Estonsko

Program Phare Credo

Rusko
Litva

Program Phare Credo byl ﬁnancován
programem Evropské unie Phare. Toto
nadnárodní schéma grantů bylo určeno
pro mezinárodní projekty mezi pohraničními regiony zemí střední a východní
Evropy a Společenství nezávislých států. Cílem programu Phare
Credo bylo podpořit dobré sousedské vztahy, sociální stabilitu
a ekonomický rozvoj v pohraničí, a to pomocí projektů, jež znamenaly konkrétní přínos oběma stranám hranice.

Lotyšsko
Rusko
Bělorusko

V budoucnosti měl tento program umožnit ﬁnancování malých
infrastrukturních projektů, které přispějí k navázání pozitivních
přeshraničních vztahů a vytvoří podmínky k zajištění sociálněekonomického rozvoje příhraničních oblastí.
Podmínkou realizace projektů byla dohoda partnerů na obou
stranách hranice o prospěšnosti navrženého projektu a jeho
spoluﬁnancování z vnitřních zdrojů zainteresovaných zemí. České republiky se tento program týkal na státní hranici s Polskem
a Slovenskou republikou.
Veškeré projekty musely jasně ukazovat dimenzi přeshraniční
spolupráce. To znamená, že zde musela být patrná spolupráce mezi pohraničními oblastmi a komunitami na obou stranách
národních hranic při řešení společných problémů a při vývoji
a realizaci projektů, které byly přínosem pro rozvoj na obou
stranách hranice.
Projekty žádající o ﬁnanční podporu musely zvýšit povědomí
o potenciálních přínosech přeshraniční spolupráce v příslušných
zemích zejména na místní a regionální úrovni, přinést výsledky
přesahující rámec trvání projektu, a pokud možno, mít připra-

Polsko

Ukrajina
Česká republika
Slovensko
Moldavie
Maďarsko
Rumunsko

Slovinsko

Bulharsko

Makedonia
Albanie
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vený charakter a vytvářet nezbytné podmínky pro rozsáhlejší
spolupráci a pro společný rozvoj pohraničí na obou stranách
hranic v budoucnosti.

Organizace předkládající projekty musely splňovat všechna čtyři níže uvedená kritéria:
 sídlit v příslušném pohraničním regionu na území okresů
Šumperk, Jeseník, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou,
Náchod, Trutnov
 být neziskovou organizací v soukromém nebo veřejném
sektoru
 v případě orgánů veřejného sektoru působit v daném regionu, a to v souladu s místními správami a samosprávami
(např. obecními nebo okresními úřady)
 být operačně nezávislé na ústřední vládě (pokud se jedná
o organizace v národním měřítku) a nesměly se podílet na
vytváření národní politiky

Program Phare Credo rozlišoval dva typy projektů:
 tzv. „měkké“ projekty, zahrnující výměnu znalostí, odborné poradenství, ekonomický a obchodní rozvoj a výměnu
informací. Příkladem takovýchto aktivit jsou kurzy a semináře,
studie proveditelnosti, účast na veletrzích, příprava podnikatelských inkubátorů nebo turistických informačních kanceláří
 tzv. investiční projekty, zahrnující ﬁnancování infrastruktury
v menším měřítku za předpokladu, že tato investiční část
tvořila nedílnou součást širšího projektového záměru. Jako
příklady lze uvést cyklistické stezky, turistické značení,
podnikatelské inkubátory, zařízení pro monitorování stavu
životního prostředí atd.
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Oblasti spolupráce mohly být zaměřeny na následující témata:
Hospodářský rozvoj – projekty podporující rozvoj místní ekonomické základny v pohraničních regionech.
Sociálně–kulturní spolupráce – projekty, které udržují kulturní
výměny v pohraničních regionech, zejména dlouhodobé nebo
opakující se (cyklické) povahy oproti jednorázovým akcím.
Městské a regionální služby – projekty řešící řízení a rozvoj
městských služeb, dopravu a řízení provozu, životní prostředí,
podporu historického městského dědictví apod.
Životní prostředí – projekty, jež se zabývají problémy životního
prostředí v pohraničním regionu, jako jsou studie zhodnocení
ekologických problémů, analýzy současných znečišťujících látek
apod.
Lidské zdroje – projekty podporující spolupráci v oblasti vzdělávání, organizování konferencí, seminářů, setkávání mládeže
apod.
Místní a regionální správa – projekty o podpoře rozvoje a řízení místní regionální samosprávy.

Prezentace vybraných projektů podpořených na
území Euroregionu Glacensis:
Název projektu: BOOM
Příjemce: Centrum odborné přípravy Trutnov
Trvání projektu: srpen 1999 – červenec 2000
Cílem tohoto projektu byl rozvoj spolupráce mezi spřátelenými
školami, možnosti srovnávání úrovně vzdělávání, formování vědomí sounáležitosti ve vztazích se zahraničím, podpora dobrých
sousedských vztahů mezi mladými lidmi z příhraniční oblasti,

podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury a využití volného času. V rámci projektu se realizovaly výměnné stáže pro
studenty i učitele, uskutečnily se soutěže ve znalostech o ČR
a PR, byl vydán informační zpravodaj s tematikou příhraniční
spolupráce partnerských škol a byly vytvořeny www stránky
spolupracujících škol.
Název projektu: Ochrana podzemních vod oblasti Mikulovice
– Głucholazy, očista řeky Bělá
Příjemce: Obec Mikulovice
Trvání projektu: srpen 1999 – srpen 2000

V rámci tohoto projektu se realizovala úvodní etapa výstavby
kanalizace splaškových vod v obci Mikulovice (cca 1700 m),
byl vybudován monitorovací systém tří indikačních hydrogeologických vrtů na polské straně a dva proﬁly na vodoteči Bělá
na české straně. Rovněž byl uspořádán třídenní workshop, na
kterém proběhla prezentace výsledků monitoringu. Byla nastíněna problematika negativního ovlivňování životního prostředí
lidskou činností v pohraničí a hledány možnosti další intenzivní
spolupráce do budoucnosti.

Podpora projektů v rámci programu Phare Credo v Euroregionu Glacensis - česká část
č.

Název projektu

Název
programu

Rok
programu

Žadatel

Okres

Výše podpory
v EUR

Phare CREDO
Pilot Round

1997

Nadace Biosférické
rezervace Krkonoše,
Vrchlabí

Trutnov

14 300,00

1.

BIORES - Podpora spolupráce
v oblasti udržitelného rozvoje
v biosférické rezervaci Krkonoše
BOOM

Phare CREDO
Main Round

1998

Centrum odborné
přípravy Trutnov

Trutnov

16 367,00

Phare CREDO
Main Round

1998

Obec Mikulovice

Jeseník

235 380,00

3.

Ochrana podzemních vod
oblasti Mikulovice - Głucholazy,
očista řeky Bělá

Phare CREDO
Main Round

1998

Správa KRNAP,
Vrchlabí

Trutnov

52 624,00

4.

Modernizace informačních středisek
v česko-polském
Krkonošském národním parku

2.

Celková podpora české části Euroregionu Glacensis v rámci Phare Credo

318 671,00
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Název projektu: Modernizace informačních středisek v česko-polském Krkonošském národním parku
Příjemce: Správa KRNAP, Vrchlabí
Trvání projektu: prosinec 1999 – srpen 2000
Cílem projektu byl rozvoj místní a mezinárodní turistiky v národním parku Krkonoše a spolupráce a výměna informací mezi

různými správními institucemi národního parku, modernizace
informačních pomůcek, přístup k informacím pro širší veřejnost
použitím uživatelských programů v 6 jazycích, dodání maxima
informací o národním parku pro návštěvníky, vybavení 11 stávajících turistických center vzájemně působícími nástroji informatiky, schopnými odpovědět na žádost o informace.

Podpora projektů v rámci programu Phare Credo v Euroregionu Glacensis - polská část
č.

Název projektu

Název
programu

Rok
programu

Žadatel

Okres

Výše podpory
v EUR

1.

Polsko-české dny
křesťanské kultury

Phare Credo
Pilot Round

1997

Komitet Obywatelski
Ziemia Kłodzka

Nowa Ruda
miejska

31 057,00

Phare Credo
Pilot Round

1997

Agencja Rozwoju
Regionalnego
AGROREG

Nowa Ruda
miejska

39 993,00

2.

EUROFIRMA
polsko-český program
pro podporu podnikatelství

3.

