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Lista przeprowadzonych wywiadów 
Republika Czeska  

Krkonoše – svazek měst a obcí, euromenadżer, ER Glacensis 

Miasto Chrastava, ER Nisa 

Stará Ves nad Ondřejnicí, ER Beskydy 

Červený Kostelec, ER, ER Glacensis 

Bělá pod Pradědem, ER Praděd 

Rychnovský všesportovní klub, ER Glacensis 

ER Praděd 

ER Nisa 

ER Glacensis 

ER Beskydy 

 

Polska 

Urząd Miasta Rybnika, ER Silesia 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ER Silesia 

ER Pradziad  
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MIKROPROJEKTY INWESTYCYJNE 

 

Mobilní aplikace – průvodce po Krkonoších (ER Glacensis) 

Łączny budżet: 17 852 EUR, dofinansowanie UE: 15 174 EUR 

Wnioskodawca: Krkonoše - svazek měst a obcí 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym:  
- Większa spójność i pogłębienie współpracy pomiędzy czeskimi i polskimi Karkonoszami, 

przede wszystkim zaś w zakresie IT, czyli rozwoju mediów elektronicznych oraz w zakresie 

wymiany ważnych dla pogranicza informacji w dziedzinie turystyki.  

- Zaoferowanie turystom, w tym potencjalnym, kompleksowych rozwiązań dotyczących 

komunikacji z turystą, zachęcenie go do przyjazdu do regionu, towarzyszenie mu i 

zatrzymanie w regionie.  

Grupą docelową są wszyscy turyści odwiedzający region, poszukujący informacji nt. oferty 

turystycznej Karkonoszy. 

O projekcie 
Mikroprojekt pn. Mobilní aplikace – průvodce po Krkonoších był realizowany w 2013 roku przez 

beneficjenta Krkonoše – Svazek měst a obcí. Związek miast i gmin realizuje projekty z kilku programów 

pomocowych i posiada doświadczenia z realizacją także innych projektów z programu Interreg (POWT) 

a także z obecnego okresu programowania.   

W trakcie projektu opracowano aplikację mobilną, która udostępnia turystom aktualne informacje z 

regionu Karkonoszy, proponowane atrakcje turystyczne, informacje nt. parku narodowego, szlaków 

turystycznych i usług świadczonych na rzecz turystów. Zawiera także mapę i nawigację GPS. Aplikacja 

dostępna jest w trzech wersjach językowych – w języku czeskim, polskim i niemieckim – i jest 

promowana po stronie czeskie na stronach internetowych www.krkonose.eu oraz za pośrednictwem 

plakatów umieszczonych po polskiej i czeskiej stronie granicy w regionalnych informacjach 

turystycznych.  

Ustalenia ewaluacyjne  
Cele projektu udało się, zdaniem jego menadżer, w pełni zrealizować. Projekt realizowano w ramach 

pierwszego etapu zainteresowania aplikacjami mobilnymi, jego realizacja była więc dobrze 

wkomponowana w czasie. Popyt na aplikację istnieje do dnia dzisiejszego, liczba pobrań w sezonach 

turystycznych jest stabilna i aplikacja jest dobrze oceniania przez użytkowników. Menadżer projektu 

wskazuje jednak, że rozwój technologiczny jest szybki i aplikacje mobilne nie mają już dziś takiego 

znaczenia, ponieważ dane mobilne są dostępne dla szerokiego grona odbiorców a strony internetowe 

są często dostosowane do przeglądarek mobilnych.  

Trwałość projektu zaplanowana jest na okres 5 lat, jeżeli jednak aplikacja będzie cieszyła się 

zainteresowaniem, będzie dostępna także później. Koszty utrzymania nie są bowiem duże, obejmują 

czas niezbyt trudnej pracy pracowników i niewielkie koszty serwisowe. Aplikacja będzie więc nadal 

dostępna dla użytkowników, ale nie będą już wprowadzane innowacje i nie będzie rozwijana, ponieważ 

nie ma takiej potrzeby.  

Praca nad stworzeniem aplikacji była trudnym procesem, któremu towarzyszyły problemy związane z 

szybkim rozwojem technologii. Początkowe wyobrażenia realizatorów napotykały na ograniczenia 
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techniczne, w związku z czym należało wprowadzić kilka zmian. Od momentu zatwierdzenia projektu 

do czasu jego realizacji upłynęło półtora roku, co w zakresie rozwoju aplikacji mobilnych stanowi 

bardzo długi czas. Początkowe wyobrażenie, że aplikacja będzie dostępna dla wszystkich typów 

telefonów komórkowych, musiało zostać zweryfikowane. Wniosek o zmianę spowolnił później 

realizację projektu. Koleją zmianą w stosunku do pierwotnych założeń było to, że aplikację z przyczyn 

technicznych można zaktualizować tylko manualnie, dwa razy w roku, każdorazowo przed letnim i 

zimowym sezonem turystycznym. Aplikację uzupełniono wersją stron www, która udostępnia szybsze 

informacje, które należy częściej aktualizować. 

Polski partner Związek Gmin Karkonoskich partycypował w idei i przygotowaniu projektu, w trakcie 

realizacji konsultowano z nim w szczególności treść i strukturę informacji oraz sposób promowania 

projektu. Z partnerem beneficjent współpracuje od wielu lat, mają podpisane memoranda o 

współpracy, odbywają się wspólne działania, także poza projektami. W ramach współpracy w polską 

stroną w ramach projektu czasami pojawia się kłopot polegający w innym podejściu partnera i 

konieczne jest „naciskanie” go, by podjęte były wszystkie niezbędne czynności administracyjne. 

Beneficjent nie może niestety realizować tzw. projektu lustrzanego, ponieważ polska część Karkonoszy 

należy do ER Nysa.  

Warto także zauważyć, że związek miast i gmin posiada również osobiste doświadczenia z realizacją 

projektów miękkich, które uważa za bardzo sensowne dla obszaru przygranicznego, borykającego się 

z podobnymi problemami, które udaje im się wspólnie rozwiązywać. Ponadto zwraca uwagę na 

utrzymującą się znaczną barierę językową. Zdecydowanie najczęściej związek realizuje seminaria i fora 

poświęcone różnej tematyce. Ilość miejsc na tych wydarzeniach jest zazwyczaj w pełni wykorzystana, 

zainteresowanie jest wciąż duże a za ich pośrednictwem gminy często nawiązują współpracę 

transgraniczną.  

Zdaniem menadżer projektu na sukces i trwałość mikroprojektów mają wpływ poniższe ważne 

czynniki: 

 Realizacja działań namacalnych i trwałych, np. aplikacja nie jest pod względem aktualizacji 

trudna, nie starzeje się w przeciwieństwie do plakatów i ulotek.  

 Zakup wyłącznie wysokiej klasy urządzeń/wyposażenia, ponieważ jeżeli nabywane są składniki 

majątku, które nie wytrzymają odpowiednio koniecznego czasu, pojawiają się duże problemy. 

Jeżeli nabywane jest wyposażenie, które podlega szybkiemu rozwojowi technologicznemu, 

utrudnia to zapewnienie trwałości zgodnie z zasadami Funduszu. Przykładowo w przypadku 

tego projektu początkowa koncepcja zakupu ruterów wifi do informacji turystycznych, które 

jednak nie wytrzymają 5 lat a beneficjent nie ma środków na zakup nowych.  

 Komunikacja z euroregionem na etapie przygotowania projektu. Zdaniem menadżer projektu 

współpraca FMP w Euroregionie Glacensis z wnioskodawcami działa sprawnie. 

Aplikacja jest obecnie wciąż prezentowana na stronach internetowych wnioskodawcy i jest ogólnie 

dostępna do pobrania na system Android, IOS i Windows Phone. Ostatnia aktualizacja aplikacji miała 

miejsce w czerwcu 2018 roku, gdy zaktualizowano treść na sezon letni. Aplikacja jest wciąż dostępna 

w trzech wersjach językowych, w tym program aktualnych imprez. Liczba pobrań w sklepie Google Play 

przekracza 10 tysięcy a średnia ocena użytkowników jest 4,2. Autor aplikacji aktywnie reaguje na 

wszystkie negatywne i pozytywne opinie użytkowników.  

Liczba turystów w regionie karkonoskim jest bardzo duża. Według najnowszych danych wynikających 

z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Wspólne podejście do zarządzania KRNAP/KPN” 

wynika, że w 2017 roku park narodowy i jego otulinę odwiedziło ponad 3,5 mln turystów, którzy 
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spędzili tu ponad 11 mln tzw. osobodni. Zagraniczni turyści stanowią około jedną trzecią wszystkich 

turystów odwiedzających Karkonosze.1 Pomocniczą informacją mogą być także dane dotyczące 

wykorzystania obiektów noclegowych w kraju hradeckim i libereckim, na których terenie leży czeska 

część Karkonoszy. W obu krajach od 2014 roku odnotowywany jest wzrost liczby turystów i liczby 

wykorzystanych noclegów.2 

Ogólna ocena 
W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania (za wyjątkiem wymienionej już 

zatwierdzonej zmiany). Wiążący warunek trwałości projektu w tym czasie dobiega końca, ale dzięki 

łatwości utrzymania wnioskodawca zakłada, że będzie dalej utrzymywał aplikację dopóty, dopóki 

będzie cieszyła się zainteresowaniem i dopóki technologia nie stanie się przestarzała. Cele projektu 

zdefiniowane we wniosku projektowym udało się osiągnąć – podczas przygotowywania aplikacji 

podejmowano współpracę transgraniczną, w szczególności w ramach tworzenia treści i promocji. 

Aplikacja jest cały czas dostępna w trzech wersjach językowych dla zainteresowanych z Czech, Polski i 

Niemiec. Aplikacja dostarcza użytkownikom naprawdę szeroki zakres informacji, w tym listę aktualnych 

imprez organizowanych w regionie. Trudno zweryfikować tylko cel „zachęcenie do przyjazdu do 

regionu, towarzyszenie i zatrzymanie w regionie”, gdyż nie można zweryfikować bezpośredniego 

związku pomiędzy pobraniem aplikacji a przyciągnięciem i zatrzymaniem turystów w regionie. 

Wprawdzie od 2014 roku istnieje obiektywnie większe zainteresowanie turystów regionem, ale nie 

można stwierdzić bezpośredniego wpływu projektu. W związku z tym nasuwa się zalecenie, by cele 

były jednak określane realistycznie i w sposób możliwy do weryfikacji i by w idealnej sytuacji działania, 

produkty i cele projektu były z sobą powiązane już we wnioskach projektowych.  

