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Už 120 kilometrů modernizovaných česko-polských silnic! 

Już 120 kilometrów zmodernizowanych polsko-czeskich dróg! 

Po nových silnicích se můžete vydat například ze zámku Czocha k zámku Frýdlant (okr. Liberec), z 
obce Písečná (okr. Jeseník) do polské Nysi, z Hanušovic do okolí Bystrzyce Klodzkiej nebo z Broumova do 
Kladska nebo směrem na Valbřich. Cílem těchto modernizovaných úseků je usnadnit přeshraniční 
turistický ruch v dosud hůře dostupných příhraničních oblastech.  

Po nowych drogach można wyruszyć przykładowo z zamku Czocha do zamku Frýdlant (powiat 
Liberec), z Nysy do czeskiej miejscowości Písečná (powiat Jeseník), z okolicy Bystrzycy Kłodzkiej do 
Hanušovic albo z Kłodzka lub od strony Wałbrzycha do Broumova. Modernizacja odcinków miała 
na celu ułatwienie transgranicznego ruchu turystycznego na trudno dostępnych do tej pory 
przygranicznych terenach.  

V roce 2019 byly schváleny projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti v cestovním ruchu a na lepší 
uplatnitelnost studentů na přeshraničním trhu práce. Dobře hodnocenými projekty byly: 

W 2019 roku zatwierdzono projekty dotyczące wspomagania zatrudnienia w branży turystycznej oraz 
podnoszenia szans uczniów i studentów na transgranicznym rynku pracy. Spośród dobrze ocenionych 
projektów można wymienić:  

 Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v 
oblasti polsko-českého pohraničí, díky kterému vznikne 
cyklostezka, spojující Nový Hrádek (se zříceninou hradu 
Frymburk) s polským Lewinem Klodzkim (ikonický železniční 
most přes údolí). 
 Hrady a zámky nás spojují, v rámci něho vznikne 
přeshraniční turistický produkt "Evropská stezka hradů a 
zámků Polsko-Česko". Ten bude následně propagován na 
české i polské straně prostřednictvím moderních i tradičních 
marketingových prostředků.  
 Síť školních podnikatelských inkubátorů, která umožní 
studentům škol v Bruntále a Prudniku zvyšovat své 

podnikatelské kompetence, taka by začali s podnikáním už ve škole. Cílem je nejen zvýšit osobní 
uplatnění studentů, ale také rozvíjet podnikatelský sektor v obou městech.  

 Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego, dzięki 
któremu powstanie ścieżka rowerowa, łącząca Lewin Kłodzki (słynny wiadukt kolejowy nad doliną) z 
Novym Hrádkiem (z ruinami zamku Frymburk). 
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 Łączą nas zamki i pałace, w ramach którego powstanie transgraniczny produkt turystyczny pn. 
„Europejski Szlak Zamków i Pałaców Polska – Czechy". Będzie on później promowany po polskiej i 
czeskiej stronie przy wykorzystaniu nowoczesnych i tradycyjnych działań marketingowych. 

 Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej, która umożliwi uczniom szkół z Prudnika i Bruntálu 
podnoszenie ich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Celem jest poprawa sytuacji uczniów na 
rynku pracy, a także rozwijanie sektora biznesu w obu miastach. 

 

Začátkem roku 2020 program schválil poslední projekty přeshraničního vzdělávání v současném 
programovém období. V roce 2020 vznikne také návrh tematického zaměření programu česko-polské 
spolupráce pro období 2021 – 2027, vystavěný na základě analýz potřeb území, evaluací stávajícího 
programu i na základě pohledu českých a polských expertů na různá témata.  

Na początku 2020 roku zatwierdzono ostatnie w obecnym okresie programowania projekty 
dotyczące transgranicznej edukacji. Ponadto w 2020 roku opracowany zostanie projekt 
tematycznego zakresu programu czesko-polskiej współpracy na okres 2021-2027, bazujący na 
analizach zapotrzebowania regionu, ewaluacjach obecnego programu oraz ocenach polskich i 
czeskich ekspertów z różnych dziedzin. 

 

Tolik peněz z evropských 
fondů bylo dosud vyplaceno 
česko-polským žadatelům 

66.705.921 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  

22.278.766 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)  

1869  
 

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

Tolik nově modernizovaných 
česko-polských kulturních a 
přírodních atraktivit můžete 
navštívit  

138 
 

Liczba nowych zmodernizowanych 
polsko-czeskich atrakcji 
kulturowych i przyrodniczych, 
które można zwiedzać  

Tolik procent dostupných 
prostředků programu je 
rozděleno mezi schválené 
projekty 

89,47 % 
 

Odsetek dostępnych środków 
programu przyznanych na 
zatwierdzone projekty 


