Cel 3
Współpraca transgraniczna CZ-PL
2007-2013
19.11.2007 Ołomuniec, Slovanský dům
Konferencja współfinansowana ze środków UE

Czesko-polska granica

specyfika kraju ołomunieckiego
Długość granicy:
104 km
Przygraniczne powiaty:
Jeseník
Šumperk
Referat Rozwoju Regionalnego – delegatura w
Jeseníku:
konsultacje z wnioskodawcami, działalność doradcza (CBC
Phare, INTERREG IIIA)
zapewnianie komunikowania się partnerów w ramach
czesko-polskich projektów oraz współpraca przy
konkretnych projektach pogranicza CZ-PL
współpraca z reprezentantami organizacji non-profit
przekazywanie informacji dotyczących pomocy finansowej
z UE
współpraca z Euroregionem Glacensis i Pradziad
członkostwo w Euroregionalnym Komitecie Sterującym
Euroregionu Pradziad
rola eksperta regionalnego dla INTERREG IIIA

Rola podmiotów regionalnych (PR) w
okresie 2007-2013
Po obu stronach granicy niektóre działania są w kompetencji
PR
•
•

PR w RCz – poszczególne kraje znajdujące się na obszarze
wsparcia
PR v RP – Urzędy Marszałkowskie przygranicznych województw

• Wsparcie potencjalnych beneficjentów – konsultajce
wniosków
• Wybrani eksperci będą brać udział w ocenie wniosków
• Regionalne „public relations“
• Współpraca z IZ, pozostałymi krajami, WST, członkami KM
oraz z podmiotami partnerskimi po stronie polskiej

Częste błędy
• Niedotrzymywanie formalnych zasad poprawności Wniosku i
załączników (neznajomość Podręcznika beneficjenta)
• Niezgodność danych we Wniosku, Studium wykonalności,
załącznikach projektu
• Niezapewnienie wszystkich potrzebnych dokumentów,
zwrócenie uwagi na wymogi czasowe (decyzje terenowe,
stanowiska instytucji zajmujących się środowiskiem
naturalnym)
• Niedostateczna kontrola Wniosków i załączników
opracowanych przez doradców eksternistycznych
• Niedostateczna konsultacja projektu beneficjentów z PR

W okresie 2007-2013 konieczna jest
dobra komunikacja między partnerami

Trasa rowerowa „Śladami czarownic” –
przykład dobrego projektu
Projekt typowy z punktu
widzenia historycznego i
efektu transgranicznego
Tematyczna rowerowa ścieżka
edukacyjna prowadzi przez
miejsca związane z procesami
czarownic, które miały miejsce
w regionach Jesenicko i
Šumpersko w XVII wieku.
Łączna długość 138 km
Šumperska trasa
(Červenohorské sedlo –
Mohelnice), 91 km
Jesenicka trasa (Červenohorské
sedlo – Zlaté Hory), 47 km
Partner – projekt
komplementarny, trasa w
kierunku Głuchołazy, Nysa

Trasa rowerowa
„Śladami czarownic”
Dwadzieścia „przystanków”, przy których umieszczone są
tablice pamiątkowe albo pomniczki przypominające
wydarzenia, które miały tu miejsce. Służą jednocześnie
uczczeniu pamięci niewinnych ofiar procesów czarownic.

Drukowany przewodnik z
informacjami o
procesach czarownic.
Częścią przewodnika są
kupony uprawniające do
zniżki przy korzystaniu z
niektórych usług na
trasie.

Pomnik łowców mamutów v
Předmostí – Přerov
Etap I projektu: Pomnik łowców mamutów.
Część szlaku dydaktycznego (Szkolny szlak
dydaktyczny, stacje z tablicami informacyjnymi,
Małe Muzeum Szkolne – Szkoła podstawowa J.
A. Komenského).
W pawilonie wystawowym znajdują się ostatnie
reszty warstwy kulturalnej paleolitu włącznie z
koścmi mamutów i innych zwierząt.
Po stronie polskiej realizowany
podobny projekt Dinopark
Etap I: pawilon prehistorii
na obszarze wykopaliska
dinozaurów w kopalni
odkrywkowej w
Krasiejowie, Ozimek.

Informacje o programie
•
•
•
•

www.strukturalni-fondy.cz
www.cz-pl.eu
www.interreg3a.cz
www.kr-olomoucky.cz
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