Název projektu:

STRATEGIE INTEGROVANÉ SPOLUPRÁCE ČESKOPOLSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

Registrační číslo projektu:

CZ.3.22/3.1.00/11.02547

Předpokládanéí náklady projektu:

269 633,03 EUR

Prioritní osa:

3 Podpora spolupráce místních společenství

Oblast podpory:

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí

Datum realizace:

leden 2012 - prosinec 2014

Vedoucí partner projektu:
 Královéhradecký kraj
Partneři projektu:
 Olomoucký kraj
 Pardubický kraj
 Liberecký kraj
 Dolnoslezské vojvodství
 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (česká část
Euroregionu Glacensis)
 Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis (polská část Euroregionu Glacensis)


Euroregion Nisa - regionální sdružení (česká část Euroregionu Nisa)



Sdružení polských obcí Euroregionu Nysa (polská část Euroregionu Nisa)

Aktivity projektu:
Královéhradecký kraj


01.Tvorba Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020
o 01A. Nastavení jednotných metodik zpracování Strategie
o 01B. Analytická část - území českých partnerů
o 01C. Návrhová část - syntézy CZ + PL analýz
o 01D. Akční plán strategie

Strategie integrované
ke stažení zde


spolupráce

česko-polského

2014-2020

02. Malá právní analýza česko-polského prostředí pro e-learningové moduly stážistů
právní analýza v českém jazyce ke stažení zde
právní analýza v polském jazyce ke stažení zde



příhraničí

03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)









04. Velká právní analýza českého území projektu pro potřeby tvorby Strategie a vzniku
ESÚS
05. Obsazení 0,2 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
06. Obsazení jednoho místa v expertním týmu
07. Organizaci závěrečné konference
08. Organizace 2 setkání projektového týmu
09. Organizace 1 setkání expertního týmu
10. Projektové a finanční řízení projektu

Dolnoslezské vojvodství











01.Tvorba Strategie integrované spolupráce partnerů
o 1B. Analytická část - území polských partnerů
03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (4 osoby)
04. Velká právní analýza polského území projektu pro potřeby tvorby Strategie a vzniku
ESÚS
05. Obsazení 1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
06. Obsazení dvou míst v expertním týmu
07. Organizaci úvodní konference
08. Organizace 2 setkání projektového týmu
09. Organizace 2 setkání expertního týmu
10. Projektové a finanční řízení projektu
11. Webový portál projektu

Liberecký kraj







03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
06. Obsazení jednoho místa v expertním týmu
08. Organizace 1 setkání projektového týmu
09. Organizace 1 setkání expertního týmu
10.Projektové a finanční řízení projektu

Pardubický kraj




03.Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
10. Projektové a finanční řízení projektu

Olomoucký kraj







03.Výměnné stáže svých zaměstnanců (2 osoby)
05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
06. Obsazení jednoho místa v expertním týmu
08. Organizace 1 setkání projektového týmu
09. Organizace 1 setkání expertního týmu
10. Projektové a finanční řízení projektu

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis






03. Výměnné stáže svých zaměstnanců (1 osoba)
05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
06. Obsazení dvou míst v expertním týmu
10. Projektové a finanční řízení projektu
+stážista 1 osoba

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis






05. Obsazení 0,1 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
06. Obsazení dvou míst v expertním týmu
08. Organizace 1 setkání projektového týmu
09. Organizace 1 setkání expertního týmu
10. Projektové a finanční řízení projektu

Euroregion Nisa




03.Výměna zkušeností se zahraničními ESÚS
05. Obsazení 0,0625 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
10. Projektové a finanční řízení projektu

Sdružení polských obcí Euroregionu Nysa




03. Výměna zkušeností se zahraničními ESÚS
05. Obsazení 0,0625 pracovního úvazku pro sekretariát projektu
10. Projektové a finanční řízení projektu

Aktivity projektu sledovaůy dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat vzájemnou spolupráci
a založit Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) NOVUM jako vyšší dimenzi
spolupráce. Partneři projektu připravili společné memorandum jako výraz politické vůle
spolupracovat při založení nového ESÚS NOVUM. Společná strategie zpracovaná v rámci
projektu definovala strategické oblasti přeshraniční spolupráce, identifikovala bariéry jejich
rozvoje, navrhla řešení a konkrétní akční plán k jejich naplňování.
Projekt obsahoval aktivity, které přispěly k vzájemnému poznávání partnerů. Jedná se
o právní rozbory hierarchie a kompetencí veřejné správy v ČR a PR, systém legislativního
procesu, oblasti nutné pro vznik budoucího ESÚS NOVUM (relevantní daňové, právní
a pracovně-právní otázky) a zkušenosti s dotační politikou. Vše bylo podpořeno vzájemnými
stážemi zaměstnanců. Sekretariát projektu koordinoval stáže, setkání projektového
a expertního týmu, podílel se na tvorbě strategie, aktualizaci webových stránek projektu
a publicitě projektu, administroval dílčí části projektu. Udržitelnost projektu zajistí Smlouva
o spolupráci, která byla uzavřena všemi partnery v listopadu 2014.
Členové projektového týmu za Olomoucký kraj:



Bc. Pavek Šoltys, DiS.,náměstek hejtmana, tel.: 585 508 822, e-mail: p.soltys@krolomoucky.cz
Ing. Marie Šafářová, tel.: 585 508 669, e-mail: m.safarova@kr-olomoucky.cz
(+ sekretariát projektu)

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR.
www.cz-pl.eu, www.4cbc.eu

