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I přes omezení program i nadále úspěšně pokračuje 

Pomimo ograniczeń pomyślna realizacja Programu trw 

I přes omezení související s probíhající pandemií koronaviru jsou i nadále projekty realizovány příjemci a 
program běží dál. Zástupci programu reagovali na tuto situaci a v roce 2020 byla vyhlášena výzva na nové 
a inovativní přístupy k setkávání.  

Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa beneficjenci kontynuują 
realizację projektów i Program jest nadal wdrażany. Przedstawiciele Programu zareagowali na 
zaistniałą sytuację ogłaszając w 2020 roku nabór na nowe i innowacyjne podejście do spotkań.  

V roce 2020 byly ukončeny další zajímavé projekty a výstupy jsou k dispozici obyvatelům regionu: 

W 2020 roku zakończono kolejne ciekawe projekty, których produkty udostępnione zostały mieszkańcom 
regionu: 

 Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Ślaskie - rekonstruované silnice od Hanušovic směrem k Nové 
Senince na straně české a od obce Stronie Śląskie přes Bolesławów - Nowa Morawa ke státní hranici na straně 
polské přispívají ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v příhraničním území Olomouckého kraje 
a Okresu Kladsko. Výrazné zlepšení dostupnosti autobusové dopravy k  hraničnímu přechodu Staré 
Město/Nowa Morawa.  
 

 Brána do světa sbírek - spolupráce Muzea Českého ráje v Turnově a Muzea Ceramiki v Boleslawci při realizaci 
společných výstav, výměna zkušeností při odborné práci v muzeích, digitalizace vybraných sbírek a vytvoření 
internetového portálu těchto sbírek.  
 

 Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím – celkem 8 partnerských obcí se podílelo na vytvoření 
přeshraniční cyklotrasy 'Stezka horní Odry'. Vybudováno téměř 16 km cyklostezek a cyklotras. Projekt navazuje 
na 'Cyklostezku Odry', která vznikla v roce 2005.  
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 Brama do świata zbiorów – współpraca Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie 
w zakresie realizacji wspólnych wystaw, wymiany doświadczeń związanych ze specjalistyczną pracą muzealną, 
digitalizacji wybranych zbiorów oraz stworzenia portalu internetowego prezentującego te zbiory.  
 

 Dostępność transgraniczna Hanušovice - Stronie Śląskie – zmodernizowane drogi prowadzące ze Stronia 
Śląskiego przez Bolesławów – Nową Morawę do granicy państwa po stronie polskiej oraz od Hanušovic w 
stronę Novej Seninki po czeskiej stronie przyczyniają się do poprawy warunków na rzecz rozwoju turystyki na 
przygranicznych terenach powiatu kłodzkiego i kraju ołomunieckiego. Znacznie poprawiła się dostępność 
komunikacji autobusowej do przejścia granicznego Staré Město/Nowa Morawa.  

 Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza – łącznie 8 gmin partnerskich uczestniczyło w stworzeniu 
transgranicznego rowerowego „Szlaku Górnej Odry”. Zbudowano prawie 16 km ścieżek i dróg rowerowych. 
Projekt nawiązuje do „Rowerowego Szlaku Odry”, który powstał w 2005 roku. 

Začátkem roku 2020 program schválil poslední projekty přeshraničního vzdělávání v současném programovém období. 
V roce 2020 probíhala příprava nového, navazujícího programu česko-polské spolupráce pro období 2021 – 2027, byly 
vybrány oblasti podpory tak, aby v roce 2021 mohlo dojít ke schválení nového programu.  

Na początku 2020 roku w ramach Programu zatwierdzono ostatnie w obecnym okresie programowania projekty 
dotyczące transgranicznej edukacji. Ponadto w 2020 roku przygotowywano nowy program czesko-polskiej 
współpracy transgranicznej, który nawiąże do obecnego w kolejnym okresie 2021-2027, wybrano dziedziny 
wsparcia. Celem podjętych prac jest zatwierdzenie nowego Programu w 2021 roku. 

 

Tolik peněz z evropských fondů bylo 
dosud vyplaceno českým a polským 
žadatelům 

106.635.433 EUR  
  

Wartość środków z funduszy 
unijnych wypłaconych do tej pory 
polskim i czeskim wnioskodawcom 

Tolik prostředků z programu podpoří 
projekty z oblasti adaptace na změnu 
klimatu  

22.290.799 EUR 
 

Wartość środków z programu na 
dofinansowanie projektów w 
zakresie dostosowania do zmian 
klimatu 

Tolik českých a polských partnerů 
navázalo spolupráci na přeshraničním 
projektu (nejčastěji se jedná o obce a 
jejich příspěvkové organizace)  

2 466  
 

Liczba polskich i czeskich 
partnerów, którzy nawiązali 
współpracę w ramach 
transgranicznego projektu 
(najczęściej są to gminy i ich 
jednostki)  

Tolik kilometrů silnic bylo 
modernizováno v česko-polském 
příhraničí díky programu 

152,5 
 

Długość (w km) dróg na polsko-
czeskim pograniczu 
zmodernizowanych dzięki 
Programowi 

Tolik procent dostupných prostředků 
programu je rozděleno mezi 
schválené projekty 

89,61 % 
 

Odsetek dostępnych środków 
programu przyznanych na 
zatwierdzone projekty 