Podiebrad - partnerská města
Ziębice - Jaromierz

Phare Credo
Pilot Round

1998

Gmina Ziębice

Gmina
Ziębice

35 544,00

4.

Turistická mapa Góry Stołowe
a Broumovské Stěny

Phare Credo
Main Round

1998

Park Narodowy
Gór Stołowych

Kudowa
Zdrój

11 000,00

5.

Škola 2000 - Demokracie,
akceptace a přátelství

Phare Credo
Main Round

1998

Stowarzyszenie
KLUB ZDANIE

Bystrzyca
Kłodzka

46 492,00

Řízení programu Credo

Phare Credo
Main Round

Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodzkiej

Euroregion
Glacensis

6 419,93

6.

1998-2000

Celková podpora polské části Euroregionu Glacensis v rámci Phare Credo
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170 505,93

Program Phare CBC

PŘÍHRANIČNÍ REGIONY V RÁMCI PROGRAMU CBC PHARE
území Euroregionu Glacensis
Polsko

byl hlavním nástrojem ﬁnanční
a technické pomoci zemím střední a východní Evropy a skládal se ze tří programových celků:

Národní programy Phare

powiat świdnicki
Powiat m.
Wałbrzych
powiat
wałbrzyski

Byly přípravou na účast v iniciativě Společenství INTERREG III.
Projekty v rámci těchto programů byly převážně investičního
charakteru, realizovaly se v příhraničních regionech a měly
přeshraniční dosah.

Mnohonárodní programy Phare
Sloužily zejména k dodatečné podpoře spolupráce a přípravě
kandidátských zemí na vstup do EU a při jejich implementaci
tyto země spolu navzájem spolupracovaly.
Program Phare CBC (Cross–Border–Co–operation) jako program přeshraniční spolupráce podporoval příhraniční spolupráci se sousedními státy v příhraničních regionech České
republiky. Základním cílem programu bylo potlačit negativní vliv hranice na životní podmínky obyvatel v příhraničních
regionech, prohloubit vzájemnou spolupráci lidí a vytvořit
srovnatelné výchozí podmínky pro další rozvoj území na obou
stranách hranice.

powiat strzeliński

Trutnov
powiat z|ebkowicki

Zahrnovaly zejména projekty zaměřené na přípravu ČR na členství v EU. Byly to především projekty pro českou státní správu.
Další velmi důležitou součástí Národního programu byly investiční projekty v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, které
sloužily k testování struktur pro následnou účast ve strukturálních fondech.

Programy přeshraniční spolupráce Phare CBC

powiat
dzierżoniowski

Náchod
powiat kłodzki

Rychnov nad Kněžnou

Česká republika
Ústí nad Orlicí
Šumperk

© EuroGeographic
© ČÚZK
© CRR ČR

Hlavními cíli programu byla podpora hospodářského rozvoje příhraničních regionů a posilování konkurenceschopnosti
českých podniků, překonávání problémů zatěžujících regiony
na obou stranách hranice (znečišťování životního prostředí, nedostatečná infrastruktura), zvyšování životní úrovně obyvatel
a prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů.

Finanční prostředky Phare CBC byly vyčleněny na
 velké investiční projekty
 grantová schémata
 společný fond malých projektů
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Velké investiční projekty
Tyto projekty byly zaměřeny zejména na dopravu – modernizaci

silniční a železniční sítě vedoucí k hraničním přechodům, technickou infrastrukturu – ochranu ovzduší, životní prostředí, vodní
hospodářství – kanalizace, čistírny odpadních vod. Tyto projekty měly napomoci k překonávání problémů zatěžující regiony

Velké infrastrukturální projekty z programu Phare CBC
č.

Název projektu

Název
programu

Rok/číslo
programu

Příjemce

Obec /Okres

1.

Výstavba čističky odpadních
vod v Mieroszowě

Phare CBC Poland
- Germany - Czech Republic

1995

Gmina Mieroszów

Mieroszów

202 934,00

2.

Výtavba společné meziobecní čističky
odpadních vod v obci Ścinawka Dolna

Phare CBC Poland
- Germany

1997

Nowa Ruda - miejska

Nowa Ruda

1 254 000,00

Phare CBC Poland
- Czech Republic

1999

Gmina Międzylesie

Międzylesie

1 000 000,00

3.a

Ochrana vody Kladské Nisy v oblasti
údolí Horní Nisy - stavba dvou
nových čističek odpadních vod pro
obce Bystrzyca Kłodzka a Międzylesie

Phare CBC Poland
- Czech Republic

1999

Gmina Bystrzyca

Bystrzyca Kłodzka

1 600 000,00

3.b

Ochrana vody Kladské Nisy v oblasti údolí Horní Nisy
- stavba dvou nových čističek odpadních vod
pro obce Bystrzyca Kłodzka a Międzylesie

4.

Modernizace železničního hraničního přechodu (CZ-PL)
Lichkov-Międzylesie

Phare 97
- Program Krajowy

1997

PKP

Międzylesie

3 000 000,00

5.

Orlické Záhoří – Mostowice,
rekonstrukce silnice II/311

Phare CBC Poland
- Czech Republic

2000

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rychnov n/Kn

2 000 000,00

Phare CBC Poland
- Czech Republic

2001

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rychnov n/Kn

2 200 000,00

6.

Rekonstrukce přístupových silnic II/311 a II/319
k hraničnímu přechodu Orlické Záhoří – Mostowice,
2. etapa

7.

Rekonstrukce krajské silnice č. 389
na úseku 11,2 km Duszniki Zdrój – Zieleniec

Phare CBC Poland
- Czech Republic

2002

Dolnośląski Zarząd
Dróg Wojewódzkich

Duszniki Zdrój

2 000 000,00

8.

Rekonstrukce silnic
v příhraničním regionu Ústí nad Orlicí

Phare CBC Poland
- Czech Republic

2003

Pardubický kraj

Ústí n. Orlicí

3 062 895,91

Phare CBC Poland
- Czech Republic

2003

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad

Duszniki Zdrój
/ Lewin Kłodzki /

2 300 000,00

9.

Stavba stoupacích pruhů na silnici č. 8 v úseku
Duszniki Zdrój – Lewin Kłodzki
(příjezd k hraničnímu přechodu Náchod - Kudowa Słone)

Celková podpora v rámci velkých infrastrukturálních projektů Phare CBC
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Výše podpory
v EUR

18 619 829,91
POLSKO

11 356 934,00

ČR

7 262 895,91

na obou stranách hranic, jako jsou problémy se znečišťováním
životního prostředí a nedostatečnou infrastrukturou podél státní
hranice tak, aby spolu se silnicemi protínajícími státní hranici
tvořily osu, podporující rozvoj pohraničí.

Prezentace vybraných
projektů podpořených
na území
Euroregionu Glacensis
Název projektu: Rekonstrukce silnice II/311
Orlické Záhoří – Mostowice – I. etapa
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba realizace: říjen 2002 – září 2003
Prvním velkým investičním projektem byla rekonstrukce přístupové komunikace k mezinárodnímu silničnímu hraničnímu
přechodu Orlické Záhoří – Mostowice v úseku Deštné v Orlických horách – Neratov v celkové hodnotě 6,255 mil. eur.
Z programů přeshraniční spolupráce fondu Phare CBC byl ﬁnancován částkou 2 mil. eur. V rámci projektu byl zrekonstruován
úsek komunikace II/311 včetně tří mostů v celkové délce úseku
20,191 km. Na polské straně byl připravován zrcadlový projekt
rekonstrukce přístupové komunikace ve směrech Mostowice
– Duszniki Zdrój a Mostowice – Bystrzyca Kłodzka.