Stanice pro pozorování životního prostředí na Výhledech (ER Nisa) 
Łączny budżet: 10 926 EUR, dofinansowanie UE: 9 287 EUR  

Wnioskodawca: Město Chrastava 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym:  
- Budowa stacji do obserwacji środowiska i zapoznanie społeczeństwa z różnorodną fauną na 

Výhledech.  

O projekcie 
Mikroprojekt pn. Stanice pro pozorování životního prostředí na Výhledech realizowany był w 2014 roku 

przez miasto Chrastava. Partnerem była polska gmina Bogatynia. W miejscu noszącym nazwę Výhledy 

w ramach projektu zbudowano drewnianą stację do obserwacji środowiska, przy której umieszczono 

czterojęzyczną tablicę informacyjną przedstawiającą turystom ptaki, które można w okolicy 

obserwować. Jesienią dokonano uroczystego otwarcia stacji obserwacyjnej, w którym wzięli udział 

przedstawiciele czeskiego i polskiego miasta partnerskiego oraz publiczność. Na spotkaniu zapewniono 

poczęstunek i tłumaczenie. Grupą docelową projektu są osoby odwiedzające Výhledy, turyści i 

mieszkańcy okolic.  

                                                           
1 KRNAP. Online. Teraz wiemy to już dokładnie – czeskie Karkonosze odwiedza ponad 11 milionów turystów 
rocznie https://www.krnap.cz/tiskove-zpravy/ted-uz-to-vime-presne-ceske-krkonose-maji-pres-11-milionu-
navstev-rocne/.  
2 Czeski Urząd Statystyczny. Liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania wg krajów. 
https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr.  
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Ustalenia ewaluacyjne 
Zgodnie z informacją przedstawiciela wnioskodawcy projekt można pod względem realizacji jego celów 

ocenić jako udany. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane a podczas ich realizacji nie 

pojawiły się zasadnicze problemy. Jedynym trudniejszym zadaniem było znalezienie firmy budowlanej, 

która podejmie się inwestycji, ponieważ obecnie firmy budowlane mają wiele zleceń i mało czasu. W 

końcowym uroczystym otwarciu wzięło udział więcej osób niż początkowo zakładano, co świadczy o 

dużym zainteresowaniu efektem projektu. Miejsce o nazwie Výhledy było także przed realizacją 

projektu licznie odwiedzane przez turystów a budowa stacji obserwacyjnej miała na celu 

uatrakcyjnienie miejsca, co się udało. „Ludzie chętnie wchodzą na górę, spotykają się tam Czesi, Polacy 

i Niemcy. Jest to pozytywnie oceniane. “  

Trwałość produktów mikroprojektu po zakończeniu realizacji finansowana jest ze środków własnych 

przeznaczonych na utrzymanie zbudowanych obiektów. Z budżetu gminy już obiekt ponownie 

pomalowano. Jedyny problem, który niestety nadal się utrzymuje i który ma duży związek z trwałością, 

to wandalizm. Gmina musi ponosić dodatkowe koszty na odnowienie tablicy informacyjnej i księgi 

odwiedzin, które niszczone są przez wandali.   

Miasto Chrastava posiada doświadczenia w zakresie realizacji także innych mikroprojektów o 

charakterze inwestycyjnym, które uzupełniane są działaniami o charakterze spotkań, co 

przedstawiciele miasta uważają za idealne połączenie. Ogólną korzyść Programu/Funduszu dla gminy i 

regionu oraz możliwość korzystania z dofinansowania w formie mikroprojektów oceniają bardzo 

pozytywnie. Dzięki Programowi pogłębiają się kontakty pomiędzy Czechami i Polakami, wymieniają oni 

informacje nt. problemów i doświadczenia w zakresie ich rozwiązywania. Najlepiej funkcjonują 

projekty dotyczące sprzętu strażackiego (jednak trudniej wykazać wpływ transgraniczny z powodu 

odległości dzielącej miasta partnerskie) i ogólnie projekty dotyczące rozwoju ruchu turystycznego. 

Do tego projektu, w miejscu o nazwie Výhledy, nawiązały kolejne – w 2017 roku wyremontowano 

drogę dojazdową a w danym miejscu zbudowano altanę w ramach projektu Czesko-Polski Szlak 

Grzbietowy realizowanego z programu Interreg V-A RCz-RP. Zbudowano także parking w miejscu 

dawnego, zniszczonego już budynku, co zrealizowano w ramach wspólnego projektu pn. 

Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na terenie pogranicza, również z obecnego 

Programu. Oba nawiązujące projekty realizowano już we współpracy z miastem partnerskim Lwówek 

Śląski. 

Na turystyczną atrakcyjność miejsca o nazwie Výhledy wskazują także np. wspólne imprezy 

turystyczne, np. impreza o nazwie Jarní vyhlídka lub rajd Chrastavské šlápoty. W obu wydarzeniach 

regularnie uczestniczą też goście zagraniczni z Polski i Niemiec – wg informacji podanych przez 

Informację Turystyczną w Chrastawie wydarzenie Jarní vyhlídky od 2011 roku gromadzi od 120 do 400 

osób, z czego szacunkowo 10% stanowią turyści zagraniczni (nie jest prowadzona dokładna ewidencja 

wg narodowości). Niemniej jednak liczby w poszczególnych latach są różne i zależne są przede 

wszystkim od pogody. W przypadku rajdu Chrastavská šlápota można od 2011 roku obserwować 

wzrost liczby uczestników, przy czym też w zależności od pogody odnotowywane są wahania w liczbie 

uczestników. W tym roku w imprezie wzięło udział 1280 osób, natomiast w 2011 roku to były 444 

osoby. Na wydarzenie regularnie wybierają się członkowie polskiego klubu turystycznego, rowerowego 

i siatkówki z Bogatyni oraz niemieckiego Zittau. Nie bada się ogólnej wielkości ruchu turystycznego w 

ogólnie dostępnym rejonie o nazwie Výhledy.  
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Ogólna ocena 
Cel projektu był zdefiniowany realistycznie, sformułowany był w prosty sposób a ponieważ 

zrealizowano wszystkie działania projektu, można stwierdzić, że cel projektu został osiągnięty. Rejon 

Výhledy jest popularny wśród turystów a dzięki mikroprojektom miasto w dalszym ciągu go rozwija, 

uatrakcyjniając turystom jego odwiedzanie. Turyści pochodzą z Czech, ale też z Polski i Niemiec, 

przyjeżdżając przez cały rok a także na wspólne organizowane wydarzenia.  Jest to jednak miejsce 

ogólnie dostępne, nie ma więc konkretnych danych dotyczących wielkości ruchu turystycznego.  

Z punktu widzenia ewaluacji można jednak zadać pytanie, które wszak wykracza poza ramy zakresu 

studium przypadku (trwałość w stosunku do celów projektu), na ile realizacja tego mikroprojektu (choć 

bez wątpienia udanego pod względem osiągnięcia jego celów) miała pożądany wpływ transgraniczny. 

Beneficjent wskazał bowiem, że rejon ten był licznie odwiedzany także w przeszłości, współpraca ze 

stałym miastem partnerskim Lwówek Śląski jest długofalowa (także poza projektami, przy organizacji 

różnych spotkań szkół, straży pożarnych, przedstawicieli miast itd.), chociaż odległość od Chrastavy jest 

znaczna, około 70 km.   

 

Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (ER 

Beskydy) 
Łączny budżet: 23 900 EUR, dofinansowanie UE: 20 000 EUR  

Wnioskodawca: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym:  
- odnowienie bogactwa kulturowego i historycznego gminy Stará Ves nad Ondřejnicí. 

- rozwijanie stosunków transgranicznych i partnerskich dzięki nowo powstającej tradycji. 

O projekcie 
Mikroprojekt pn. Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

realizowany był przez gminę Stará Ves nad Ondřejnicí w latach 2013 i 2014. W trakcie projektu 

odrestaurowano sześć kamiennych krzyży i jedną kapliczkę. Dla wyremontowanych obiektów 

sakralnych opracowano ulotkę promocyjno-informacyjną w nakładzie 1000 egz. (połowa nakładu w 

języku czeskim, połowa w języku polskim), zawierającą opis wyremontowanych obiektów, zdjęcia oraz 

dla porównania podobne polskie obiekty. Następnie odbyły się dwa spotkania z polskim partnerem – 

gminą Lipowa – którym towarzyszył program kulturalny dla publiczności. Pierwsze spotkanie odbyło 

się w ramach gminnego święta, podczas którego wystąpił zespół z partnerskiej gminy a drugie 

poświęcone było bezpośrednio prezentacji i poświęceniu nowo wyremontowanych obiektów, także 

przy udziale przedstawicieli polskiego partnera. Współpraca z partnerem polegała w skonsultowaniu 

etapu przygotowania projektu, dostarczeniu tekstów i tłumaczenia na język polski wydawnictw 

promocyjnych a także w udziale partnera podczas uroczystego zakończenia projektu w ramach 

transgranicznego spotkania. 

Ustalenia ewaluacyjne  
Gmina Stará Ves nad Ondřejnicí z polską gminą Lipowa (oraz innymi partnerami zagranicznymi) 

współpracowała już w przeszłości, w szczególności w ramach mikroprojektów z programu współpracy 

transgranicznej Czechy-Słowacja. Położenie geograficzne gminy wykazuje potencjał do wykorzystania 

partnerstw trójstronnych CZ-PL-SK. Zdaniem burmistrza gminy a także menadżera projektu gmina ma 
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ponadstandardowe stosunki ze słowackimi partnerami, z polskimi raczej standardowe, co wynika z 

jednej strony z rozwoju historycznego i trwającej wciąż bariery językowej. Jednak w realizacji tego typu 

mikroprojektów burmistrz upatruje potencjał, by wzmocnić współpracę czesko-polską.  

Mikroprojekt pn. Obnova kulturního dědictví został bardzo pozytywnie oceniony przez mieszkańców, 

ponieważ to nie było pojedyncze, ograniczone w czasie wspólne przedsięwzięcie, ale element 

długofalowej współpracy gmin. Ciągłość współpracy transgranicznej gmin nieco utrudniają częste 

zmiany we władzach polskiej gminy oraz fakt, że polska strona realizuje mikroprojekty opiewające na 

niższe kwoty aniżeli strona czeska. 

Koncepcja projektu oparta była na potrzebie wyremontowania zaniedbanych drobnych obiektów 

sakralnych, bazując na polskich wzorcach, gdyż podobne obiekty są zazwyczaj w lepszym stanie aniżeli 

po czeskiej stronie granicy. Wnioskodawca podjął decyzję o przeprowadzeniu modernizacji, korzystając 

z możliwości dofinansowania z programu, co oznaczało odciążenie budżetu gminy.  

