.eu.
Nová nabídka bude také jistě hojně využita místními občany. Projekt je součástí mnohem větší
sítě v česko-polském příhraničí pod značkou
Singletrack Glacensis se stovkami kilometrů
tras, což je již evropsky zajímavá nabídka,“ uvedla manažerka projektu Renata Šedová.
Singltrek Moravská Třebová nabízí další možnost sportovního vyžití pro širokou veřejnost
každé výkonnostní úrovně včetně dětí. Traily
jsou podle obtížnosti barevně odlišeny na červené (středně obtížné), modré (lehké) a zelené.
Ty vedou rekreačním areálem Knížecí louka a
díky nenáročnému profilu jsou určeny pro každého, zejména pro děti. Nástupním místem pro
všechny cyklisty je parkoviště pod zámkem.
Odtud mohou vyrazit směrem do Pekla, kde
začínají modré (lehké) traily, nebo přes Knížecí louku k retenční nádrži, kde začínají červené
(středně obtížné) traily. „Do procesu příprav celého projektu jsme zapojili i veřejnost. Obyvatelé
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Sledujte Facebook:
https://www.facebook.com/
singltrekmt
města mohli v květnu minulého roku na sociálních sítích města navrhovat názvy pro jednotlivé
dílčí úseky tratí v lese pod rozhlednou Pastýřka,“
vysvětluje starosta Miloš Mička.
Pumptrack se nachází přímo pod nástupním
místem na traily. Jedná se o uzavřený, uměle
vytvořený okruh s asfaltovým povrchem a celkovou délkou 255 m. Vlny a klopené zatáčky umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost
pumpováním. Trať nabízí uživatelům nejen zábavu, ale i zdokonalování technických i jízdních
dovedností na kole. Do pohybu se zapojuje celé
tělo a je to tedy zábavný prostředek pro zlepšování fyzické kondice. Výstavba singletracků i pumptracku je z 90 % finančně podpořena z dotačního
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
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PIESZYCE – MĚSTO V SOVÍCH HORÁCH

Pieszyce, malebné městečko v jižní části Dolnoslezského vojvodství, v Dzierżoniowské kotlině na úpatí Sovích hor. Jedná se o dokonalé
výchozí místo na horské trasy a k mnoha zajímavostem v okolí, například těm opředeným tajemstvími z doby 2. světové války.
Na jeho území najdete řadu architektonických
památek. K nejzajímavějším z nich patří barokní
zámek z 18. století v Pieszycích (v soukromém
vlastnictví, nyní pro návštěvníky nepřístupný),
barokně klasicistní zámek z 18. století v Rościszowě a kostely: sv. Jakuba, sv. Antonína, Andělů
Strážných v Kamionkách, sv. Bartoloměje v Rościszowě a sv. Jana Nepomuckého v Piskorzowě.
Pozornost si zaslouží i historický městský park
a kaplička, která byla nedávno zrekonstruována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Dle současné architektonické podoby lze usuzovat, že kaplička pochází zřej24

mě z 19. století nebo dokonce začátku 20. století. Bohužel nejsou známy okolnosti jejího vzniku.
V kapličce se nachází socha Matky Boží Lurdské, jejíž zjevení v roce 1862 je katolickou církví
považováno za autentické. Možná právě po roce
1862 vznikla kaplička v pieszyckém parku a také
tato socha.
Ze zdrojů Euroregionu Glacensis byla v městském parku postavena rovněž atraktivní cyklistická dráha.
Nejidentifikovatelnějším symbolem města
a současně povinným místem k návštěvě je
samozřejmě nejvyšší vrchol Středních Sudet
– Velká Sova s nadmořskou výškou 1015 m.
Jedná se o nejvíce turisticky vytíženou oblast této
části pohoří. Vrchol patří do Koruny polských hor,
není však příliš náročný – mezi četnými trasami
mířícími na Velkou Sovu najdete jak ty obtížnější,
tak ty snadnější, které zvládnou i malé děti.
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Na vrcholu hory stojí rozhledna stará 115 let,
z níž se naskýtají krásné výhledy na okolní krajinu. Za příznivého počasí jsou vidět Krkonoše se Sněžkou a také mrakodrap Skytower ve
Vratislavi.
Soví hory, které nejsou příliš vysoké ani
náročné, ale přesto nabízí krásnou krajinu, jsou
každým rokem stále více oblíbenějším turistickým cílem. Největšímu zájmu turistů se těší především trasy na Velkou Sovu, které vedou ze
tří sedel: Przełęcz Sokola, Przełęcz Jugowska
a Przełęcz Walimska.
Z Pieszyc se nejsnadněji dostanete na sedlo
Przełęcz Jugowska a Przełęcz Walimska.
V obou případech Vás čeká příjemná procházka
lesem, která vyžaduje jen málo námahy. Jedná
se zároveň o nejrychlejší a nejmírnější trasy na
vrchol.
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Kromě hlavních tras je zde také řada stejně
atraktivních stezek, kde potkáte mnohem méně
turistů nebo dokonce vůbec a budete si tak moci
odpočinout od každodenního shonu a kochat se
krásnými pohledy na živou a neživou přírodu
s mnohdy dechberoucími výhledy.
Pieszyce nabízí řadu možností, které uspokojí i ty nejnáročnější turisty, ale najdete tu
i trasy pro začátečníky, pro rodiny s dětmi a několik variant výšlapu na Velkou Sovu s kočárkem.
Kterou trasu vybrat? Nejrychlejší, nejmírnější anebo spíš náročnější a delší? Seznamte se
s našimi tipy na výlety s přesnými popisy, fotografiemi a aktivními mapami a stopami gpx.
Naplánovali jsme vše, co jen hory mohou
nabídnout: bohatou faunu a flóru, chaty se skvělou gastronomií, množství míst k táboření, rozhledny a úchvatná panoramata, a také tipy pro
rychlou túru po práci či celodenní výlet.
http://www.pieszyce.pl/index.php/
turystyka/wycieczki
26