I. ETAPA

II. ETAPA

III. ETAPA
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Název projektu: Rekonstrukce přístupových silnic II/311
a II/319 k hraničnímu přechodu Orlické Záhoří–Mostowice
– II. etapa
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba realizace: listopad 2003 – červen 2005
Projekt navazoval na dokončenou první etapu příhraničních
silnic. V rámci tohoto projektu, jako druhé etapy rekonstrukce silnic, byly opraveny další úseky silniční komunikace II/311
a II/319 a to v úseku od Neratova po Zemskou bránu, dále
pak z Bartošovic v Orlických horách do Rokytnice v Orlických
horách. Projekt v celkové hodnotě 4,171 mil. eur byl částkou
2,2 mil. eur spoluﬁnancován z programů přeshraniční spolupráce fondu Phare CBC. Celková délka úseku je 19,270 km.
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Název projektu: Rekonstrukce silnic
v příhraničním regionu Ústí nad Orlicí
Příjemce: Pardubický kraj
Doba realizace: duben 2005 – listopad 2006
Projekt zahrnoval tzv. třetí etapu rekonstrukce silnic v příhraničí Euroregionu Glacensis, a to rekonstrukci komunikace II/311
Mladkov – Čihák – hraniční úsek, II/312 Mladkov – Lichkov
– Dolní Lipka, III/3112 České Petrovice – Klášterec nad Orlicí,
III/31223 a III/31222 Dolní Lipka – Horní Lipka – Horní Morava v celkové délce 30 km. Opraven byl nevyhovující stav komunikací přímo napojených na silniční hraniční přechod Dolní
Lipka – Boboszów a
navazujících na komunikaci,
vedoucí k silničnímu hraničnímu přechodu Orlické Záhoří –
Mostowice, zrekonstruované v druhé
etapě. Pr ojekt
v celkové hodnotě
5,671 mil. eur byl
podpořen z programů př eshraniční
spolupráce fondu
Phare CBC částkou
3,062 mil. eur.

Grantová schémata
V rámci grantových schémat - menších investičních projektů bylo podpořeno větší množství projektů v předem vybraných
regionech. Tato grantová schémata byla zaměřena zejména na
rozvoj a rekonstrukci turistické infrastruktury a dále na nepřímou
podporu podnikatelské infrastruktury.

Přehled realizovaných projektů - Program Phare
CBC grantová schémata v regionu Glacensis česká část

Otevřením mezinárodního silničního hraničního přechodu pro
motorová vozidla Orlické Záhoří – Mostowice a rekonstrukcí
přístupových komunikací se otevřela další možnost pro rozvoj
turistiky v oblasti Orlických hor a Bystřických hor. Zimní střediska Deštné v Orlických horách, Říčky v Orlických horách na české
straně a zimní střediska Zieleniec a lázeňská střediska Duszniki
Zdrój, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Międzigórzie byla doposud přístupna pouze prostřednictvím hraničních přechodů Náchod a Dolní Lipka, jež jsou od sebe vzdáleny 80 km.

Název žadatele

Název projektu

Město Žacléř

Likvidace odpadních
vod Města Žacléř

156 255,00

Město Broumov

Rekonstrukce přístupové
komunikace k hraničnímu
přechodu Broumov Janovičky - Głuszyca

168 180,00

Celkem

Přiznaná podpora
(v EUR)

324 435,00

Prezentace vybraných projektů podpořených na území Euroregionu Glacensis
Název projektu: Likvidace odpadních vod Města Žacléř
Příjemce: Město Žacléř
Doba realizace: červenec 2003 – červen 2004
Účelem projektu bylo svedení odpadních vod z Města Žacléř na
centrální čistírnu odpadních vod Bobr s maximálním využitím
stávajících stokových sítí a objektu čistírny odpadních vod a tím
zvýšení kvality čistírny odpadních vod ve Městě Žacléři. Stáva-
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jící kvalita čistírny odpadních vod ve městě nebyla dostačující a
vyžadovala obnovu celého čistícího systému, který ústí do vodního toku, tekoucího do Polska.

Název projektu: Rekonstrukce přístupové komunikace
k hraničnímu přechodu Broumov – Janovičky - Głuszyca
Příjemce: Město Broumov
Doba realizace: září 2003 – květen 2004
Cílem projektu byla rekonstrukce přístupové komunikace II/303
a související technické infrastruktury k hraničnímu přechodu
Broumov – Janovičky – Głuszyca. Silnice je základem pro rozvoj
přeshraniční spolupráce na Broumovsku. Janovičky jsou střediskem zimní i letní rekreace a turistiky, dále jsou nástupním
místem pro návštěvu Javořích hor. Realizací projektu byl zvýšen
rozvoj celého Broumovska a přilehlého polského regionu. Do-
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šlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro turisty, především pro
cykloturisty, ale i pro místní obyvatele. Kladným dopadem bylo
celkové zatraktivnění oblasti.

Společný fond malých projektů (SFMP)
tvoří součást Programu přeshraniční spolupráce Phare. Účelem
SFMP je rozšíření pole působnosti Programu Phare poskytnutím ﬁnanční podpory místním a regionálním institucím v příhraničních regionech na realizaci rozsahem menších akcí typu
„people-to-people“ a projektů neinvestiční povahy. SFMP tak
přispíval k rozvoji přímých vazeb a efektivnějších forem přeshraniční spolupráce mezi rozmanitými subjekty na obou stranách hranice. V širším slova smyslu tak sledoval SFMP důležitý úkol, související s vytvářením podmínek pro integraci České
republiky do Evropské unie. Ten spočíval ve vytváření a rozvíjení odborných znalostí a kapacit institucí, orientovaných na
problematiku regionálního rozvoje, na přípravu a realizaci projektů podle zvyklostí EU, a to přímo v jednotlivých příhraničních
regionech.

Hospodářský rozvoj – obchodní spolupráce, rozvoj podnikání,
podpora výzkumu a rozvoj technologií apod.
Životní prostředí – vzdělávání a zvyšování ekologického povědomí v oblasti životního prostředí, vyhodnocování ekologických problémů.
Cestovní ruch – příprava místních a regionálních strategií a akčních plánů v cestovním ruchu, společná výměna dat, spolupráce
infocenter.
Funkci sekretariátu pro výběr projektů vykonávala v regionu
Glacensis Regional Development Agency se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.

Oblasti podpory byly zaměřeny na následující
témata:
Kulturní výměny – společná setkání a výměnné akce mezi místními skupinami na obou stranách hranice.
Místní demokracie – akce, pomáhající při vytváření a prohlubování dovedností v organizačních strukturách místní a regionální
veřejné správy a ostatních složek společnosti.
Lidské zdroje – zvyšování úrovně vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, jazykového vzdělávání, spolupráce v oblasti odborného výcviku.
Plánovací a rozvojové studie – společné územní plánování,
hospodářské plány národních parků a přírodních chráněných
oblastí, příprava projektových žádostí a studií proveditelnosti.

Školení hodnotitelů projektů programu Phare CBC v Rychnově nad Kněžnou.
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Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 1999 v regionu Glacensis - česká část
alokace: 98 131 EUR
datum vyhlášení programu: 10. 1. 2001
datum ukončení sběru projektů: 9. 3. 2001
počet přihlášených projektů: 86
počet podpořených projektů: 39
Název žadatele
Kulturní centrum Lanškroun
SH ČMS SDH Bystré v Orl. horách, Dobruška
Městské muzeum Žamberk
Obec Deštné v Orlických horách
Obec Deštné v Orlických horách
Město Broumov
Město Náchod
SDH Červený Kostelec
MKS Červený Kostelec
Město Žacléř
Město Trutnov
Koruna - sdružení rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v Lanškrouně
Junák, SSS ČR,
středisko Rychnov nad Kněžnou
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
Sdružení obcí a měst Orlice, Žamberk
Sdružení obcí a měst Orlice, Žamberk
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách
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Název projektu
II.polské dny v Lanškrouně
Mezinárodní soutěž hasičů „Regionu Orlické hory“
Člověk a dřevo v Orlických horách
X. jubilejní ročník experimentální tavby skla dřevem
Hranice nás nedělí
Dny česko-polské křesťanské kultury
Zakončení XII. ročníku polsko - českých dnů křesťanské kultury
Spolupráce SDH
Dny česko-polské kultury
Města bez hranic: Žacléř - Lubawka 2001
Swidnica v Trutnově

Přiznaná podpora (v EUR)
1 068,00
1 544,00
2 442,00
3 542,00
944,00
1 174,00
1 492,00
1 027,00
615,00
4 210,00
1 749,00

Ve světě barev

1 677,00

Navázání přeshraniční spolupráce mezi skautskými organizacemi

801,00

Zpracování strategie odborných činností Euroregionu Glacensis
Vydání propagačního materiálu Euroregionu Glacensis
Vydání společného infor.bulletinu Euroregionu Glacensis
Konference ORLICKO 2001
Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny
Zpracování studie cyklotras na území Orlických hor
s napojením na Bystřické hory