Następnie czeska delegacja uczestniczyła w 2015 roku w Dniach Gminy pn. Śliwkowa Lipowa. Później 

nie było już oficjalnego udziału w gminnych świętach ani w Startej Vsi, ani w Lipowej i nie badano ilości 

gości zagranicznych uczestniczących w tych świętach. Jednak, zdaniem burmistrza, współpraca 

kulturalna nadal odbywa się pod patronatem szkół. W maju 2015 roku polskie dzieci gościły w 

Czechach, zapoznały się z miejscowością i odwiedziły Tatrę Kopřivnice i Štramberk. W czerwcu tego 

samego roku zaś czeskie dzieci wyjechały do Polski i odwiedziły Żywiec, Kraków i Wieliczkę. Odbyło się 

to w ramach projektu Starej Vsi – Poznáváme, soutěžíme. Niektóre działania szkół objęte są 

patronatem gmin. Co roku odbywają się przykładowo koncerty adwentowe Stará Ves - Lipowa – 

Raková, których gospodarze się zmieniają. Ostatni koncert adwentowy (2018) odbył się w Starej Vsi. 

Co roku pod patronatem gminy odbywa się także konkurs międzynarodowy XIXA STAR, w ramach 

którego dzieci rywalizują w umiejętnościach muzycznych.  

Cele projektu były, zdaniem burmistrza, w pełni osiągnięte, ponieważ określone były realistycznie. 

Celem cyklu podobnych projektów jest, jego zdaniem, ochrona i wspólne korzystanie z dziedzictwa 

kulturowego a mikroprojekty są w tym zakresie odpowiednim rozwiązaniem. Dzięki mikroprojektowi 

zwiększyła się wiedza społeczeństwa nt. istnienia obiektów (np. po odnowieniu dzwonu w kapliczce, 

przy krzyżach zapalane są świeczki i są to coraz popularniejsze miejsca spotkań).  

W trakcie realizacji, zdaniem burmistrza, nie pojawiły się większe zmiany ani utrudnienia. Projekt 

wymagał współpracy partnerów, co w niektórych aspektach, np. rozliczenie delegacji i drobnych 

kosztów, było skomplikowane. W związku z tym burmistrz proponuje zwiększenie wartości kwot 

ryczałtowych na wydatki pośrednie, co zmniejszyłoby zarazem koszty niezbędne na kontrolę 

rozliczenia. 

Zapewnienie trwałości produktów projektu, czyli odnowionych drobnych obiektów, nie wymaga 

dużych kosztów, gdyż obiekty są na bieżąco konserwowane. Gmina ewidencjonuje wyremontowane 

obiekty jako swoje dziedzictwo historyczne, które należy konserwować i w budżecie ma na ten cel 

przeznaczone środki.  

Wg doświadczeń burmistrza dla sukcesu mikroprojektów inwestycyjnych i/lub miękkich ogólnie ważne 

są poniższe elementy: 

 ludzie pracujący nad projektem i partner o podobnym podejściu; 

 zakres tematyczny; np. projekty miękkie powinny w pierwszej kolejności mieć na celu 

niwelowanie bariery językowej (dzieci nie znają języka obcego i bez usunięcia bariery językowej 
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nie można poznawać kultury i sposobu myślenia), a następnie współpracę szkół i rozwijanie 

przyjacielskich kontaktów osobistych; 

 wspieranie działań, które wnioskodawcy prawdopodobnie realizowaliby także bez 

dofinansowania (a nie poszukiwanie odpowiednich działań transgranicznych tylko w celu 

otrzymania dofinansowania); 

 wymiana informacji nt. „wzorcowych mikroprojektów” pomiędzy obecnymi, byłymi i 

potencjalnymi realizatorami. 

Gmina realizuje mikroprojekty inwestycyjne oraz miękkie, za pośrednictwem których instytucje 

(przede wszystkim szkoły) łączone są w sieć oraz rozwija dalszą współpracę projektową i 

pozaprojektową finansowaną z budżetów gmin. Pierwszy projekt z gminą Lipowa dotyczył grupowego 

wyjazdu radnych i przedstawicieli tradycyjnych rzemiosł i artefaktów kultury (folklor, kucharze itp.) do 

regionów transgranicznych a celem było zwykłe wzajemne poznanie się. W efekcie stwierdzono, że 

obie gminy mają wiele wspólnego oraz mają więzi historyczne i kulturalne. Chyba najbardziej gminy 

współpracują, także bez dofinansowania, w zakresie wymiany i spotkań uczniów szkół, co odbywa się 

w formacie trójstronnym także z partnerem słowackim. Organizowane są przykładowo koncerty 

adwentowe z udziałem przedstawicieli wszystkich trzech partnerów, zarówno po polskiej, jak i czeskiej 

stronie.  

Ogólna ocena 
Cel projektu „odnowienie bogactwa kulturowego i historycznego gminy Stará Ves nad Ondřejnicí a 

także wykorzystanie tej okazji do dalszego rozwoju kontaktów partnerskich gminy obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí z partnerską gminą Lipowa“udało się dzięki projektowi osiągnąć, ponieważ wszystkie 

działania, które miały do tego się przyczynić, zostały zrealizowane. Z punktu widzenia ewaluacji, dla 

odnowy, rozwoju i transgranicznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego mikroprojekty są 

odpowiednim rozwiązaniem i można uznać je za korzystne. Niemniej jednak warto byłoby, aby 

realizatorzy w pewien sposób monitorowali zmiany w transgranicznym ruchu turystycznym w tych 

miejscach i w przypadku tych obiektów, które z dofinansowania unijnego wyremontowali lub 

udoskonalili. Z punktu widzenia trwałości inwestycji jako takiej należy w podsumowaniu stwierdzić, że 

finansowanie utrzymania wyremontowanych obiektów realizowane jest z budżetu gminy, trwałe są 

także transgraniczne stosunki, ponieważ współpraca partnerów kontynuowana jest także w innych 

dziedzinach wspólnych działań.  

 

Euroregion Pradziad on-line (ER Praděd) 
Łączny budżet: 33 860 EUR, dofinansowanie UE: 28 781 EUR   

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym: 
- Podniesienie wiedzy wśród polskich i czeskich dzieci nt. atrakcyjności regionu o charakterze 

transgranicznym oraz rozszerzenie informacji nt. korzyści wynikających z polsko-czeskiej 

współpracy. 

O projekcie 
Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu Pradziad realizowało w latach 2010 i 2011 mikroprojekt, 

którego celem było stworzenie interaktywnej strony internetowej, która zwiększy wiedzę i 

zainteresowanie czeskiej i polskiej młodzieży odwiedzeniem partnerskiego regionu. Ważną cechą tego 

projektu jest fakt, że realizatorem było biuro Euroregionu Pradziad. Koncepcja projektu zrodziła się z 
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przemyśleń pracowników biura, że euroregion nie oferuje atrakcyjnego programu dla grupy docelowej 

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, że ta grupa docelowa będzie korzystać ze strony internetowej do 

celów edukacji i rozrywki a także, że korzystanie ze strony internetowej zachęci dzieci i ich rodziny do 

odwiedzenia miejsc, o których dowiedzą się z tych stron.  

 

Ustalenia ewaluacyjne 
Strona internetowa została wykonana zgodnie ze zleceniem pracowników biura. Jej szata była 

wynikiem wewnętrznych warsztatów i nie była testowana na grupie docelowej (tylko wśród członków 

rodzin). Design techniczny był zgodny z ówczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Strony były 

statyczne, elementy interaktywne do obsługi bazowały na technologii Flash. 

Strona internetowa była dwujęzyczna, oferując ponadstandardową treść. Podstawowym elementem 

były wybrane miejsce o potencjale krajoznawczym lub turystycznym. Takich miejsc wybrano około 60. 

Przy każdym miejscu była odpowiednio pod względem językowym (stylistycznie i przy uwzględnieniu 

grupy docelowej) opracowana legenda związana z danym miejscem. Tekstom towarzyszy grafika w 

formie ilustracji odpowiednich dla grupy docelowej. Poszczególne miejsca były umieszczone na 

interaktywnej mapie, a więc nawigację dla użytkowników przygotowano wg miejsca (mapa) i wg treści 

(tekst do danych miejsc). Elementem aplikacji był także quiz, na podstawie którego można było 

częściowo śledzić liczbę użytkowników. Informacje o miejscach przygotował jeden z pracowników 

biura, który prywatnie interesuje się krajoznawstwem i historią regionu. Teksty w literacki sposób 

opracował współpracownik – aktywny dyrektor jednej z lokalnych szkół podstawowych, który teksty 

udostępniał swoim uczniom w celu przetestowania.  

Z punktu widzenia trwałości strona internetowa jako całość nie jest już w 2018 roku aktywna. 

Wyłączona została (wg informacji respondentów) z powodu zakończenia w 2017 roku obsługi 

technologii Flash przez wykonawców przeglądarek internetowych. Treść strony internetowej nie 

została przeniesiona na nowszą stronę. Interaktywna mapa umieszczona jest obecnie na stronach 

www.europradziad.pl. Design nie odpowiada wymaganiom współczesnych użytkowników (nie jest 

przykładowo dostosowany do telefonów komórkowych i tabletów), co wynika przede wszystkim także 

z dużej trudności w zakresie zarządzania technologią, na której aplikacja została zbudowana. 

Technologia dla interaktywnych elementów Flash nie jest już obsługiwana przez świadczeniodawców 

przeglądarek internetowych, ponadto jej stosowanie zagraża bezpieczeństwu (strona była faktycznie 

kilkukrotnie przedmiotem ataku hackerów). Interaktywna mapa jest drobnym oprogramowaniem, 

które należy na bieżąco aktualizować a hosting jest trudny (ilość danych, skomplikowane obliczenia, 

niezbędny przepływ danych), tak samo cena usług hostingowych. Obecne bezpłatnie dostępne 

technologie umożliwiają konwersję zawartości stron na łatwe do aktualizacji technologie z darmowym 

hostingiem, jednak beneficjent dofinansowania nie ma jasnej wiedzy nt. tych możliwości (wiedza 

komputerowa pracowników biura nie jest wystarczająca pod względem świadczenia usług 

internetowych, biuro nie korzysta w tym zakresie ze wsparcia z zewnątrz). 

Strona internetowa była w trakcie projektu promowana w formie offline przy wykorzystaniu gadżetów 

promocyjnych i kompletów dresów sportowych z nadrukowanym URL stron, które przekazywano 

podczas imprez tematycznych (w szczególności sportowych i kulturalnych) i do zaangażowanych szkół. 

