
 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Podmiot składający projekt: 
MAS SKCH z.s. 

Forma prawna wnioskodawcy: 
Zapsaný spolek (zarejestrowane towarzystwo) 

Osoba do kontaktu: 
Ing. Marta Šafaříková- język polski 

telefon: 602175283 Email:  

info@masskch.cz 
 

Nazwa przedsięwzięcia projektowego: 
Region zdrowia – życie nam tu sprawia przyjemność 
 

Krótki opis przedsięwzięcia projektowego: Lokalna Grupa Działania SKCH oraz zakład 

uzdrowiskowy Hamzova léčebna Košumberk planują wspólny projekt mający celu 

wspieranie rozwoju atrakcyjności turystycznej regionu. Obejmuje on modernizację 

Muzeum Zdrowia oraz prezentację myśli Františka Hamzy, co jest wyrazem szacunku dla 

dziedzictwa regionu. Dzięki wieloletniej działalności zakładu uzdrowiskowego Hamzova 

léčebna w zakresie zdrowia, rehabilitacji i w duchu ponadczasowego wymiaru myśli 

Hamzy w zakresie wychowania, poziomu kształcenia, trwałego poszanowania dla 

indywidualnych potrzeb człowieka przy uszanowaniu lokalnych tradycji i regionalnej 

spójności pragniemy poszukiwać atrakcyjnych i nowych form współpracy w zakresie 

odkrywania potencjału lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

Elementem projektu byłaby wyjątkowa ekspozycja poświęcona historii zdrowia, a także 

wystawa objazdowa prezentująca lokalne artefakty geologiczne realizowana we 

współpracy z Narodowym Geoparkiem Železné hory. Przybliżenie (dostępność) bogactwa 

przyrodniczego, jak i kulturowego w mniej znanym i dostępnym miejscu. Nawiązanie 

współpracy czesko-polskiej stwarza nową platformę dla wymiany doświadczeń, a co za 

tym idzie także dla rozwoju usług w dziedzinie kultury, marketingu, przyrody (powstanie 

nowych miejsc pracy). Przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy nt. zasobów 

kulturowych i przyrodniczych regionu, ponieważ będzie ogniwem łączącym, działającym 

na rzecz rozwoju turystyki po obu stronach granicy. 
 

Miejsce realizacji projektu:  

Miasto Luže – Košumberk 

Partner:  
gmina lub związek (towarzystwo) po stronie polskiej 

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
Realizacja po stronie polskiej inwestycji o podobnym charakterze. 

Współpraca w zakresie opracowania i dystrybucji: publikacji (map, broszur, folderów) i 

innych materiałów opracowanych w obu wersjach językowych, ewentualnie współpraca w 

ramach gromadzenia eksponatów związanych z realizacją, współpraca w zakresie 

realizacji wspólnych czesko-polskich imprez, konkursów. Budowanie wspólnej oferty 

turystycznej dla turystów zwiedzających czesko-polskie pogranicze.  

W trakcie realizacji projektu przewidujemy spotkania obu partnerów, na przemian po 

polskiej i czeskiej stronie. Wzajemna i wspólna promocja działań.  



Nasza jednostka otwarta jest na propozycje współpracy ze strony polskich partnerów w 

dziedzinie zdrowia, turystyki, organizacji imprez. 

Cel i produkty projektu:  
Celem realizacji projektu jest wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i 

kulturowych na terenie miasta i jego okolic, zwiększenie znaczenia branż związanych ze 

służbą zdrowia i turystyką w gospodarce lokalnej i regionalnej, wzrost zatrudnienia na 

poziomie gminy. 

Szacowana wartość kosztów:  
na razie brak 

Charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):   
Inwestycyjne: muzeum 
Rzeczowe: eksponaty, wyposażenie 
Osobowe: pracownik do kontaktu 

Stan przygotowania projektu: 

na etapie przygotowania, budynek, niezakwalifikowane eksponaty 
 

 