1 904,00
7 043,00
4 330,00
3 500,00
5 773,00
4 958,00

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
Obec Bartošovice v Orlických horách
BRANKA, o.p.s. Náchod
SKI Klub Dobruška
Město Žamberk
Sdružení obcí a měst Orlice, Žamberk
Obec Čermná nad Orlicí
- ŠOV Čermná nad Orlicí
Obec Bartošovice v Orlických horách
Občanské sdružení „Via Aurea“,
Rychnov nad Kněžnou
Město Staré Město
Město Jaroměř
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
Město Jablonné nad Orlicí
Obec Olešnice v Orlických horách
SEVER, Horní Maršov
Sdružení obcí Orlicko - Třebovsko,
Dlouhá Třebová
Město Šumperk
Celkem

Zpracování studie běžkařských tras

4 895,00

Zpracování strategie regionálního rozvoje Euroregionu Glacensis
Zpracování strategického plánu rozvoje cyklotras
na území Euroregionu Glacensis
Zpracování studie proveditelnosti silničního přechodu
Bartošovice v Orlických horách - Niemojów
Projekt cyklostezky Jaroměř - Olešnice, státní hranice
Českopolské lyžování
Vítejte v Žamberku!
Lyžařská běžecká oblast Kralický Sněžník - studie
Vzájemná výměna zkušeností z programu obnovy venkova
a rozvoj spolupráce v této oblasti
Obnova Pašerácké lávky

3 982,00
8 821,00
2 936,00
5 483,00
1 381,00
3 291,00
1 501,00
1 858,00
1 007,00

Společná péče o památky

2 966,00

Zřízení vlastivědné výstavy staroměstska
Propagační materiál Jaroměř - Ziebice
Spolupráce turistických informačních center
- Deštné v Orlických horách - Zieleniec
„GLACFILM I“
Jablonné nad Orlicí a okolí
Zpracování studie proveditelnosti silničního přechodu
Olešnice v Orlických horách
Čítanka z východních Krkonoš

944,00
1 877,00
3 522,00
2 664,00
3 118,00
2 961,00
4 230,00

Cyklo Glacensis 2001

3 380,00

Průvodce šumperskem

3 418,00
114 028,00
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Program SFMP CBC Phare 1996 - ČR - Polsko - Neměcko
- realizováno pouze na polské straně Euroregionu Glacensis
Přehled realizovaných projektů v regionu Glacensis - polská část
Název žadatele

Název projektu

Wydawnictwo Ziemia Kłodzka

Dofinancování nakladatelství ZIEMIA KŁODZKA

50 000,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Přizpůsobení polských euroregionálních struktur
profesionální obsluze
Fondu malých projektů PHARE CBC

23 212,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Turistika jako most k poznání souseda
- vydání společných informačních brožur o Euroregionu Glacensis

7 920,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Turistika jako most k poznání souseda - společná propagace
turistického potenciálu a práce Euroregionu Glacensis

5 650,00

Gmina Miejska Nowa Ruda

Koncept vývoje turisticko - rekreačního sdružení
na Hoře Všech svatých v Nové Rudě Mezinárodní centrum setkávání mládeže partnerských měst

2 137,00

Związek Gmin Śnieżnickich, Bystrzyca Kłodzka

Koncept územního vývoje Śnieżnika Kłodzkiego

10 820,00

Gmina Duszniki Zdrój

Koncept územního vývoje vrchu Orlicy

6 511,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

Správa programu SPF Phare CBC

2 028,00

Celkem
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Přiznaná podpora (v EUR)

108 278,00

Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 1999 v regionu Glacensis - polská část
Název žadatele

Název projektu

Přiznaná podpora (v EUR)

Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Zabkowice

Koncert MEZI NÁMI SOUSEDY v rámci XII. Festivalu
FOLK FIESTA v Ząbkowicach Śląskich soubory HADAŘ A HADÁŘEK (Červený Kostelec - ČR)

1 000,00

Gmina Wiejska Kłodzko

První euroregionální polsko - český turnaj kajaků
JARNÍ VODY KLADSKÉ ZEMĚ

5 000,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

Označení turistických atrakcí polské části
Euroregionu Glacensis – koncept a realizace

7 000,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

Euroregion Glacensis - základní informace
Informačně - statistická publikace

1 000,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

BIKE GLACENSIS - Koncept cyklostezek
Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej

6 500,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

INFO GLACENSIS - projekt multimediální
prezentace Euroregionu Glacensis

8 500,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

Euroregion Glacensis - Blíž k přírodě - výstavní panely

2 800,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

Školení turistických informátorů v Euroregionu Glacensis

5 000,00

Agroturistická atrakce aneb vinice v horské krajině

3 000,00

Gmina Miejska Nowa Ruda, Kłodzko

Propagace myšlenek - Mezinárodního centra setkávání mládeže
partnerských měst v Nové Rudě

4 500,00

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kłodzko

Bližší poznání

1 500,00

Gmina Miejska Kłodzko

Zahájení 12. polsko-českých dnů křesťanské kultury v Klodzku

4 000,00

Stowarzyszenie „Zdanie“ Stara Bystrzyca,
Kłodzko
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Publiczne Gimnazjum nr 2
w Ząbkowicach Śl., Ząbkowice

Polsko-české setkání mládeže v Ząbkowicach Śląskich

1 000,00

Zarząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.,
Ząbkowice

XII.polsko-české dny křesťanské kultury v Ząbkowicach Śl.

3 500,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.,
Ząbkowice

Sportovně-rekreační výměna mezi partnerskými městy
Červený Kostelec (ČR) a Ząbkowice Śląskie

1 000,00

Park Narodowy Gór Stołowych, Kłodzko

Poznávání přírody a kultury příhraničních oblastí

2 500,00

Gmina Międzylesie, Kłodzko

III. Příhraniční trhy Králíky - Międzylesie 2001

3 000,00

Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

„Hranice nás nerozděluje“ setkání mládeže

1 000,00

Klub Górski K2 przy Oddziale PTTK
w Ząbkowicach Śl., Ząbkowice

MUFLON CROSS

1 000,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,
Kłodzko

Informační publikace o polské části Euroregionu Glacensis KLADSKÉ ZEMĚ A OKOLÍ

8 000,00

Kudowski Ośrodek Kultury,
Sportu i Promocji, Kłodzko

Polsko-české dny křesťanské kultury

1 000,00

Kudowski Ośrodek Kultury,
Sportu i Promocji, Kłodzko

Polsko-česká „Dvacítka - půlmaraton“

1 000,00

Kudowski Ośrodek Kultury,
Sportu i Promocji, Kłodzko

Dny partnerských měst: Hronova i Kudowy

1 200,00

Kudowski Ośrodek Kultury,
Sportu i Promocji, Kłodzko

Polsko-české dny křesťanské kultury -“ Vlak radosti „

2 000,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,
Kłodzko

Správa programu JSPF Phare CBC

4 000,00

Celkem
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80 000,00

Prezentace vybraných projektů na
českém území Euroregionu Glacensis
Název projektu: Dny česko-polské křesťanské kultury
Příjemce:
Město Broumov
Trvání projektu: červenec 2001 – listopad 2001
Cílem projektu bylo dát občanům Broumovska, a nejen jim, možnost účastnit se různých kulturních akcí, které probíhaly převážně
v Broumově a tím se seznámit s polskou kulturou. Některé akce se
konaly v Nové Rudě, ve Svidnici a Zabkovicích, tedy v Polsku. Občané měli
možnost navštívit koncert duchovní
hudby, dvě vernisáže, přednášku,
vystoupení dětského souboru, studenti broumovského gymnázia soutěžili v polských Zabkovicích, atd.
Proběhla také výměnná návštěva knihoven mezi Městskou knihovnou Broumov a Městskou
knihovnou v Nové Rudě. Díky
realizaci tohoto projektu došlo
k navázání nových přeshraničních kontaktů s polskými umělci, občany Nové Rudy a dalších
příhraničních měst a obcí.