Nie mierzono wpływu na ruch turystyczny, jednak pracownicy wskazują na znacząco większe 

zainteresowanie usługami ich urzędu od momentu podjęcia tych działań promocyjnych.  
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 „Nie mamy w tym zakresie danych, ale od tego czasu Euroregion stał się znany”.   

Fakt, że realizatorem jest bezpośrednio biuro Euroregionu, ma z punktu widzenia programu Interreg 

kilka pozytywnych aspektów. Pracownicy biura mają bezpośrednie doświadczenie jako realizatorzy 

projektu, mogą więc lepiej reagować na potrzeby wnioskodawców aplikujących o dofinansowanie. 

Opracowane materiały są wciąż dostępne i biuro Euroregionu może z nich korzystać. Zapewnia ono ich 

aktualizację i dalszą dystrybucję. Dotyczy to przykładowo wielkoformatowych map regionu, które 

opracowano na bazie materiałów ze strony internetowej i znajdują się w ponad 40 miejscach 

publicznych na terenie euroregionu. Teksty dotyczące atrakcyjnych miejsc opracowane na wysokim 

poziomie mogą być wykorzystywane w projektach szkół i w informacjach turystycznych. Jakość 

materiałów, które są nadal dostępne w informacjach turystycznych, zwróciła uwagę przedstawicieli 

Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu, którzy podjęli później z euroregionem współpracę 

merytoryczną. 

Czeskie biuro Euroregionu Pradziad było początkowo mniej aktywne, jednak, gdy okazało się, że 

niektóre usługi stron internetowych zaczęły na zewnątrz funkcjonować, pracownicy czeskiego biura 

zaczęli aktywniej zaangażować się w projekt (promocja stron internetowych po czeskiej stronie, 

tłumaczenie tekstów itp.). Pracownicy biura Euroregionu wierzą, że rezultaty projektu mają pozytywny 

wpływ na cele osi priorytetowej, nie są jednak przygotowani, by opinię tę udokumentować 

konkretnymi źródłami informacji (wskazują przykładowo na opinie właścicieli konkretnych obiektów 

noclegowych o tym, że zwiększa im się ruch turystyczny, ale przyznają, że to niczym 

nieudokumentowane szacunki). 

Jednoznaczny jest jednak wzrost liczby projektów współpracy transgranicznej, realizowanych przez 

szkoły po zakończeniu mikroprojektu. Euroregion Pradziad zwracał się aktywnie do szkół a pracownicy 

obu biur dążyli do tego, by uczniowie w szkołach pracowali z treścią stron internetowych podczas lekcji 

krajoznawstwa, historii regionalnej itp. Większa liczba partnerstw i projektów realizowanych przez 

szkoły i organizacje branżowe wspierające dzieci i młodzież wynika z raportów rocznych biura (wzrost 

z jednostek do kilkudziesięciu projektów). 

By bliżej przedstawić rozwój współpracy -  przed realizacją mikroprojektów zrealizowano 12 projektów 

skierowanych do młodzieży szkolnej, 5 spośród z nich czysto szkolnych (realizowanych przez zespoły 

szkół lub wyłącznie dotyczących edukacji szkolnej). Po jego zakończeniu zrealizowano łącznie 51 

projektów skierowanych do młodzieży szkolnej (8 czysto szkolnych). W obecnym okresie 

programowania szkolnych projektów jest na razie 19. 

 

Ogólna ocena 
Zbudowany interaktywny portal popularno-naukowy zaktywizował wiele szkół i rodzin z dziećmi w 

wieku szkolnym, tworząc przesłanki dla rozwoju działań o charakterze transgranicznym skierowanych 

do grupy docelowej dzieci. Na wydarzeniach edukacyjnych i sportowych dystrybuowano gadżety 

promocyjne zaplanowane w projekcie. Nie jest bezpośrednio udokumentowany związek przyczynowo-

skutkowy ze wzrostem liczby projektów transgranicznych zorientowanych na grupę docelową dzieci w 

dalszym okresie, jest on jednak prawdopodobny.       
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BLISKO GRANICY-Realizacja budowy kładki Olza-Kopytov - Integracja społeczności 

polsko-czeskiej (ER Silesia) 
Łączny budżet: 29 635 EUR, dofinansowanie UE: 25 190 EUR  

Wnioskodawca: Gmina Gorzyce 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym:  
- Promocja przygotowywanej budowy kładki dla pieszych pomiędzy miastami Bogumin i Gorzyce 

w formie imprez organizowanych dla szerokiej publiczności.  

- Zapewnienie niezbędnej dokumentacji dla realizacji budowy. 

O projekcie 
Mikroprojekt polskiego miasta Gorzyce realizowano w latach 2008 i 2009. Był on merytorycznie 

powiązany z projektem inwestycyjnym dotyczącym budowy historycznej kładki pomiędzy Boguminem 

a Gorzycami. Wnioskodawcami były samorządy tych gmin. Po stronie czeskiej realizowano projekt pn. 

Máme k sobě blíže – lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studium i dokumentacja projektowa), który 

obejmował w szczególności techniczną część wspólnego przedsięwzięcia – efektem było studium 

poszukiwawcze zawierające opis techniczny warunków budowy oraz dokumentacja projektowa do 

celów wydania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Elementem była także promocja 

planowanej budowy. Te dwa „miękkie” projekty miały przygotować podwaliny dla wspólnego 

inwestycyjnego projektu budowlanego. Pod względem zapewnienia dofinansowania w formie grantu 

utrudnieniem był fakt, że samorządy znajdują się w różnych euroregionach (Bogumin w Śląsku 

Cieszyńskim, Gorzyce w Silesii). Z powodów administracyjnych należało opracować dwa odrębne 

projekty, które miały identyczny zakres (przygotowanie i promocję budowy mostu na Olzie), 

opracowany odrębnie po każdej stronie rzeki/granicy państwa. Ponadto projekty realizowane były nie 

do końca równolegle, ponieważ poszczególne regiony nie mają tych samych terminów naborów. 

 

Ustalenia ewaluacyjne 
Mikroprojekt zorientowany był na produkty, które miały wpisać się w ogólny cel osi priorytetowej 4, a 

ściślej opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na 

budowie kładki przez rzekę Olzę pomiędzy Boguminem a Gorzycami, co wymaga współdziałania 

urzędów z obu stron granicy, a także osi priorytetowej 2, a ściślej realizacji eventów, którzy zachęciłyby 

mieszkańców do korzystania z zasobów przyrodniczych i kulturowych sąsiedniego regionu dzięki 

lepszej dostępności dla pieszych i rowerzystów. 

 

Przedsięwzięcie budowy mostu było wynikiem dyskusji przedstawicieli samorządów, które 

współpracowały już przed projektem. Oba samorządy zainteresowane były rekonstrukcją kładki, która 

istniała w przeszłości a oprócz wpływu na turystykę ma także wymiar symboliczny (połączenie 

rozdzielonych stron) ze względu na skomplikowany rozwój terytorialno-polityczny tego regionu po 

pierwszej i drugiej wojnie światowej. 

 

Mikroprojekt miał trzy główne elementy. Pierwszym była realizacja przetargu na wykonawcę projektu 

budowy. Czeska i polska strona wspólnego przedsięwzięcia musiała rozwiązać problem, kto będzie 

zamawiającym. Hipotetyczną możliwość, gdy zamawiających byłoby dwóch, każdy dla budowy po 
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swojej stronie, partnerzy przyszłego projektu odrzucili. Stwierdzili, że ryzyko, że każde miasto wybierze 

innego wykonawcę a współpraca tych wykonawców może być problematyczna, jest zbyt wysokie. 

Ponadto uwzględnili fakt, że koszty dwóch przetargów są oczywiście sumarycznie większe. Podczas 

wspólnych spotkań ustalono, że będą to Gorzyce, zwłaszcza dlatego, że miasto ma własny wydział ds. 

zamówień publicznych. Przetarg miał przebiegać zgodnie z polskimi przepisami prawa a wykonawca 

miał wystawić fakturę na połowę dzieła na rzecz Bogumina a drugą połowę na rzec Gorzyc. Przetarg 

został zrealizowany z pewnymi trudnościami, jednak zadania nie zrealizowano (patrz poniżej). 

W trakcie prac nad tym zadaniem przedstawiciele obu samorządów intensywnie się kontaktowali, co 

prowadziło do budowania pozytywnych oczekiwań i usuwania barier we współpracy. Obie strony miały 

także potrzebę zapoznania się z przepisami i procesami wykonawczymi po drugiej stronie. Pod tym 

względem proces pracy nad zadaniem budował odrębną wartość, która ma długofalowy potencjał 

dalszego wykorzystania podczas planowania i realizacji projektów inwestycyjnych. 

Drugim efektem była realizacja eventu integracyjnego. Na campingu Olza odbył się festiwal dla tysiąca 

osób, wśród których było ponad 200 czeskich mieszkańców pogranicza. Oprócz działań prorodzinnych 

i kulturalnych odbyła się na nim promocja współpracy transgranicznej i Funduszu Mikroprojektów 

prowadzona poprzez udostępnianie ulotek promocyjnych i wystawienie bannerów informacyjnych. 

Liczba odwiedzających była wyższa niż zazwyczaj na tego typu wydarzeniach. 

Ostatnim produktem było opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu budowy mostu przez 

Olzę. W ramach inwestycji zaangażowanych było wiele urzędów, należało uwzględnić też prawo 

wodne. Strona polska opracowała swoją część dokumentacji zgodnie z planem, pozyskano także 

pozwolenie na budowę, jednak fatalnym utrudnieniem dotyczącym drugiego projektu inwestycyjnego 

była niejasna struktura własności gruntów po stronie czeskiej. Do czasu zakończenia projektu sprawy 

tej nie rozwiązano i projektu mającego na celu realizację kładki turystycznej na Olzie nie można było w 

całości z sukcesem zrealizować. 

 

Ze względu na negatywną okoliczność zewnętrzną (niewyjaśnione prawo własności gruntu po stronie 

czeskiej), która uniemożliwiła realizację produktu projektów w postaci ujednoliconego produktu, 

projekty zamknięto jako nieukończone bez nałożenia sankcji. 

 

Projekt pozwolił zaangażowanym samorządom na stwierdzenie, jak wygląda dokładnie sytuacja w 

zakresie realizacji przedsięwzięcia, jakie mogą pojawić się utrudnienia, jakie urzędy muszą być 

zaangażowane, jakie są ich procedury i wymagania, wszystko to przy uwzględnieniu transgranicznego 

aspektu przedsięwzięcia (pojawiły się przykładowo kwestie, czy organ polskiej administracji 

państwowej (np. organ wydający pozwolenia na budowę w ramach starostwa powiatowego) musi 

współdziałać z organem czeskiego samorządu. 