Rostoucí trend aktivního trávení volného času
láká do Sovích hor stále více sportujících turistů.
Trasy vedou neopakovatelnou krajinou a lákají
jak amatéry, tak i profesionály, pro něž jsou
panenská území obce Pieszyce a Sovích hor
zajímavou volbou a výzvou.
Sovíhorská sedla potěší silniční cyklisty, kdežto milovníci MTB zde najdou přes 500 km největší sítě horských cyklotras v Polsku – Strefa
MTB Sudety.
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Milovníkům jízdy po rovinaté krajině, nejen na
kolech, nabízíme pěší a cyklistické stezky mezi
Pieszycemi a Dzierżoniowem a také mezi Pieszycemi a Bielawou, které jsou v noci také osvětlené.
Příznivci běžeckého lyžování pak mohou
v zimě využívat šest udržovaných běžeckých
tratí. Na čtyři z nich se napojí ze sedla Przełęcz
Jugowska. Ostatní dvě mají svůj začátek na sedlech Przełęcz Srebrna a Walimska. Běžkaři by si
neměli nechat ujít ani kultovní Bieg Gwarków
– druhý největší běh na lyžích v Polsku.
Klasika a bruslení zde najdou uplatnění nejen
v zimě. Letní alternativou pro běžky jsou kolečkové lyže. V Polsku se jedná o stále málo oblíbenou sportovní disciplínu, ale cestou na sovíhorská sedla lze stále častěji potkat příznivce
tohoto sportu. Je to i díky tomu, že se zde každým rokem konají závody na kolečkových lyžích.
V rámci série Vexa Skiroll Tour do Pieszyc přijíždějí závodníci z celé Evropy. Soupeří se na vzdálenosti 9 km v uphillu a 30 km na sovíhorském
okruhu klasikou, volným stylem a v „pumpování“
na kolech.
facebook.com/PieszyceMiasto
facebook.com/wielkasowaofficial
instagram.com/pieszyce_gory_sowie/

Pro příznivce automobilů jsou zde pak pořádány horské automobilové závody. Bielawská
skupina Motosport společně s městem Pieszyce rozvíjejí závodní tradici regionu a umožňují zájemcům závodit na nejvíce kultovních závodních úsecích v Polsku. Kamionki a Rościszów
patří zároveň do speciálních úseků Svídnického
závodu – Krause, který se zde každým rokem
koná v rámci Automobilových závodů mistrovství Polska.
Především zde ale najdete to nejhodnotnější
– odpočinek blízko panenské přírody, uprostřed
krásné krajiny, která je v rámci celé republiky unikátní. Vyskytují se zde vzácné rostliny a druhy
živočichů, které se vyskytují jen v této části
země. Je to výjimečné místo na mapě Dolního
Slezska, kde můžete provozovat méně komerční
turistku, a to rozhodně blíže přírodě.
Ať už pěšky, na kole, na běžkách či kolečkových lyžích, obec Pieszyce je dobrá volba pro
aktivní odpočinek.

www.pieszyce.pl
www.wielkasowa.eu
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AKTUÁLNĚ VE FONDU MIKROPROJEKTŮ
11. Zasedání EŘV
Dne 13. října 2021 se konalo 11. zasedání
Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty ze dvou
ukončených výzev, a to v rámci prioritní osy 2
i prioritní osy 4.
Na 11. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání celkem 46 mikroprojektů a z tohoto počtu
bylo schváleno k financování čtyřicet projektů.
V dělení na prioritní osy bylo podpořeno v prioritní ose 4 celkem třicet projektů a v prioritní ose 2
celkem deset projektů, přičemž u PO2 byl stanoven seznam náhradních/rezervních mikroprojektů - smlouvy o financování s úspěšně podpořenými náhradními projekty budou uzavírány postupně tak, jak se budou vracet finanční prostředky
z ukončených mikroprojektů do Fondu, tj. úspory
z vyúčtovaných projektů. Předpokládáme, že na
všechny náhradní projekty by měly finanční prostředky do konce tohoto programového období
vystačit.