Název projektu:
Příjemce:

Ve světě barev
Koruna - sdružení rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v Lanškrouně
Trvání projektu: červenec 2001 – listopad 2001
Cílem projektu bylo především navázání kontaktů s polskou stranou a vytvoření základů tradice výměnných táborů, výstav, společných návštěv a společných projektů. Vzájemné setkání ve speciální škole v Kladsku a návštěva polských přátel v Pomocné škole
se speciálním oddělením mateřské školy v Lanškrouně oboustranně obohatilo rodiny dětí s postižením a učitelů speciálních škol
o výměnu informací a vlastních zkušeností. Rehabilitační a relaxační tábor, který proběhl ve dnech v červenci 2001 v Hodoníně
u Kunštátu pomohl dětem získat nová přátelství, nové kontakty,
inspiraci. Projekt připravil podmínky pro další vzájemnou spolupráci na obou stranách hranice.
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Název projektu:

Vydání propagačního materiálu
Euroregionu Glacensis
Příjemce:
Euroregion Glacensis
Trvání projektu: červenec 2001 – květen 2002
Předmětem projektu bylo vytvoření nadčasové publikace
o turisticky atraktivních místech
na území české a polské části Euroregionu Glacensis. Publikace je
formátu A4 o počtu 32 stran
v česko-polsko-anglicko-německé jazykové verzi. Publikace prezentuje památky, kulturu
a historii území Euroregionu
Glacensis s nabídkou typů na
výlet. Součástí publikace je seznam turistických informačních
center s kontakty. Publikace
posloužila k propagaci příhraničních oblastí jako celku na výstavách cestovního ruchu v ČR
i v zahraničí.
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Název projektu: Průvodce šumperskem
Příjemce:
Město Šumperk
Trvání projektu: březen 2002 – květen 2002
Výsledkem projektu bylo vydání
Průvodce Šumperskem - letáky
jednodenních výletů, který volně
navazoval na produkt z roku 2001
nazvaný „Putování po Jeseníkách“.
Balíček na cesty „Průvodce Šumperskem“ nabízí návody na zajímavé
pěší i cyklistické výlety na Šumpersku. Další akcí projektu byla realizace
WORKSHOPU ŠUMPERSKO 2002.
Zde byly polským účastníkům předány tištěné materiály v polském jazyce. Setkáním se docílila prezentace
průvodce v největším polském katalogu turistických možností
„Turystyka w kraju i za granicą“. Snahou projektu bylo prostřednictvím zajímavé a kompletní nabídky o turistických zajímavostech, o možnostech ubytování a stravování udržet si turistu
v regionu.

Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2000 v regionu Glacensis - česká část
alokace: 82 510 EUR
datum vyhlášení programu: 10. 7. 2002
datum ukončení sběru projektů: 9. 9. 2002
počet přihlášených projektů: 53
počet podpořených projektů: 9
Název žadatele

Název projektu

Branka o. p. s. Náchod

Cyklostezka Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Zábrodí,
Kramolna, Náchod, státní hranice s Polskou republikou

8 274,00

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách

Trasy pro lyžařskou turistiku

6 851,00

Prováděcí projekt značení cyklotras Orlických hor

4 187,00

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách

Multimediální presentace přeshraniční spolupráce

15 307,00

Město Rychnov nad Kněžnou

Česko-polské turistické informační centrum

16 637,00

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách

Přiznaná podpora (v EUR)

Obec Černý Důl

Studie běžeckých tras Krkonoš

5 600,00

Občanské sdružení pro spolupráci
se zahraničím, Dvůr Králové nad Labem

Cestovní ruch v příhraničí

3 886,00

Obec Deštné v Orlických horách

Kulturní léto

9 301,00

Sdružení obcí Orlicko, Žamberk

Propagace turistiky pohraničí Klodsko-Orlicko

Celkem

11 772,00
81 815,00

Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2000 v regionu Glacensis - polská část
Název žadatele

Název projektu

Přiznaná podpora (v EUR)

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

Koncept a označení lyžařských stezek
v polské části Euroregionu Glacensis

16 771,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

Ekonomická aktivizace Euroregionu Glacensis
pomocí rozvoje turistiky a propagace turistického potenciálu

10 362,00
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Urząd Miejski w Międzylesiu,Kłodzko

Příhraniční veletrh Králíky - Międzylesie

4 154,00

Kudowski Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji,
Kłodzko

Oslavy Dnů partnerských měst Kudowy Zdroje a Hronova
spojené s během „XI. polsko-česká dvacítka“

3 579,00

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

Označení cyklostezek v polské části Euroregionu Glacensis

46 042,00

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kłodzko

Sniežnické léto jeskyňářů

4 465,00

Urząd Miejski w Nowej Rudzie,Kłodzko

Rozšíření přehraničních partnerských kontaktů Dny Broumova a Nové Rudy

7 085,00

Urząd Miejski w Nowej Rudzie,Kłodzko

Centrum mezinárodního setkání mládeže
z partnerských měst v Nové Rudě - „Blízko sebe“

5 430,00

Kudowski Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji,
Kłodzko

41. Mezinárodní festival S. Moniuszka

4 221,00

Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim,
Kłodzko

Sousedské muzicírování

4 941,00

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Propagace turistiky v Kladsko-orlickém pohraničí

3 848,00

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG
w Nowej Rudzie,Kłodzko

Integrovaný program rozvoje podnikáni
v polsko-českém pohraničí z hlediska vstupu do EU

14 240,00

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Spojení Středosudetské turistické stezky
s trasou po opevněních pro motoristy

3 304,00

Uczniowski Klub Sportowy „Sudety“ Kłodzko

Šachový Glacensis

5 252,00

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Kladsko-orlické pohraničí po železnici

6 639,00

Stowarzyszenie „Zdanie“ Stara Bystrzyca,
Kłodzko

SUDETY-návrat do minulosti

Partnerstwo Noworudzko - Radkowskie,
Kłodzko

Turistický informátor 2003/2004 Noworudzko Radkowské oblasti
a Broumovské oblasti v Euroregionu Glacensis

3 587,00

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Kladsko-orlická konference 2004-2005

3 578,00

10 497,00

Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach,
Zabkowice

Hledáme společnou cestu do Evropy

9 684,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

Řízení programu JSPF Phare CBC

12 880,00

Celkem

Prezentace vybraných projektů na
českém území Euroregionu Glacensis
Název projektu:

Cyklostezka Rtyně v PodkrkonošíČervený Kostelec - Zábrodí-Kramolna
- Náchod - státní hranice s PR
Příjemce dotace: BRANKA, obecně prospěšná společnost,
Náchod
Trvání projektu: 2002
Projekt zahrnoval zpracování cykloprůvodce
na cyklotrase ze Rtyně v Podkrkonoší do Náchoda ke státní hranici s Polskou republikou.
Bylo vyrobeno 8 ks informačních tabulí, 8 ks
digitálních panelů a potřebný počet cykloznaček včetně jejich zabudování. Cílem bylo rozšíření oboustranné návštěvnosti turistů, zvýšení tržeb ve službách v příhraniční lokalitě.
Průvodce a informační tabule (každá s jiným
textem) podaly bližší informace o navštíveném území. Projekt zvýšil bezpečnost cykloturistů, poskytl námět pro víkendové rodinné
cyklistické výlety, umožnil obyvatelům zmíněného území použití stezky na dopravu do zaměstnání a na
úřady. A především se cyklostezka stala nejkratší cyklistickou
spojkou mezi Krkonošským národním parkem, Jestřebími horami a Stolovými horami v Polsku.

180 559,00
Název projektu:

Prováděcí projekt značení cyklotras
Orlických hor
Příjemce dotace: Dobrovolný svazek obcí Region Orlické
hory
Trvání projektu: prosinec 2002 – listopad 2003
Projekt přímo navazoval na vypracovanou „Studii cyklotras“,
v jejímž rámci bylo navrženo a schváleno celkem 416 km cyklotras po Orlických horách s návazností na hraniční přechody
na území Polska. Prováděcí projekt navrhl přesné umístění značek cyklotras v terénu, způsob jejich osazení a byl zpracován
s ohledem na ochranu přírody. Zpracovaný prováděcí projekt
sloužil jako podklad pro pozdější značení cyklotras. Vyznačení cyklotras mělo vliv na usměrnění živelného náporu horských
cyklistů z pohledu ochrany přírody.
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Název projektu: Kulturní léto
Příjemce:
Obec Deštné v Orlických horách
Trvání projektu: prosinec 2002 – červenec 2004
V rámci projektu „Kulturní léto“ obec Deštné v Orlických horách
nabídla pro své občany i návštěvníky z Polska zajímavé akce.
Na obecních slavnostech při příležitosti 100. výročí založení hasičů, na kterých byly uspořádány společné závody v požárním
útoku spolu s hasičským sborem z Dušnik v Polsku. Další akcí
bylo Česko-polské divadelní léto, určené především pro milovníky ochotnického divadla a dobré muziky. V Deštném byla také
uspořádána ukázka lidových řemesel. Čeští a polští řemeslníci
zde přímo před návštěvníky předváděli umění v oboru sklářském, řezbářském, hrnčířském, krajkářském atd. A na samém
sklonku léta se „Kačenka - princezna Orlických hor“ se svojí družinou v dobových kostýmech rozloučila s uplynulým létem.
Projekt měl za úkol motivovat turisty k opakovaným návštěvám
kulturních akcí v této oblasti.
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Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2001 v regionu Glacensis - česká část
alokace: 138 870 EUR
datum vyhlášení programu: 30. 5. 2003
datum ukončení sběru projektů: 29. 7. 2003
počet přihlášených projektů: 37
počet podpořených projektů: 13
Název žadatele
Region Orlicko-Třebovsko, Dlouhá Třebová
Město Králíky