W ramach projektu opracowano także racjonalny kosztorys planowanej budowy oraz opracowano 

materiały, które ułatwią realizację procesu zamówienia publicznego a także realizację budowy. 

W wyniku znacznego upływu czasu od tego mikroprojektu można stwierdzić, że idea budowy kładki 

jest długofalowo atrakcyjna dla zainteresowanych organów samorządów i ich mieszkańców. Oczywiste 

jest, że przedsięwzięcie jest nadal wspierane przez władze obu samorządów, mimo że w międzyczasie 

odbyły się wybory do rad a w Gorzycach jest nowy burmistrz. Miasto Bogumin gotowe jest zrealizować 
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inwestycję (względnie współfinansować) w większą część budowy. Pod koniec września 2018 roku w 

ramach programu złożono wniosek na standardowy projekt inwestycyjny budowy kładki przez rzekę 

Olzę (nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001789). 

 

Cytat kierownika biura Euroregionu Silesia: „Okazało się, że gdy pojawia się problem, współpraca jest 

jeszcze bardziej intensywna”. 

 

Ogólna ocena 
Produkt w postaci działań promocyjnych zrealizowano zgodnie z planem. Przyczynił się on do 

oczekiwanego efektu – wsparcie idei budowy mostu ze strony zaangażowanego społeczeństwa. 

Produkt w postaci opracowanej dokumentacji przedsięwzięcia budowlanego nie został sfinalizowany 

ze względu na bariery prawne uniemożliwiające jego realizację. Bez zrealizowanych prac nie mogłyby 

być jednak kontynuowane dalsze działania prowadzące do realizacji przedsięwzięcia budowy kładki 

Bogumin – Gorzyce. O celowości mikroprojektu będzie decydowało, czy w przyszłości budowa zostanie 

zrealizowana, przykładowo w ramach złożonego projektu standardowego.  

 

 

 

MIKROPROJEKTY MIĘKKIE 
 

Kultura sbližuje národy a pokolení (ER Glacensis) 
Łączny budżet: 21 788 EUR, dofinansowanie UE: 18 520 EUR  

Wnioskodawca: Město Červený Kostelec 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym: 
- Wzmocnienie istniejącego partnerstwa i rozszerzenie go o nowe platformy współpracy 

poprzez organizację czesko-polskich wydarzeń 

O projekcie 
Mikroprojekt pn. Kultura sbližuje národy a pokolení Miasto Červený Kostelec realizowało w 2013 roku. 

Dotyczył on cyklu imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na przestrzeni roku – 

międzynarodowy dzień teatrów, przegląd wokalny zespołów dziecięcych, ogłoszenie sportowca roku, 

obchody założenia klubu piłki nożnej wraz z turniejem piłki nożnej, festiwal czesko-polskiego filmu oraz 

wystawa fotograficzna poświęcona zabytkom sakralnym. Ponadto opracowano publikację o Červenym 

Kostelcu, która została wydana w nakładzie 1500 egz. w wersji czeskiej i 500 egz. w wersji polskiej. 

Publikacja była dostępna podczas poszczególnych wydarzeń w trakcie projektu, pozostałe egzemplarze 

są dostępne bezpłatnie w informacji turystycznej oraz miejskim ośrodku kultury, zarówno w wersji 

polskiej, jak i czeskiej. Partnerem projektu po stronie polskiej była Gmina Ząbkowice Śląskie. Partner 

partycypował w przygotowaniu imprez, w których także uczestniczył. Współpracę z polską stroną 

realizator projektu ocenia bardzo podobnie jak w przypadku innych mikroprojektów – polscy partnerzy 

są mili i komunikatywni, ale trzeba systematycznie naciskać na nich w sprawach administracyjnych. 

Większą inicjatywę projektową podejmuje strona czeska, strona polska miewa dobre pomysły, które 

jednak rzadko potrafi zrealizować. W działaniach projektu wzięło udział łącznie 418 czeskich i 106 
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polskich uczestników. Przedstawiciele z czeskiej strony uczestniczyli również w międzynarodowym 

dniu teatrów, festiwalu piosenki dziecięcej i turnieju sportowym organizowanych przez polskiego 

partnera.  

Ustalenia ewaluacyjne  
Realizator mikroprojektu korzysta z dofinansowania z ER Glacensis oraz innych programów od 2012 

roku, przede wszystkim w celu zasilenia gminnego budżetu. Angażuje się także w aktualnym programie 

Interreg, w którym realizuje tylko projekty miękkie, inwestycyjne wcale. Współpraca z polskim 

partnerem jest długofalowa (także poza programami pomocowymi) i rozpoczęła się w 1993 roku. 

Pozyskanie środków finansowych z dotacji stanowi pewien bonus lub odciążenie dla budżetu miasta, 

dzięki czemu można finansować transport, zakwaterowanie czy poczęstunek podczas transgranicznych 

wydarzeń. W obecnym okresie popularnym typem projektów jest typ B, czyli np. turnieje siatkówki, 

wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia treningów sportowych, organizacja targów i jarmarków 

oraz występy muzyczne. Kolejnymi mikroprojektami realizowanymi przez wnioskodawcę, które są 

tematycznie związane z projektem pn. Kultura sbližuje národy a pokolení, są: Kultura a sport nás 

sbližuje (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000403), Rozvojem všestrannosti k novým obzorům poznání 

(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000945) oraz Partnerství bez hranic 

(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001385).  

Dzięki mikroprojektowi mógł powstać zespół miejski, który występuje także w Polsce i wspólnie z 

polskim zespołem uczestniczył w imprezie kulturalnej w krajach nadbałtyckich. W przypadku wyjazdu 

do krajów nadbałtyckich Miasto Červený Kostelec finansowało transport zespołu do Polski, skąd oba 

zespoły pojechały już razem, a wyjazd ten finansował polski partner z projektu. Osobiste kontakty i 

relacje nawiązane dzięki realizacji mikroprojektu umożliwiają wspólną realizację kolejnych 

pozaprojektowych działań, finansowanych z budżetu gminy. Bardzo udana pod względem liczby 

uczestników była przykładowo impreza kulturalna, podczas której odbył się występ muzyczny oraz 

degustacja i sprzedaż lokalnych potraw i napojów. Pozaprojektowo organizowane są także działania 

transgraniczne w postaci imprez sportowych (przede wszystkim siatkówka i piłka nożna), wydarzenia 

teatralne, występy orkiestr dętych, imprezy turystyczne, jarmarki i sprzedaż lokalnych 

produktów.  Zdaniem menadżera projektu, polscy mieszkańcy chętnie uczestniczą w takich 

wydarzeniach organizowanych przez miasto, ale nie można tego w takich sytuacjach wykazać na 

podstawie konkretnych liczb. „Jest to trudniejsze dla miasta, ale ma to wartość dodaną w postaci 

spotkań i poznawania kultur. “  

Zdaniem menadżera, projekt osiągnął w pełni swoje cele. Wszystkie zaplanowane imprezy dobrze się 

udały. W Polsce także szczegółowo zaprezentowano Červený Kostelec, w dodatku w języku polskim, co 

zwiększyło wiedzę nt. partnerstwa. Działania transgraniczne są tu bardzo ważne, ponieważ istniejące 

postrzeganie Polaków przez Czechów jest wyraźnie gorsze aniżeli postrzeganie Czechów przez Polaków 

i czasami bardzo trudno zainteresować czeskich mieszkańców działaniami w Polsce. Dlatego też 

Červený Kotelec woli organizować działania czesko-polskie, które przyczyniają się do stopniowego 

niwelowania bariery kulturowej i uprzedzeń wobec polskiej kultury. Małe zainteresowanie polskimi 

imprezami wynika też z aspektów geograficznych, ponieważ polski obszar przygraniczny nie był w 

regionie znany ze swojej gościnności, mentalność ludzi jest tu inna a strona czeska stosunkowo mocno 

odczuwa te różnice. Niemniej jednak, właśnie mikroprojekty miękkie są, zdaniem menadżera projektu, 

odpowiednim instrumentem służącym do pokonywania istniejących barier społecznych i kulturowych. 

Zdaniem respondenta, w regionie już teraz można zauważyć poprawę sytuacji.  

Informacje otrzymywane od uczestników projektu, były, zdaniem respondenta, bardzo pozytywne, 

organizacje są zainteresowane udziałem w kolejnych wyjazdach transgranicznych. Projekt także 
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zainicjował i rozpoczął trwałą współpracę niektórych organizacji (np. wspomniany już wyjazd 

miejskiego zespołu muzycznego z polskim zespołem muzycznym na występ do krajów nadbałtyckich).  

Trwałość produktów mikroprojektu ogranicza się formalnie do korzystania z tablic prezentacyjnych 

wykonanych na wystawę fotograficzną. Nie ma żadnych kłopotów z realizacją tego warunku. Miasto 

jednak bardzo się zastanawia nad realizacją (mikro)projektów z koniecznym pięcioletnim okresem 

trwałości, ponieważ to zobowiązanie jest stosunkowo administracyjnie trudne oraz nieelastyczne.  

Zdaniem menadżera projektu, na sukces (jakiegokolwiek) mikroprojektu duży wpływ mają następujące 

czynniki:  

 Zainteresowanie partnerów i grupy docelowej. By projekt osiągnął cele, konieczne jest, aby 

były zainteresowane osoby po obu stronach.  

 Dobór właściwego rodzaju działań – dobrze sprawdzają się np. działania kulturalne (muzyczne, 

teatralne), sportowe i turystyczne. Natomiast w Červenym Kostelcu niezbyt sprawdziły się 

transgraniczne wystawy. Ich wpływ na grupę docelową nie jest namacalny, informacje zwrotne 

od uczestników są bardzo słabe, nie ma integracji pomiędzy Czechami i Polakami. 

Podsumowując warto nadmienić, że z danych z CzechTourism i Czeskiego Urzędu Statystycznego, który 

bada ruch turystyczny w regionie, widoczne jest pogłębianie czesko-polskich kontaktów i ruchu 

turystycznego. W kraju hradeckim, na którego terenie leży Červený Kostelec, w 2017 roku w 

porównaniu z rokiem poprzednim liczba zagranicznych turystów wzrosła o 5,9%. Po turystach z 

Niemiec, turyści z Polski stanowią drugą najliczniejszą grupę zagranicznych turystów. Łączna liczba 

turystów rośnie co roku od 2012 roku.3 Obszary są dziś bardziej połączone, aniżeli miało to miejsce w 

przeszłości i stopniowo niwelowane są także inne istniejące bariery.   