Prioritní Osa 2
Poslední finanční prostředky a zbytková alokace v prioritní ose 2 v rámci aktuálního programového období byla rozdělena na 11. zasedání EŘV
dne 13. října 2021. Jednalo se již o poslední výzvu a poslední podporu mikroprojektů v prioritní ose 2 v tomto období – další výzvy v PO2 již
nebudou vyhlášeny.
Pro programové období 2014 - 2020 měl Euroregion Glacensis svěřenou alokaci 4.053.647
EUR na mikroprojekty v prioritní ose 2 – za tuto
sumu se nám v tomto období podařilo podpořit 146 mikroprojektů zaměřených na cestovní ruch a rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti v našem společném území.

Prioritní Osa 4

Ukončené kolo výzvy
Ke dni 31. říjnu 2021 bylo ukončeno před-
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kládání projektových žádostí do prioritní osy 4
– v rámci této výzvy jsme obdrželi celkem třicet devět nových projektových žádostí, z toho
třináct mikroprojektů za českou stranu a dvacet
šest za polskou stranu. U předložených projektů
proběhla kontrola přijatelnosti a projekty byly předány regionálním expertům k bodovému hodnocení. Zasedání 12. Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou tyto mikroprojekty projednány, se bude konat v průběhu února 2022.
Aktuální kolo výzvy
Od 1. listopadu 2021 máme ve Fondu otevřenou další výzvu do prioritní osy 4. Tuto výzvu
považujeme za průlomový okamžik ve Fondu
mikroprojektů a v dokladování výdajů, jelikož
je zaměřena nejen na klasickou metodu prokazování a dokladování výdajů, kdy se standardně
ke každému výdaji dokládají účetní doklady (faktury) a další podpůrné dokumenty (objednávky,
dodací listy, doklady o zaplacení atd.), ale je zaměřena především také na tzv. „zjednodušené
metody vykazování výdajů“. Základní principy
zjednodušeného vykazování jsou popsány v samostatném článku v tomto zpravodaji. Tato výzva má stanoven nejzazší termín pro předkládání
projektových žádostí do 31. ledna 2022.
Následující kolo výzvy
V průběhu roku 2022 předpokládáme otevření další, nejspíše již poslední výzvy v tomto
programovém období pro prioritní osu 4, čímž
bude finanční alokace kompletně vyčerpána
i v této prioritní ose. O podrobnostech k poslední
výzvě budeme informovat v průběhu roku 2022.

Zásadní změna Fondu Mikroprojektů
– zjednodušené vykazování
Zavedení financování mikroprojektů výhradně formou zjednodušených metod vykazování výdajů je novinkou ve Fondu mikroprojektů od 1. listopadu 2021 a jedná se o přípravu na
nové programové období 2021-2027. Projekty
se zjednodušenými metodami vykazování mají
výrazně zjednodušit jak administraci projektové žádosti, tak následné vykazování výdajů.
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Celý proces předkládání projektových žádostí a následného vykazování je zjednodušen na
maximální možnou míru.
Pro nové programové období 2021+ již z nařízení Evropské komise vyplývá, že zavedení zjednodušených metod vykazování výdajů musí být
uplatněno u všech menších projektů s hodnotou
do 100.000 EUR u aktivit typu „people-to-people“. Euroregion Glacensis ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídícím orgánem
programu spustil tzv. „pilotní testovací výzvu“ na
zjednodušené metody vykazování již v tomto programovém období od 1. listopadu 2021. Co se
týká ostatních euroregionů na česko-polské hranici, pilotní testování těchto metod vykazování
spustil také Euroregion Nisa, a to přesně o měsíc
později – od 1. prosince 2021.
Zavedení zjednodušených metod vykazování se týká prioritní osy 4, kdy jsou v rámci mikroprojektu realizovány aktivity zaměřené na úzkou cílovou skupinu, u kterých je známý předpokládaný počet účastnících se osob.
U každého projektu budou rozhodující dvě proměnné – počet dní konání akce a počet účastnících se osob (tzv. osobodny). Princip zjednodušeného vykazování spočívá v tom, že žadatel
při předložení projektové žádosti stanoví počet
dní trvání akce a počet účastníků, tzv. počet
osobodní, který v kombinaci se zvolenou kategorií aktivity tvoří strukturu rozpočtu.
Aktivity zaměřené na úzkou cílovou skupinu
byly rozděleny do pěti kategorií včetně stanovení
hodnoty za osoboden. Je stanovena jedna výše
jednotkového nákladu pro každou typovou aktivitu, společná vždy pro české i polské partnery:
● 1. Sportovní aktivity a aktivity spolků
– 24 EUR/osoboden
● 2. Tábory a výměnné pobyty
– 38 EUR/osoboden
● 3. Konference a workshopy
– 36 EUR/osoboden
● 4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety,
exkurze – 29 EUR/osoboden
● 5. Výukové a vzdělávací akce
– 30 EUR/osoboden
Na každý mikroprojekt je dále možné si uplatnit paušální sazbu na publicitu mikroprojektu ve