Název projektu
Přiznaná podpora (v EUR)
Cyklo Glacensis 2004
7 169,00
Trhy/Targi - Králíky/Miedzylesie
14 552,00
Studie využití vrcholu Králického Sněžníku
Sdružení obcí Orlicko, Žamberk
9 210,00
pro rozvoj cestovního ruchu
Rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání s cílem posílit spolupráci
subjektů působících v oblasti sociální a zdravotní péče
Hospic Anežky České, Červený Kostelec
31 077,00
a s cílem posílit vznik a rozvoj zájmových skupin
v regionu Glacensis, Praděd - Pradziad
Přeshraniční propojení turistických středisek
Obec Deštné v Orlických horách
v Deštném v Orlických horách a Duszniki Zdrój
4 880,00
Studie rozhledny na Velké Deštné
Obec Olešnice v Orlických horách
Frymbursko-Olešnické slavnosti s mezinárodní účastí
7 160,00
Šachová škola Panda, Rychnov nad Kněžnou
Šachový Glacensis 2
8 518,00
Mikroregion Stěnava, Božanov
Příprava společné rozvojové koncepce regionu Broumov-Nowa Ruda
13 159,00
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor
9 630,00
Deštné v Orlických horách
Město Broumov
Broumov - Nowa Ruda: česko-polské partnerství 2004
7 840,00
Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí
Krkonoše - lyžařský běžecký ráj
10 084,00
Dobrovolný svazek obcí Policka,
Propagační brožura Policka
7 469,00
Police nad Metují
Studie obnovy propojení českých a polských železničních tratí
Město Náchod
v ose Náchod – Kudowa Zdrój a zpracování koncepce integrovaného
8 122,00
dopravního systému Náchodska s výhledem přeshraničního provozu
Celkem
138 870,00

23

Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2001 v regionu Glacensis - polská část
Název žadatele
Urząd Miasta w Kudowie Zdroju,Kłodzko

Název projektu
Studie o spolupráci měst Náchoda a Kudowy Zdrój
po vstupu České republiky a Polska do EU - workshop
a konference popularizující dokument
Studie využití horské oblasti Sněžníku pro rozvoj turistického ruchu

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Urząd Miasta i Gminy
Městská turistická trasa a rozšíření systému turistických informací
w Bystrzycy Kłodzke, Kłodzko
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Kladsko-orlická konference 2004-2005
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Cyklo Glacensis 2004
Zespół Szkół Samorządowych
Učíme se partnerství ve společné Evropě
w Ciepłowodach, Zabkowice
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Kłodzko
VI. příhraniční trhy Międzylesie – Králíky 2004
Dzierżoniów - prezentace 2004
Gmina Miejska Dzierżoniow
Česko-polské hospodářské a kulturní trhy
Gmina Miejska Duszniki Zdrój,Kłodzko
Mezinárodní závody psích spřežení
Kudowski Ośrodek Kultury,
„Každý může plavat.… „– česko-polské plavecké závody
Sportu i Promocji, Kłodzko
Muzeum Ziemi Kłodzkiej,Kłodzko
Arnošt z Pardubic (1297-1364) - 640. výročí smrti - 2003-2004
Vybavení turistické trasy Střední Sudety
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
– úsek Lądek-Zdrój hraniční přechod Travná
- Lutynia turistickým mobiliářem
Uczniowski Klub Sportowy „Sudety“ Kłodzko
Šachový turnaj Glacensis 2
Přeshraniční turistické vztahy Duszniki Zdrój
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
a Deštného v Orlických horách
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
Přátelé na obou stranách Sudet
w Dzierżoniowie
Centrum Sportu i Rekreacji
Sousedské hudební dýchánky 2004
w Stroniu Śląskim, Kłodzko
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Přiznaná podpora (v EUR)
3 401,00
2 560,00
8 752,00
5 835,00
3 920,00
10 251,00
6 630,00
19 416,00
4 066,00
4 853,00
11 683,00
5 925,00
5 708,00
6 251,00
1 846,00
6 392,00

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzke, Kłodzko
Kudowski Ośrodek Kultury,
Sportu i Promocji, Kłodzko
Towarzystwo Teatralne „Zderzenia“, Kłodzko
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko
Celkem

10. výročí partnerské spolupráce - historie, tradice, současnost

6 750,00

Běh česko-polská dvacítka a Den partnerství pohraničí

1 620,00

Evropské kořeny Kladského hrabství – první část

10 867,00

Řížení programu JSPF Phare CBC

7 000,00
133 726,00

Prezentace vybraných projektů na
českém území Euroregionu Glacensis
Název projektu: Cyklo Glacensis 2004
Příjemce:
Region Orlicko – Třebovsko
Trvání projektu: prosinec 2003 – červenec 2004
Projekt byl zaměřen na rozvoj turistiky, česko-polskou spolupráci
a propagaci cykloturistiky v česko–polském příhraničí. Dvoudenní
cyklistické akce se účastnilo 80 českých a 80 polských závodníků.
Cyklisté absolvovali různé trasy po česko-polském příhraničí a na
závěr všichni symbolicky dorazili na státní hranici a jejich setkání
vyvrcholilo česko-polským společensko-kulturním programem.
Akce navázala na dva úspěšné ročníky v letech 2002 a 2003 a symbolicky otevřela novou cykloturistickou sezónu pro rok 2004.
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Název projektu:
Příjemce:

Název projektu:

Frymbursko-olešnické slavnosti
s mezinárodní účastí
Příjemce:
Obec Olešnice v Orlických horách
Trvání projektu: leden 2004 – září 2004
Projekt zahrnoval celkem pět kulturně-sportovních akcí. Dětské
závody ve sjezdovém lyžování s mezinárodní účastí „O cenu
Frymburka“, které mají v obci Nový Hrádek již 25letou tradici.
Druhou akcí byl mezinárodní volný závod v motoskijöringu.
Jednalo se o volný závod, který se nezapočítával do mistrovství ČR. Novou polistopadovou kulturní tradicí se stalo každoroční pořádání Olešnického majálesu. Jednalo se o lidovou veselici s bohatým programem. Do jeho pořádání se
zapojil divadelní soubor Severka, Základní škola v Olešnici
v O. h., Obec Nový Hrádek a sousední obec Lewin Kłodzki.
V rámci programu proběhlo slavnostní posvěcení nově získaného obecního praporu, na němž bylo účastno hodně polských
věřících. Turistický pochod „Hrádouská vařečka“ je milovníky
turistiky oblíben již 20 let. Trasa dlouhá 20 km vede přes polské území. Poslední naplánovanou akcí tohoto projektu byla
výstava k historii hradu Frymburka, obce Olešnice v Orlických
horách a obce Lewin Kłodzki. U příležitosti výročí 650 let od
nejstarší písemné zprávy o Olešnici a od prvního dochovaného
písemného dokladu o hradu Frymburk se partneři projektu rozhodli uspořádat putovní výstavu o historii hradu Frymburk, obce
Olešnice a obce Lewin Kłodzki.
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Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické
hory
Trvání projektu: prosinec 2003 – listopad 2004
Projekt řešil výrobu značek pro značení běžeckých tras. Volně
navazoval na předchozí etapu, při které se řešilo zpracování
prováděcího projektu značení tras. Druhým záměrem projektu bylo zajištění mechanizované údržby na úpravu lyžařských
tras. Zájem o tuto službu překonal všechna očekávání. Nárůst
počtu běžkařů byl značný. Přípravou kvalitních stop se podařilo
soustředit turisty na povolené cesty a tím vyloučit jejich pohyb
v klidových zónách a maloplošných rezervacích.