Ogólna ocena 
Cele projektu określone były realistycznie i dzięki zrealizowanym działaniom czeskim i polskim 

uczestnikom przedstawiono bardzo szeroką ofertę wydarzeń, w których wzięło udział łącznie bardzo 

dużo osób. Ze względu na potrzebę poprawy postrzegania polskiej strony przez Czechów, wspieranie 

tego typu mikroprojektów w danym regionie jest bardzo wskazane, także dlatego, że gmina podejmuje 

w praktyce starania o kultywowanie i wpieranie nowo powstałych tradycji kulturalnych – poprzez 

realizację kolejnych mikroprojektów dofinansowanych z Programu, jak i finansowanych ich z własnego 

budżetu.  

 

Česko-polské dožínky (ER Praděd) 
Łączny budżet: 6 020 EUR, dofinansowanie UE: 5 117 EUR   

Wnioskodawca: Obec Bela pod Pradědem 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym: 

- Głównym celem było złagodzenie peryferyjnego charakteru regionu, a tym samym 

podniesienie jakości życia i zbudowanie współpracujących systemów po obu stronach granicy. 

- Ożywienie gospodarki po obu stronach granicy poprzez wykorzystanie potencjału 

turystycznego. 

                                                           
3 Czeski Urząd Statystyczny, 2017. Statystyka wykorzystania obiektów zbiorowego zakwaterowania w kraju 
hradeckim w 2017 roku. https://www.czso.cz/csu/xh/hostu-se-v-kraji-v-roce-2017-ubytovalo-o-100-tisic-vice.  
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- Umożliwienie mieszkańcom regionu i przejeżdżającym turystom wglądu w dawną historię 

gmin partnerskich oraz przybliżenie im tradycyjnych rzemiosł regionu Jesioników. 

- Szczegółowym celem jest rozwój turystyki będącej ważnym czynnikiem dla rozwoju regionalnej 

gospodarki i zatrudnienia na czesko-polskim pograniczu.  

O projekcie 

Mikroprojekt pn. Česko-polské dožínky (CZ.3.22/3.3.07/09.00993) Gmina Bělá pod Pradědem 

realizowała w 2009 roku. Dotyczył on jednodniowego wydarzenia społeczno-kulturalnego, 

nawiązującego do cyklu wcześniejszych edycji (od 2003 roku) finansowanych z innych źródeł 

pozapomocowych. Partnerem dożynek po polskiej stronie jest Gmina Tułowice, z którą Bělá pod 

Pradědem od dawna współpracuje nie tylko w ramach organizacji tego święta. Impreza organizowana 

jest co roku we współpracy z Izbą Rolniczą i Spółdzielnią Rolniczą Jesenik, które także partycypują w 

finansowaniu wydarzenia. Największe koszty ponosi jednak gmina, dlatego w 2009 roku postanowiła 

aplikować o dofinansowanie w ramach mikroprojektu.  

Ustalenia ewaluacyjne 
Zdaniem realizatora i menadżera projektu udało się osiągnąć główne cele projektu. Także Partner FM 

ocenia projekt jako udany i trwały. „Gmina Bělá pod Pradědem ma w swoim budżecie wydzielone środki 

nie tylko na kontynuowanie tego projektu, ale też na inne działania realizowane wspólnie z polskim 

partnerem.” To ważne wydarzenie regionalne o wieloletniej tradycji cieszące się dużą odwiedzalnością 

(szacunkowo 1-2 tysiące osób). Występują tu m.in. znane osobistości i profesjonalni artyści, goście 

przyjeżdżają nie tylko z niedalekich okolic, ale też z Brna, Ołomuńca i polskich miast. Podobnie jak w 

przypadku poprzednich projektów nie są dostępne dane pokazujące konkretne liczby zagranicznych 

odwiedzających.  

Zdaniem menadżera, by mikroprojekt był udany (w tym przypadku raczej ogólnie święto plonów), 

ważna jest współpraca zaangażowanych podmiotów, które są w stanie przygotować ciekawy program, 

zwrócą się do odpowiednich osób i zapewnią współpracowników (np. firmy rolne, które podczas święta 

wystawiają swoje produkty, artyści i inne osoby). Ważnym elementem jest także różnorodność całej 

imprezy, która oferuje uczestnikom szeroki wachlarz atrakcji (koncerty, wystawy, stoiska ze sprzedażą, 

konkursy, korowód...).  

Współpracę z polskim partnerem menadżer projektu ocenia jako długofalowo udaną, chociaż we 

władzach polskiej gminy częściej dochodzi do zmian personalnych. Bariera związana z granicą nie jest 

w regionie zbyt odczuwalna, ludzie często wyjeżdżają do polskiej Nysy, jakby to był jeden region. 

Regiony bardzo ściśle współpracują, nie korzystając z dofinansowania na realizowane przez siebie 

działania. Organizują wycieczki i wymiany szkolne, transgraniczne imprezy sportowe, kulturalne – 

wycieczki chórów, wizyty jednostek straży pożarnej. Ogólnie można stwierdzić, że to bogata i 

intensywna współpraca.  

Trwałość mikroprojektu zapewniona jest zarówno przez organizującą gminę, jak i jej partnerów. Gmina 

Bělá pod Pradědem ma w swoim budżecie wydzielone środki nie tylko na kontynuowanie projektu 

(imprezy odbywają się jednak pod inną nazwą), ale też na inne działania realizowane wspólnie 

z polskim partnerem.  

Do tego projektu w kolejnym roku nawiązał projekt o podobnym charakterze a ponieważ ważnym 

aspektem programu pomocowego w latach 2007-2013 była innowacyjność projektów, kolejny projekt 

spełnił ten warunek poprzez wykonanie dwóch par nowych strojów ludowych. Stroje nabyte w ramach 

mikroprojektu są do dzisiaj wykorzystywane podczas wydarzeń. 
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Ze względu na problem tzw. zbędnej straty realizator stwierdził, że gdyby projekt dożynek nie był 

realizowany w ramach Funduszu, współpraca z polskim partnerem odbywałaby się prawdopodobnie 

w tym samym trybie i na tak samo wysokim poziomie a święto plonów w 2009 roku odbyłoby się także 

bez dofinansowania.  

Ogólna ocena 
W przypadku projektu pn. Česko-polské dožínky można stwierdzić, że trwałość jest zapewniona bez 

problemów, na co wskazują co roku powtarzające się kolejne imprezy dożynkowe w Bělej pod 

Pradědem, które nie są finansowane z Funduszu i w których uczestniczą osoby z Czech i zagranicy.  

Z punktu widzenia ewaluacji projekt należy ocenić jako udany pod kątem długotrwałej trwałości, przy 

czym cele bardzo trudno zweryfikować. Przyczyna tkwi w tym, że niektóre cele we wniosku 

projektowym zdefiniowane były bardzo ambitnie i by dokładniej ocenić ich realizację trzeba by znać 

bardziej szczegółowo logikę projektu (która nie stanowi jednak elementu wniosku, nie znał jej też 

przedstawiciel wnioskodawcy), tzn. które działania wpłyną na realizację celu szczegółowego i jak 

realizacja celu szczegółowego przyczyni się do osiągnięcia głównego celu. W raporcie końcowym 

realizator napisał, że cele zostały osiągnięte, jednak opisane uzasadnienie jest pod względem ewaluacji 

niejednoznaczne. Ze względu na stosunkowo skomplikowaną definicję celów ocenie poddamy 

poszczególne punkty:  

- Głównym celem było złagodzenie peryferyjnego charakteru regionu, a tym samym podniesienie 

jakości życia i zbudowanie współpracujących systemów po obu stronach granicy. - O ile 

przewidywano, że poniższe cele będą skutkować realizacją celu wpisanego jako główny, to jego 

osiągnięcie można uznać za częściowe.  

- Ożywienie gospodarki po obu stronach granicy poprzez wykorzystanie potencjału 

turystycznego – brak możliwości weryfikacji na podstawie dostępnych danych.  

- Umożliwienie mieszkańcom regionu i przyjeżdżającym turystom wglądu w dawną historię gmin 

partnerskich oraz przybliżenie im tradycyjnych rzemiosł regionu Jesioników. - Dzięki 

realizowanym działaniom cel ten osiągnięto (elementem dożynek jest szeroki wachlarz działań 

kulturalnych – od występów folklorystycznych zespołów tanecznych, przez pokazy 

tradycyjnych rzemiosł, sokolnictwa po możliwość odwiedzenia muzeum itd.).  

- Szczegółowym celem jest rozwój turystyki będącej ważnym czynnikiem dla rozwoju regionalnej 

gospodarki i zatrudnienia na czesko-polskim pograniczu. – W wydarzeniu rzekomo 

uczestniczyli goście zagraniczni, jednak bez informacji nt. konkretnych liczb lub o tym, czy 

wracają do regionu także poza dożynkami, nie można jednoznacznie tego celu zweryfikować.  

Główne zalecenie ewaluacyjne, związane z powyższym, to położenie większego nacisku na realizm i 

weryfikowalność celów, jakie formułowane są we wnioskach projektowych. A jeżeli cele są w 

dokumentacji projektowej opisane w sposób skomplikowany lub ambitny, warto byłoby, by 

wnioskodawcza szczegółowo opisał logikę projektu.  

 

Racketlon, nová sportovní disciplína na česko-polském pomezí (ER Glacensis) 
Łączny budżet: 34 424 EUR, dofinansowanie UE: 26 920 EUR   

Wnioskodawca: Rychnovský všesportovní klub  
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Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym:  
- Głównym celem jest pokazanie dzieciom i młodzieży możliwej formy spędzania wolnego 

czasu, włączenie ich we wspólne działania sportowe i kulturalne, a tym samym nauczenie 

wzajemnej komunikacji, tolerancji i nawiązywania nowych przyjaźni.  

- Dzięki prezentacji nowej dyscypliny sportu, pokazanie młodym sportowcom, jak wyglądają 

nieznane dla niektórych do tej pory dyscypliny i ogólnie nowa dyscyplina ruchowa.  

- Zorganizowanie pełnowartościowej imprezy sportowo-rekreacyjnej, która dzięki swojemu 

przedmiotowi wzmocni transgraniczne stosunki.  

O projekcie 
Realizatorem mikroprojektu pn. Racketlon, nová sportovní disciplína na česko-polském pomezí był w 

2013 roku Rychnovský všesportovní klub, posiadający doświadczenie w realizacji projektów z kilku 

różnych programów pomocowych. Wszystkie projekty realizowane przez klub mają charakter miękki. 

