
ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ
chętnych zapraszamy do kontaktu za po-
średnictwem partnerów projektu:

osoby z obszaru kraju libereckiego: 
— Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej NOVUM, Miroslav Vlasak,
miroslav.vlasak@euwt-novum.eu

osoby z obszaru kraju kralovohradeckkiego, 
kraju pardubickiego, kraju ołomunieckiego: 
— Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Klad-
ska – Euroregion Glacensis, Jaroslav Štefek, 
jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz

osoby z obszaru podregionu wałbrzyskiego 
— Stowarzyszenie Gmin Polskich  
Euroregionu Glacensis, Bernadeta Tambor,  
btambor@eg.ng.pl

osoby z obszaru podregionu jeleniogórskiego
— Karkonoska Agencja Rozwoju  
Regionalnego S.A., Aneta Mędza,
aneta.medza@karr.pl

NAhlASte SvOU účASt
Zájemci se mohou přihlašovat prostřednic-
tvím partnerů projektu:

zájemci z území Libereckého kraje:
— Evropské seskupení pro územní  
spolupráci NOVUM, Miroslav Vlasák,  
miroslav.vlasak@euwt-novum.eu

zájemci z území Královéhradeckého,  
Pardubického a Olomouckého kraje:
— Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Klad-
ska – Euroregion Glacensis, Jaroslav Štefek, 
jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz

zájemci z Valbřišského subregionu:
— Stowarzyszenie Gmin Polskich  
Euroregionu Glacensis, Bernadeta Tambor,  
btambor@eg.ng.pl

zájemci z Jelenohorského subregionu:
— Karkonoska Agencja Rozwoju  
Regionalnego S.A., Aneta Mędza, 
aneta.medza@karr.pl

jezyk-czeski.euwt-novum.eu polsky-jazyk.esus-novum.eu

jezyk-czeski.euwt-novum.eu
polsky-jazyk.esus-novum.eu



PrIOrytet 

Podniesienie znajomości języka czeskiego i polskiego 
wśród grupy docelowej, przy wykorzystaniu e-learningu 
w połączeniu z trzydniowym spotkaniem, podczas które-
go odbędą się intensywne zajęcia z lektorem.

GrUPA DOcelOWA

Partnerzy projektu, instytucje publiczne, pozarządowe, 
organizacje non-profit oraz inne podmioty z zakresu 
usług publicznych i dziedzin ogólnospołecznych.

PrIOrItA

Zvýšení znalosti českého a polského jazyka u cílové sku-
piny. Výuka bude zajištěna formou e-learningu v kombi-
naci s třídenním setkáním, kde bude probíhat intenzivní 
výuka s lektorem. 

cílOvá SkUPINA

Projektoví partneři, veřejné instituce, nevládní nezisko-
vé organizace a další subjekty poskytující veřejné služby 
a působící v celospolečenských odvětvích.

DZIAŁANIA klUcZOWe

1. tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalif i-
kacji – to ważne działanie, mające na celu podniesie-
nie znajomości języków wśród pracowników partnerów 
oraz stworzenie wzajemnych mechanizmów, kanałów 
dla przyszłego poszukiwania partnerstw oraz stworzenie 
wspólnej sieci współpracujących podmiotów.
2. e-learning – stworzenie modułu do nauki języka 
w formie e-learningu. W określonym czasie każdy 
uczestnik będzie miał obowiązek wykonania przygoto-
wanych lekcji i zrealizowania ich zakresu, by móc przejść 
do kolejnej lekcji.
3. Zajęcia praktyczne – w ramach tego działania kluczo-
wego będą odbywały się tradycyjne kilkudniowe zajęcia 
praktyczne z lektorem.
4. Warsztaty – w celu zmotywowania uczestników kur-
sów zawsze pod koniec każdego kursu zostanie zorgani-
zowany konkurs wiedzy, którego wyniki ogłoszone będą 
na warsztatach.

klíčOvÉ AktIvIty PrOJektU

1. tvorba kooperační sítě a zvyšování kvalif ikací – vý-
znamná aktivita, která má za cíl zvýšení jazykové do-
vednosti pracovníků partnerů a vytvoření vzájemných 
mechanizmů, kanálů pro budoucí vyhledávání partner-
ství a vytvoření společné sítě kooperačních subjektů.
2. e-learning – vytvoření modulu pro výuku jazyka 
formou e-learningu. Ve stanoveném období bude mít 
každý účastník povinnost zpracovat výukový materiál 
a úkoly, aby mohl postoupit do další lekce.
3. Praktická výuka – v rámci této klíčové aktivity bude 
probíhat tradiční vícedenní praktická výuka s lektorem.
4. Workshopy – s cílem motivovat účastníky kurzů 
bude vždy ke konci každého kurzu uspořádána vě-
domostní soutěž, jejíž výsledky budou vyhlášeny na 
workshopu.

OPIS PrOJektU

Zwiększenie współpracy transgranicznej pomiędzy in-
stytucjami działającymi w Polsce i Czechach, poprzez: 
— poprawę umiejętności komunikacji w języku polskim 

i czeskim 
— stworzenie sieci kooperacji
— stworzenie platformy edukacyjnej, umożliwiającej 
grupie docelowej realizację działań na rzecz rozwoju 
wspólnego pogranicza na terenie EUWT NOVUM. 

POPIS PrOJektU

Posílení přeshraniční spolupráce mezi institucemi z Pol-
ska a České republiky:
— zlepšením komunikačních dovedností v polském 

a českém jazyce 
— vytvořením kooperační sítě
— vytvořením vzdělávací platformy umožňující cílové 
skupině realizovat aktivity pro rozvoj společného příhra-
ničí na území ESÚS NOVUM. 

PArtNerZy PrOJektU PArtNeŘI PrOJektU

Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej NOVUM z o.o.
Evropské seskupení pro územní 
spolupráci NOVUM s r. o.
www.euwt-novum.eu

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 
– Euroregion Glacensis
www.euro-glacensis.cz

Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Glacensis
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
www.karr.pl

Projekt „Wykształcenie nie zna granic” CZ.11.4.120/0.
0/0.0/17_028/0001644 jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska-Polska.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019–30.06.2022

Projekt „Vzdělávání nezná hranic” CZ.11.4.120/0.0/0.0
/17_028/0001644 je spolufinancován Evropskou unií 
z  prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Období realizace projektu: 01.01.2019–30.06.2022 