Název projektu:
Příjemce:
Trvání projektu:

Propagační brožura Policka
Dobrovolný svazek obcí Policka
leden 2004 – srpen 2004
Projekt řešil vydání propagační a informační brožury 8 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Policka a dále polských partnerů obcí Svídnice a Radkova.
Brožura byla určena návštěvníkům, turistům tohoto krásného regionu. Byla
vydána v českém, polském a německém jazyce. Pomohla zejména polským
turistům v lepší orientaci na českém
území, ke snadnějšímu vyhledávání turistických služeb a v neposlední řadě
jim přinesla řadu typů na zajímavé
výlety.

Název projektu: Krkonoše – lyžařský běžecký ráj
Příjemce:
Krkonoše – svazek měst a obcí
Trvání projektu: prosinec 2003 – listopad 2004
Projekt byl zaměřen na další rozvoj běžeckého
lyžování, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce v oblasti Krkonoš. Jednalo se o pokračování
úspěšně započatého projektu z minulých let, který řešil běžecké lyžování v centrální části Krkonoš
v návaznosti na polské území. V posledních letech dochází k velkému nárůstu zájmu o běžecké lyžování, zejména díky relativně nízké ﬁnanční náročnosti tohoto sportu a dobrým přírodním
podmínkám v Krkonoších. Projekt zabezpečil jak
zajištění mechanizované údržby běžeckých tras,
tak i označení nově navržených tras.
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Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2002 v regionu Glacensis - česká část
alokace: 140 198 EUR
datum vyhlášení programu: 30. 4. 2004
datum ukončení sběru projektů: 29. 6. 2004
počet přihlášených projektů: 10
počet podpořených projektů: 7
Název žadatele

Název projektu

Správa Krkonošského národního parku,
Vrchlabí

Geografický informační systém pro Krkonoše/Karkonosze

9 000,00

Sdružení Neratov, Rokytnice v Orlických horách

Návrat Jánského mostu

5 173,00

Středisko ekologické výchovy a etiky RýchorySEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov

DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury

27 208,00

Sdružení cestovního ruchu Šumpersko Jeseníky, Šumperk

Běžecké lyžařské trasy na Šumpersku

6 428,00

Město Špindlerův Mlýn

Polsko-české hasičské cvičení „Krkonoše 2004“

5 940,00

Tetřívek o.p.s., Sedloňov

Tetřívek obecný

17 986,00

Město Špindlerův Mlýn

Bezpečná hranice

10 365,00

Celkem

Přiznaná podpora (v EUR)

82 100,00

Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2002 v regionu Glacensis - polská část
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Název žadatele
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

Název projektu
Cyklus sportovních závodů o pohár Euroregionu Glacensis

Přiznaná podpora (v EUR)
11 797,00

Gmina Stronie Śląskie,Kłodzko

Poznejme náš region - legenda o medvídku Kletnusiu

7 426,00

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Cyklo Glacensis 2005

3 039,65

Centrum Sportu i Rekreacji
w Stroniu Śląskim,Kłodzko

Polsko-český maraton MTB Wileka Śnieżnicka 2005

3 878,25

Gmina Bielawa, Dzierzoniow

Tolk Folk 2005 - Bitva pěti armád polsko-české interaktivní kulturní setkání

7 247,25

Gmina Wałbrzych

Příhraniční trhy partnerských měst

12 288,05

Gmina Wałbrzych

Polsko-české sportovní hry mládeže

10 415,57

Gmina Bielawa, Dzierzoniow

Polsko-české hudebně-sportovní setkání „Regałowisko 2005“

11 595,75

Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku Zdroju,Kłodzko

IX. přehlídka filmů o horách Andrzeje Zawady - „ Český den „

4 956,15

Gmina Stronie Śląskie,Kłodzko

Na kole blíž k přírodě a k našemu dědictví
Cyklistický průvodce masívu Sněžníku

3 613,50

Gmina Miejska Kłodzko

Evropa v kladském hrabství

6 322,57

Gmina Stronie Śląskie,Kłodzko

Přírodopisně-naučná stezka po okolí Stronia Śląského

5 621,00

Centrum Sportu i Rekreacji
w Stroniu Śląskim,Kłodzko

Polsko - český uliční festival „Ulica Śnieżnicka 2005“

4 737,75

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Hospodářská aktivizace Kladského pomezí a Orlických hor vývoj cestovního ruchu a regionálních produktů

6 010,87

Izba Gospodarcza w Wałbrzychu

Polsko-české ekonomické noviny

15 299,88

Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Zabkowice

Víkend s Frankensteinem - společná budoucnost společná minulost

14 550,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko

Řízení programu JSPF Phare CBC

7 000,00

Celkem

135 799,24
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Prezentace vybraných projektů na
českém území Euroregionu Glacensis
Název projektu: Geograﬁcký informační systém pro Krkonoše
Příjemce:
Správa Krkonošského národního parku
Trvání projektu: říjen 2004 – srpen 2005
Cílem projektu bylo vytvoření společného Geograﬁckého informačního systému (GIS) pro biosférickou rezervaci Krkonoše (2 národní parky, 29 obcí, 7 gmin). Společný GIS posloužil k rozvoji přeshraniční spolupráce a je využíván jako nástroj
k optimalizaci území ve prospěch ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Krkonoše se tak staly jedním z prvních přeshraničních území, ke kterému se přistupuje jako k celku v procesu
plánování a ochrany přírody. Projekt byl především určen pro
subjekty, které plánují a rozhodují o rozvoji Krkonoš, pro správy obou národních parků a obce. V souladu s právem na svobodný přístup k informacím jsou mapové informace využívány
prostřednictvím internetu i odbornými institucemi, studenty
i širokou veřejností.
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Projekt:
Návrat Jánského mostu
Příjemce:
Sdružení Neratov
Trvání projektu: říjen 2004 – srpen 2005
Cílem projektu byla příprava architektonické studie obnovení
Jánského mostu mezi českým Neratovem a polským Poniatowem. V rámci studie byla navržena podoba Jánského mostu
a rozvržen postup jednotlivých kroků směřující k obnově. Jednalo se o první krok
k obnově stezky mezi
Českou republikou
a Polskem, aby toto
starobylé poutní místo,
kam putovaly celé generace našich předků,
se i nadále rozvíjelo
a přispělo k oživení tohoto krásného koutu
Orlických hor. Spolu
s novým silničním hraničním přechodem Orlické Záhoří–Mostowice
se stal využívaným spojením pro pěší turisty,
cykloturisty, v zimě lyžaře a další návštěvníky
Orlických hor.

Projekt:
Tetřívek obecný
Příjemce:
Tetřívek, o.p.s.
Trvání projektu: leden 2005 – listopad 2005
Vizí projektu a tím i žadatele společnosti Tetřívek, o.p.s., bylo
navrácení tetřívka obecného do Orlických a Bystřických hor
a zajištění nezbytných podmínek k jeho trvalé existenci ve volné
přírodě. Cílem projektu bylo zpracování studie, která měla stanovit jasný a realizovatelný postup k dosažení vize. V rámci projektu bylo nutné získat ke spolupráci řadu subjektů na obou stranách česko-polské hranice a to se podařilo. Společně obě strany
hledaly možná řešení ke zlepšení životního prostředí v souladu
s rozvojem turistiky, podnikání a šetrného hospodaření v příhraničních oblastech. Na základě shody všech spolupracujících
subjektů byly ve studii navrženy pracovní postupy a soubory
opatření v oblasti územní ochrany česko-kladského pohraničí,
péči o biotop v česko-kladském pohraničí, péči o druh v česko-kladském pohraničí, výchově a osvětě a ﬁnančním zajištění.
Zpracováním studie byl zahájen dlouhodobý proces přeshraniční spolupráce na realizaci navržených opatření.
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Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC Phare 2003 v regionu Glacensis - česká část
alokace: 138 823 EUR
datum vyhlášení programu: 30. 4. 2004
datum ukončení sběru projektů: 29. 6. 2004
počet přihlášených projektů: 40
datum podpořených projektů: 19
Název žadatele
Region Orlicko-Třebovsko, Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí
Obec Lánov
Sdružení tělovýchovné jednoty Baník Žacléř
Obec Loučná nad Desnou
Městská knihovna Nové Město nad Metují
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory,
Deštné v Orlických horách
Město Náchod
Město Jaroměř
Střední průmyslová škola
a Střední odborné učiliště Lanškroun
TJ Porkert Skuhrov nad Bělou
Centrum rozvoje Česká Skalice
Obec Suchý Důl
Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí
Město Špindlerův Mlýn
Tělovýchovná jednota Slovan, Broumov
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Název projektu
Cyklo Glacensis 2005
Systém turistických informací partnerských měst
Krakonošovi potomci
8. ročník tenisových turnajů Grand prix Žacléř-Lubawka
Mezinárodní setkání hasičů partnerských obcí v regionu Glacensis
„Klání žáků darebáků 2005“