Polskim partnerem projektu była Gmina Miejska Polanica Zdrój i jej klub tenisa. Działania 

mikroprojektu skierowane były do dzieci i młodzieży, należącej do uczestniczących klubów. Projekt 

dotyczył serii imprez sportowych – trzydniowe czesko-polskie zgrupowanie sportowe, siedmiodniowe 

czesko-polskie zgrupowanie sportowo-turystyczno-kulturalne i jednodniowy turniej w racketlonie oraz 

spotkania dzieci i młodzieży. To wspólny projekt partnerów. Polski partner złożył projekt pn. Racketlon 

– nowa dyscyplina sportowa na pograniczu polsko-czeskim, którego przedmiotem była realizacja 

dwóch zgrupowań sportowych obejmujących racketlon.  

Ustalenia ewaluacyjne 
Współpraca była sprawna, między innymi dlatego, że był to już trzeci wspólny projekt obu partnerów 

w czasie ich dziesięcioletniej współpracy. Łącznie w projekcie wzięły udział 62 osoby z czeskiej strony i 

48 osób z polskiej strony. Pod tym względem główny cel projektu został pomyślnie osiągnięty.  

Także kolejne nawiązujące (mikro)projekty klubu mają charakter sportowy z elementami poznawczymi 

i edukacyjnymi. Ich istotą jest każdorazowo sport i ruch uzupełniony wspólną częścią poznawczą, np. 

wycieczką w okolice oraz działaniem kulturalnym lub oświatowym. Zdaniem prezesa Rychnovskiego 

všesportovního klubu współpraca jest w naturalny sposób kontynuowana w zakresie sportowego 

przygotowania młodzieży. Zawodnicy wzajemnie reprezentują kluby partnerskie na zawodach, 

uczestniczą w spotkaniach sportowych i towarzyskich, przy czym intensywne są w szczególności te 

dotyczące wspólnego treningu w ramach zagranicznej reprezentacji klubu. Kluby partnerskie spotykają 

się trzy do pięciu razy w roku na nieformalnych wydarzeniach takich jak turnieje czy krótkie 

zgrupowania. Miejsca spotkań są różne, ale częściej odbywają się po stronie polskiego partnera. Liczba 

uczestników goszczących na nieformalnych imprezach wynosi od pięciu do dziesięciu osób. Zdaniem 

prezesa klubu na przestrzeni lat udało się wypromować nową dyscyplinę sportową, wprowadzić ją w 

zakres działalności klubu sportowego i przekonać do niej nowe osoby.  

Projekt nawiązywał do już istniejącej współpracy partnerów, a więc nie można stwierdzić, że jego 

realizacja prowadziła do znaczącej zmiany we współpracy transgranicznej. Zdaniem menadżera, 

przełomowym projektem był ten pierwszy, który zainicjował dziesięć lat temu podejmowaną 

współpracę. „Pierwszy projekt był tak trochę krokiem w nieznane, ale współpraca się rozwinęła.” Od 

tego czasu z polskim partnerem spotykają się także pozaprojektowo, choć na mniejszych i mniej 

kosztownych imprezach – zazwyczaj są to jednodniowe spotkania i imprezy sportowe, takie jak krótkie 

zgrupowania czy turnieje. Ten konkretny projekt z pewnością wspomógł współpracę, nie można go 

jednak uznać za zasadniczy.  
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Trwałość w przypadku tego mikroprojektu zależna jest przede wszystkim od zainteresowania grupy 

docelowej, czyli dzieci i młodzieży. Klub zdecydowany jest realizować podobne działania, finansowane 

z projektów i pozaprojektowo, dopóki będą cieszyły się zainteresowaniem. Po stronie czeskiej klub ma 

pełną liczbę członków a zainteresowanie członkostwem wciąż rośnie. Zdaniem realizatora, po stronie 

polskiej działania trzeba bardziej propagować, ale zainteresowanie członkostwem w polskim klubie 

partnerskich także powoli rośnie. Idealne byłoby, by projekty umożliwiały przeznaczenie większej ilości 

środków finansowych na promocję. Informacje zwrotne nt. rezultatów projektu są zarówno od 

uczestników, jak i ich rodziców. Czeskie dzieci utrzymują z polskimi rówieśnikami kontakty na portalach 

społecznościowych i menadżer projektu upatruje w tym korzyści w postaci niwelowania barier. 

Kolejnym trwałym efektem jest pogłębienie współpracy realizatorów (partnerów), co stanowiło jeden 

z celów projektu. „Dzieci kontaktują się transgranicznie przez portale społecznościowe a realizatorzy 

są także cały czas w kontakcie, kontaktują się co tydzień. “ 

Mikroprojekty skierowane na wzmocnienie społeczności menadżer projektu ocenia ogólnie bardzo 

pozytywnie (pod kątem korzyści), jego zdaniem ważne jest jednak zapobieganie powstawaniu 

partnerstw ad hoc tylko w celu pozyskania dofinansowania, z czym można się w praktyce spotkać. O 

wiele korzystniejsze jest, gdy partnerzy długofalowo współpracują i na bazie zbudowanych kontaktów 

osobistych tworzą wspólne projekty.  

Podobnie jak inni, realizator na zakończenie podsumował dotychczasowe doświadczenia z realizacji z 

polską stroną, stwierdzając, że nie zawsze jest łatwa. Oprócz okazjonalnego i naturalnego błędu 

człowieka, w każdym wspólnym projekcie widoczne są różnice w mentalności mieszkańców obu 

krajów. „Sprawy administracyjne nie są dopięte do końca, są zafascynowani sprawą, ale trudno zmusić 

ich do efektów. “ 

Ogólna ocena 
Cele projektu określone były realnie i w rezultacie zostały bez wątpienia osiągnięte. Dzięki serii działań 

sportowych i promocyjnych przedstawiono nową dyscyplinę sportu a dzięki wspólnym zgrupowaniom 

uczestnicy projektu nawiązali lub rozwinęli osobiste kontakty z transgranicznymi 

kolegami/koleżankami. Trwałość projektu jest zapewniona dzięki dużej motywacji obu partnerów, by 

organizować kolejne wspólne imprezy sportowe (wzajemna reprezentacja klubów, turnieje, spotkania 

finansowane z budżetu wnioskodawców lub dzięki sponsorom) dla dzieci i młodzieży, co przyczynia się 

do dużego zainteresowania członkostwem w klubach. Dzięki materiałom wykonanym w ramach 

projektu można pielęgnować nową dyscyplinę sportu po obu stronach granicy. Mikroprojekt ma więc 

pod względem wzmacniania współpracy i kontaktów zagranicznych dużą wartość.  

 

Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny (ER 

Silesia) 

Łączny budżet: 29 772 EUR, dofinansowanie UE: 25 306 EUR 

Wnioskodawca: Miasto Rybnik 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym: 
- Włączenie społeczności obu miast w obchody 10-lecia partnerstwa poprzez wydarzenie 

sportowe i kulturalne w Rybniku i spotkanie podsumowujące w Karwinie. 
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O projekcie 
Celem projektu (realizowanego przez Miasto Rybnik w 2014 roku) było uregulowanie współpracy 

transgranicznej instytucji miast partnerskich, by była ona podejmowana przy mniejszym 

zaangażowaniu urzędów. Projekt należy do typowych „projektów miękkich”, mając na celu 

podnoszenie motywacji do współpracy poprzez udział przedstawicieli organizacji w organizowanych 

wydarzeniach. Miasto także chciało wypromować walory partnerstwa (z miastem Karwiną) w drodze 

obchodów 10-lecia współpracy. Miasto Rybnik jest miastem partnerskim kilku miast zagranicznych, w 

tym Karwiny. Karwina należy do innego euroregionu, tradycja współpracy jest jednak dłuższa niż czas 

istnienia euroregionów, dlatego współpraca cały czas trwa. Niemniej jednak wnioskodawcą, 

finansującym i koordynatorem działań było Miasto Rybik. 

Ustalenia ewaluacyjne 
Miasto liczy 120 tysięcy mieszkańców i ma kilka mniejszych miejscowości administracyjnych, 

zarządzanych jednak przez jednego burmistrza. Struktura jest inna niż w czeskich miastach (miasto, 

samodzielne dzielnice miejskie itp.). W stosunku do czeskich partnerów trudno znaleźć podmiot, który 

jest porównywalnie duży, ma podobny urząd, strukturę powoływanych jednostek, budżet itp.  W celu 

dalszego rozwoju partnerstwa pomiędzy miastami Rybnik i Karwina było więc wskazane, by 

zaktywizować jednostki o podobnym charakterze, które na terenie miast funkcjonują, by nawiązywały 

partnerstwa projektowe bez udziału organów miast. Przedstawiciele miasta uważają, że naturalny 

rozwój polega na tym, że partnerstwo zainicjowane początkowo przez polityków i realizowane przez 

urzędników z czasem przenoszone jest na poziom społeczny, szczebel stowarzyszeń, poziom 

edukacyjny i merytoryczny. Ważne jest jednak to, by osoby prawne, które mogłyby być zainteresowane 

taką współpracą, wiedziały o możliwości współpracy i wierzyły, że można ją realizować. Beneficjent 

dofinansowania i biuro Euroregionu Silesia oczekiwali, że po takiej kampanii oświatowej ewentualni 

zainteresowani partnerstwami otrzymają wsparcie konsultacyjne ze strony biura euroregionu, co 

faktycznie, zdaniem biura, nastąpiło. 

W trakcie projektu zorganizowano trzy festiwale współpracy, dwa w Rybniku i jeden w Karwinie. W 

ramach projektu odbyło się kilka działań skierowanych do różnych grup mieszkańców i instytucji. Dzięki 

serii działań poznały się i w kolejnym roku rozpoczęły współpracę organizacje seniorów (zwieńczono 

to następnie wnioskiem o dofinansowanie w programie Interreg V-A), osób opiekujących się osobami 

z niepełnosprawnością umysłową i oraz osobami chorymi (konkretnie kobietami dotkniętymi rakiem). 

Chór Domu Kultury w Chwałowicach po zakończeniu projektu wielokrotnie wyjeżdżał na festiwale w 

Karwinie. 

W ramach mikroprojektu zorganizowano także turniej sportowy (pływanie, siatkówka, piłka nożna). 

Skuteczność działań sportowych realizatorzy uzasadniają tym, że do ich realizacji nie trzeba zbyt dużo 

komunikacji werbalnej i bariera językowa znika. Ponadto, np. wspólne działania w zakresie omawiania 

historii są skomplikowane (pracownice urzędu: „...to przejdźmy od historii do śpiewania...i to jest 

rozsądna innowacja...”). W kolejnych latach zorganizowano towarzyskie mecze drużyn futbolowych. 