výši 31 EUR. Splnění povinné publicity v tomto
případě znamená dvě podmínky – umístění informace o mikroprojektu na internetové stránce konečného uživatele + plakát velikosti A3 s informacemi o projektu umístěný v místě realizace.
Jednotkový náklad za osoboden při vyúčtování bude vždy vyplácen pouze za skutečný počet účastníků na akci a skutečně zrealizovaný počet dní akce. Při vyúčtování nemůže žadatel nárokovat vyšší počet jednotek, než mu byl schválen v projektové žádosti.
Co se týká kontroly vyúčtování po ukončení realizace mikroprojektu, tak v této fázi bude Správcem FMP ověřeno, zda se mikroprojekt zrealizoval podle schválené žádosti a zda byly naplněny
naplánované počty účastníků. Konečný uživatel
již nebude předkládat Správci žádnou Soupisku výdajů obsahující přehled všech účetních
dokladů – bude předložena zpráva o realizaci,
fotodokumentace z akce, pozvánka s programem akce, splnění povinné publicity a především prezenční listiny ze zrealizovaných akcí,
které jsou klíčovým podkladem pro ověření počtu účastníků.
Názory od konečných uživatelů a realizátorů
projektů k těmto zjednodušeným metodám vykazování, které prozatím máme k dispozici, se různí – někteří jsou spokojení, že se konečně zjednoduší náročná administrativa a složité dokladování, jiní říkají, že stanovené ceny za osoboden jsou
nízké. Ať už patříte k jedné, nebo druhé skupině
příjemců, věřte, že budeme vděčni za váš názor
a zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že se jedná
o „pilotní testování“ podmínek pro nové programové období, vaše zkušenosti z realizace budeme rádi následně projednávat se zástupci ministerstva pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem
programu. Ke stanoveným sazbám za osoboden je třeba v neposlední řadě zmínit, že se jedná
o hodnoty vycházející z podrobné analýzy a sběru dat ze skutečně zrealizovaných a vyúčtovaných
mikroprojektů v rámci tohoto programového období. Tato podrobná analýza probíhala ve všech
euroregionech na česko-polské hranici a na celý
proces přípravy dohlížel také auditní orgán.
Jana Čejpová
vedoucí Fondu mikroprojektů
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RUBRIKA
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KDE VŠUDE POMOHLY
PROSTŘEDKY Z FONDU
MIKROPROJEKTŮ
V EUROREGIONU GLACENSIS?
Název projektu: „Polsko-české pohraničí včera a dnes”
Číslo mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002245
Žadatel: město Žacléř
Partner projektu: Gmina Kamienna Góra
Náplní projektu byla společná realizace
společensko-kulturních a naučných aktivit
pro děti a širokou veřejnost. Při setkáních bylo
cílem projektu popularizovat dědictví na obou
stranách hranice prostřednictvím fotografií.
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Uskutečnily se fotografické workshopy, při
kterých se děti učily fotografovat, a nafocené
snímky byly následně použity pro výstavu
a vydanou publikaci na téma Polsko-české
pohraničí včera a dnes.

RUBRIKA
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Název projektu: „Renovace pomníku Jana Nepomuckého v Dzierżoniowie”
Číslo mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002482
Žadatel: Gmina Miejska Dzierżoniów
Partner projektu: město Lanškroun
V rámci projektu bude tamní pomník českého světce Jana Nepomuckého v Dzierżoniowie
renovován, informace o něm budou umístěny na webových stránkách partnerů projektu

a také na pohlednicích, šířených následně mezi
obyvateli Dzierżoniowa a Lanškrouna i návštěvníky přijíždějící do tohoto regionu.
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