Přiznaná podpora (v EUR)
9 235,00
10 949,00
1 986,00
1 872,00
4 480,00
3 904,00

Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor

10 586,00

„Kudowa, Náchod, Hronov - Město Evropy“
Konference k úkolům obce při řešení rozsáhlých havárií
či přírodních katastrof

4 097,00
12 776,00

Spolupráce středních škol

11 125,00

Sport na hranici
Od Babiččina údolí na horu Kalwarii polsko-česká kulturně - turistická spolupráce
„Stolové hory bez hranic“cesta k vzájemnému poznání a spolupráci
„Krkonoše - od jara do podzimu“
Česko-polské společné aktivity
hasičských záchranných sborů - „Hašení přes hranice“
Rozvoj volejbalu v příhraniční oblasti
Nowa Ruda-Broumov

5 697,00
19 099,00
4 680,00
6 032,00
9 232,00
1 929,00

Město Nové Město nad Metují
Město Špindlerův Mlýn
Krkonoše-Svazek měst a obcí, Vrchlabí
Celkem

Vydání společných map měst Nové Město nad Metují
a Duszniki Zdrój v polsko-české verzi
Společná podpora turismu Špindlerův Mlýn - Podgorzyn
„Krkonošská sezóna“

2 037,00
10 860,00
8 247,00
138 823,00

Přehled realizovaných projektů - Program SFMP CBC PHARE 2003 v regionu Glacensis - polská část
Název žadatele
Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej,Kłodzko
Urząd Miasta i Gminy w Miedzylesiu,Kłodzko
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Gmina Miejska Dzierżoniów
Urząd Gminy Kłodzko
Gmina Wałbrzych
Międzyszkolny Klub Sportowy „Duszniki“,
Kłodzko
Centrum Sportu i Rekreacji
w Stroniu Śląskim,Kłodzko
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Dzierżoniowie
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis, Kłodzko
Celkem

Název projektu
Systém turistických informací partnerských měst

Přiznaná podpora (v EUR)
22 742,55

Kulturní setkání Králíky - Miedzylesie
Trh regionálních produktů 2005 - II.etapa
Turistická brožura partnerských měst Dzierżoniów - Lanškroun
Horský běh
Vydání turistického průvodce „Valbřich - Hradec Králové“
spojené s oslavami Světového dne turistiky ve Valbřichu

4 722,75
7 607,25
7 300,00
3 812,25

Sport na hranici

6 394,71

Léto jeskyňářů 2005

7 039,00

Regionální architektura Kladsko-orlického pohraničí
Zpráva o čerpání prostředků EU na přeshraniční aktivity
v oblasti Euroregionu Glacensis

6 147,00

9 150,75

7 407,00

Přátelé na obou stranách „Krása mé země“

2 966,16

Aktivní turistika v pohraničí

7 509,75

Řízení programu JSPF Phare CBC

7 000,00
99 799,17
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Prezentace vybraných projektů na
českém území Euroregionu Glacensis
Projekt:

Systém turistických informací partnerských
měst
Příjemce:
Město Ústí nad Orlicí
Trvání projektu: únor 2005 – leden 2006
Projekt měl za úkol označit historické objekty partnerských měst
Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Kłodzka smaltovanými cedulemi
s textem o jeho historii, dále vytvoření plánu městské památkové trasy. Podařilo se mu zaktualizovat informace na stávajících
internetových stránkách. Dalším cílem projektu bylo vydání průvodce obou měst a obrazové publikace o Ústí nad Orlicí s historickým textem v češtině, polštině a angličtině. Projekt prohloubil
již probíhající spolupráci mezi partnerskými městy.

Projekt:
„Klání žáků darebáků 2005“
Příjemce:
Městská knihovna Nové Město nad Metují
Trvání projektu: únor 2005 – leden 2006
Projekt zabezpečil pořádání již jubilejního pátého ročníku soutěže, určené pro žáky základních škol v Novém Městě nad Metují
a žáky školy v Strzegomiu v Polsku. Soutěž byla zaměřena na
znalost historie, přírody, sportu a současnosti novoměstského regionu. Klání byla rozšířena o praktické úkoly, zahrnující
i předem zadaný domácí úkol, a dále se zde vystavovaly práce
jednotlivých žáků. Součástí programu byla kulturní vystoupení
studentů zúčastněných škol a dalších hostů. Polská škola diváky
zaujala divadelním pantomimickým vystoupením.
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Projekt:

„Kudowa-Zdrój, Náchod, Hronov – město
Evropy“
Příjemce:
Město Náchod
Trvání projektu: únor 2005 – listopad 2005
Konečným produktem tohoto projektu bylo vydání turistické
brožury v češtině a polštině pro návštěvníky na obou stranách
hranice. Brožura obsahuje historické a kulturní památky, turistické trasy, cyklotrasy, přírodní zajímavosti, stálé kulturní akce, jako
je Jiráskův Hronov, Mezinárodní folklorní festival, Prima sezóna
v Náchodě, nabídku sportovních možností i relaxační pobyty
v polských lázních, ubytovací a stravovací možnosti. Pomocí
této cílené propagace se podařilo zvýšit návštěvnost Náchoda,
Hronova a turistické oblasti kladského pomezí. Projekt dobře
posloužil při výuce vlastivědy v českých a polských školách.
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Projekt:
Příjemce:

Spolupráce středních škol
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Trvání projektu: únor 2005 – leden 2006
Projekt byl zaměřen na přeshraniční spolupráci SPŠ a SOU Lanškroun a Zespól Szkól Nr. 1 Dzierzoniów. Součástí projektu
byly výměnné týdenní stáže žáků středních škol v odborných
učebnách, kde využívali přednosti každé školy (vybavení pro
informatiku, výpočetní a automatizační techniku) a exkurze do
průmyslových závodů. Výměnné stáže umožnily přímý styk
mezi mládeží nejen při odborné výuce, ale i při společenských,
kulturních a sportovních aktivitách. Odbornou úroveň si při partnerských návštěvách zvýšili i pedagogičtí pracovníci (společná
tvorba modulů pro výuku mechatroniky). Zásluhou projektu
mohla proběhnout mezinárodní konference v Lanškrouně, která byla zaměřena na řešení
problémů mezinárodní spolupráce české a polské mládeže v Euregionu Glacensis. Dalším bodem tohoto
projektu bylo vydání dvou
publikací – „Patnáctileté
partnerství“ a „Spolupráce
škol v regionu Glacensis“
o celkovém nákladu 300
kusů.
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Projekt:

Od Babiččina údolí na horu Kalwarii –
polsko–česká kulturně turistická spolupráce
Příjemce:
Centrum rozvoje Česká Skalice
Trvání projektu: únor 2005 – leden 2006
Cílem projektu bylo povzbuzení přeshraniční spolupráce, která
byla směřována ke vzájemnému poznávání přírodního a kulturního bohatství a společných kořenů regionů
Českoskalicka a Bardska. Uskutečnila se výtvarná a literární soutěž,
z vybraných prací vznikl česko-polský katalog, který byl vydán v českém a polském jazyce a byl poskytnut všem zúčastněným školám
a institucím. Práce dětí postupně
navštívily všechny zapojené školy.
Další pořádanou akcí byl „Festival
báchorek a pověstí“, což byla jednodenní česko-polská přehlídka neprofesionálních divadelních
a dramatických souborů. Tématem jednotlivých vystoupení byly
regionální báje a pověsti. Dále
se uskutečnila hudební setkávání, zaměřená vždy na určitý styl
hudby. Setkávání se pořádala ve Vile Čerych a konala se vždy
jednou do měsíce. Poslední akcí byly výměnné expedice za regionální historií. Byly uskutečněny celkem 4 jednodenní výměnné expedice jak na české, tak i polské straně, do kterých byly
zapojeny místní obyvatelé, kteří plnili role místních průvodců
– znalců.