Odrębną częścią współpracy jest partnerstwo szkół. Pojawia się też problem z odmienną organizacją i 

strukturą administracyjną po obu stronach granicy. Czeskie szkoły mają osobowość prawną, natomiast 

polskie szkoły są jednostką organizacyjną miasta. Czeskie szkoły mogą więc jakby łatwiej zawierać 

poszczególne partnerstwa, nie dysponują jednak kapitałem, który umożliwiałby im prefinansowanie 

działań, które są refundowane ex-post. Rozmowy z jednostkami prowadzącymi (gmina lub kraj 
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samorządowy) są niepewne co do ich rezultatu i dlatego partnerstw szkół jest o wiele mniej w 

porównaniu z zainteresowaniem o takie partnerstwo. Mimo to dwa na trzy projekty, które złożono 

później w programie Interreg V-A, dotyczyły współpracy szkół (1x szkoła średnia i 1 x szkoła 

podstawowa – jest to jednak szkoła specjalna, utworzona przez samorząd kraju). 

Wzajemna współpraca boryka się także z innymi instytucjonalnymi administracyjnymi ograniczeniami. 

Niektóre placówki podlegają pod organ centralny (np. Narodowy Instytut Zabytków, siedziba 

muzeum), który nie sprzyja współpracy transgranicznej bądź ma inne priorytety. Innym utrudnieniem 

jest sytuacja, gdy placówka o odpowiednim charakterze nie ma siedziby w tym samym euroregionie co 

transgraniczny partner i mniej zaangażuje się we współpracę transgraniczną. 

Realizatorzy projektu i ich doradcy mają wrażenie, że w przypadku projektów miękkich wciąż 

oczekiwana jest „innowacyjność”, a więc działania nie powinny się powtarzać, jeżeli w tym samym 

kształcie realizowane były w przeszłości. Takie podejście nie uważają jednak za praktyczne (pracownice 

euroregionu: „zamiast czerpać z tego, co już zasiano…wciąż niech jeżdżą te same roczniki, wciąż nowe 

dzieci...projekt skierowany jest jednak nie do nauczycieli, ale do dzieci, z którymi trzeba pracować przez 

dłuższy czas”).  

Na ogólnej płaszczyźnie beneficjenci i przedstawiciele programu dostrzegają psychologicznie 

kształtujący aspekt współpracy transgranicznej. Z pozoru rzadkie spotkania przykładowo dzieci 

szkolnych mogą przynieść w przyszłości nieoczekiwane rezultaty (pracownice biura Euroregionu: 

„Dzieci z pogranicza studiują później w Pradze, są w ministerstwach lub w firmach, w naturalny sposób 

kierują swoją uwagę na Polskę...zawodowo, ależ też urlopowo”). Także na szczeblu regionalnym można 

jednak przygotowywać populację do spotkań z różnorodnością, która towarzyszy obecnym trendom 

geopolitycznym (pracownik urzędu: „Ważne jest spotkanie z obcokrajowcem...teraz to Polak, 

następnym razem może to być Syryjczyk...niech Czesi i Polacy spokojnie z sobą rozmawiają po 

angielsku, ważne, że rozmawiają”).  

 

Ogólna ocena 
Ze względu na listę nawiązujących działań mikroprojekt można pod względem celu osi priorytetowej i 

celu projektu ocenić jako udany. Na jego długofalowe oddziaływanie będzie miało w pewnym stopniu 

wpływ organizacyjne rozwiązanie pomocy grantowej w przyszłym okresie.  

 

Aktywna integracja na pograniczu polsko-czeskim (ER Nisa) 
Łączny budżet: 33 519 EUR, dofinansowanie UE: 23 463 EUR   

Wnioskodawca: Powiat Lwówecki 

Cele mikroprojektu zgodnie z wnioskiem projektowym: 
- Realizacja cyklu wydarzeń turystycznych i kulturalnych w ramach partnerstwa Powiatu 

Lwóweckiego z Miastem Žacléř.  

- Realizacja oznakowania istniejącego międzynarodowego szlaku rowerowego ER-4 na terenie 

powiatu oraz wyznaczenie nowego szlaku rowerowego na terenie powiatu.  
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O projekcie 
Mikroprojekt realizowało Starostwo powiatu lwóweckiego, znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów 

od polsko-czeskiej granicy, w latach 2012 i 2013. Powiat dąży do ożywienia ruchu turystycznego, który 

uważa za potencjalne źródło przychodów dla lokalnej gospodarki (ruch turystyczny do Polski, nie tylko 

z Czech, ale też z Niemiec – Euroregion Nysa jest trójstronny) a także sposób na podnoszenie jakości 

życia mieszkańców (turystyka wyjazdowa do Czech, imprezy kulturalne itp.). Obszar nie dysponował 

rozwiniętą infrastrukturą ani bazą dla przemysłu turystycznego. Pracownicy urzędu chcieli tę sytuację 

zmienić korzystając z funduszy unijnych. 

Ustalenia ewaluacyjne 
Chociaż powiat należy do Euroregionu Nysa, warunki programu i praktyka ekspertów oceniających, 

zdaniem pracowników urzędu, nie umożliwiają wnioskowania o dofinansowanie inwestycji w 

regionach, nieznajdujących się na granicy lub w ich bezpośrednim pobliżu. Dlatego urząd postanowił 

zastosować strategię stopniowego budowania „twardej” infrastruktury dzięki środkom z projektów 

„miękkich”. Wielokrotnie wnioskuje o dofinansowanie na działania kulturalne i oświatowe, przy okazji 

których rozbudowuje inwentarz:  

 zasobów materialnych (np. profesjonalny aparat fotograficzny, profesjonalne urządzenie GPS 

potrzebne do opracowania profilowych map szlaków rowerowych itp.) 

 form promocji (wykonanie tablic informacyjnych, druk map rowerowych itp.) 

 wyposażenie w elementy wspomagające ruch turystyczny (oznakowanie tras rowerowych, 

przyczepa do transportu rowerów, kajaków itp.) oraz połączenie z większymi jednostkami (np. 

zakwalifikowanie nowo stworzonych szlaków rowerowych do systemu magistrali 

euroregionalnych). 

 

Oprócz wyposażenia materiałowego stopniowo budowana jest aktywna społeczność mieszkańców 

czeskiego miasta Žacléř i jego okolic oraz polskiego powiatu lwóweckiego. Dzięki regularnemu 

powtarzaniu wspólnych imprez społecznych ludzie się poznali i przyzwyczaili się do odwiedzania 

regionu turystycznego partnera. Z biegiem czasu powstała tradycja wzajemnych wizyt (autobus 

wysyłany do regionu partnerskiego i udział mieszkańców w programie towarzyszącym), otwarcia 

sezonu rowerowego w Žacléřu (to odbywało się już przed rozpoczęciem współpracy), rozpoczęcia 

sezonu kajakowego i zakończenia sezon rowerowego w powiecie lwóweckim (te działania 

zainspirowane były czeskimi imprezami). Działaniom sportowym towarzyszy regularnie program 

towarzyszący, obejmujący występy kulturalne a także np. wspólne gotowanie potraw narodowych. 

Produktem jednego z projektów jest publikacja z dziełami sztuki, która została opracowania podczas 

tygodniowej wizyty polskich artystów w Žacléřu a później wizyty czeskich artystów w Lwówku. 

Długookresowe partnerstwo projektowe przyczyniło się do znaczącego kulturowego wzbogacenia. 

 

Starostwo powiatowe jest odpowiednim beneficjentem dla tego typu działań. Z projektu jest 

finansowana część wynagrodzeń pracowników wydziałów, którzy pracują w terenie (np. organizacja 

wycieczek i imprez, ale też np. poszukiwanie odpowiednich tras dla szlaków rowerowych) a wyniki tej 

pracy łączą z kolejnymi projektami i działaniami urzędu. Stabilność jednostki (np. w przeciwieństwie do 

stowarzyszeń) umożliwia ww. stopniowe kumulowanie potencjału dla rozwoju turystyki oraz jego 

wielorakie wykorzystanie (np. zakupiona przyczepa do transportu 30 rowerów wykorzystywana jest 
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także w działaniach pozaprojektowych, które jednak wspomagają realizację ogólnych celów 

programu). 

 

W ramach ocenianego projektu powstał nowy szlak z Frydlantu, który został oznakowany i ujęty w 

drukowanej mapie. Pod adresem http://szlakirowerowe.powiatlwowecki.pl znajduje się mapa 

cyfrowa, na której zaznaczono także nowy szlak rowerowy. Odbył się także wspólny rajd rowerowy na 

trasie Žacléř-Łupki z towarzyszącym programem kulturalnym. 

Współpraca Powiatu Lwóweckiego i Žacléřa jest teraz ustabilizowana. W jej trakcie po stronie polskiej 

trzykrotnie zmienił się starosta, obecnie zmienił się też burmistrz po stronie czeskiej, wszyscy włodarze 

są jednak zainteresowani kontynuacją współpracy. Zdaniem pracownika urzędu tradycja wzajemnych 

wizyt jest tak głęboka, że ich aktorzy są przygotowani, by to kontynuować, choćby nie udawało się 

otrzymać dofinansowania. Nie oznaczałoby to jednak rozwoju, ale utrzymanie osiągniętego stanu. 

Poza działaniami organizowanymi przez urzędy zaczął rozwijać się samowolny ruch turystyczny. 

Pracownicy urzędu wskazują pod tym kątem na rosnące obłożenie schroniska szkolno-młodzieżowego 

w Łupkach, z którego początkowo korzystano do celów zakwaterowania i zorganizowania wieczornego 

spotkania integracyjnego podczas otwierania sezonu kajakowego i podczas rajdów rowerowych. 

Słowa pracownika urzędu: „Widziałem projekty, gdy po jednej stronie granicy stwierdzają, że czegoś 

potrzebują, a więc znajdują partnera po drugiej stronie i pozyskują środki. U nas jest inaczej. Składamy 

sobie życzenia urodzinowe...tu powstają prawdziwe przyjaźnie. “ 

Ogólna ocena  
Cele projektu w postaci realizacji imprez turystycznych i kulturalnych oraz opracowania dokumentacji 

nowego szlaku rowerowego oraz oznakowania odcinka istniejącego międzynarodowego szlaku 

rowerowego zostały faktycznie osiągnięte. Z punktu widzenia ewaluacji produkty te mają mocniejszy 

wpływ transgraniczny dzięki wieloletniej i trwającej współpracy partnerów i pogłębiającym się 

osobistym więziom przedstawicieli zaangażowanych samorządów.   


