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ÚVODNÍ SLOVO
Již více jak 20 let nám v oblasti přeshraniční spolupráce a v oblasti dotačních programů pomáhá agentura RDA.
Větší část její existence jsem mohl být u směrování rozvoje
této společnosti a byla to pro mě velká zkušenost.
Agenturu jsem převzal v období krátce po vstupu
České republiky do Evropské unie, kdy se celá země připravovala na „bohaté“ evropské fondy. Bylo nutné se rychle
přeorientovat z pozice kontrolora žádostí na pozici zpracovatele projektů. Dá se tak lidově říci, že šlo o přechod
na druhou stranu barikády.
Agentura byla prioritně založena za účelem implementace přeshraničních programů a na základě kontraktu
úspěšně administrovala projekty předvstupního dotačnímu programu Evropské unie s názvem Phare CBC 99,
a to pro celou česko-polskou hranici, v následujících kolech předvstupních programů potom pro území Euroregionu Glacensis. Se vstupem ČR do EU bylo zřejmé, že implementaci evropských fondů budou již vykonávat výhradně
státní struktury. Pro agenturu se tak otevíraly nové směry
činnosti. S příchodem dosud finančně nejbohatšího programového období 2007–2013 se ve společnosti hledali odborníci na přípravu a administraci projektů, které by měly šanci uspět a být
podpořeny vysokou sazbou dotace z evropských fondů, jež dosahovala mnohdy až 90 % hodnoty
projektu.
Podařilo se nám aktivovat činnosti v dotační politice, sestavit tým projektových manažerů
a založit pobočky v dalších regionech, které v lehce obměněné podobě působí doposud. Využili
jsme zkušenosti z pozice kontrolorů žádostí z prvních let existence agentury, které nám dávaly
pevný základ. Spojení s Euroregionem Glacensis a dobrá znalost polského prostředí vedla k profilaci zaměření agentury na specifické programy z oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce.
Agenturu využívá především neziskový sektor a samospráva, zejména potom malé obce,
které nemají pro oblast dotací potřebný aparát. Podařilo se zajistit dotaci na mnoho zajímavých
česko-polských záměrů, které se na počátku zdály jako zcela nerealizovatelné, mnohdy i ze strany
poskytovatelů dotace a dnes tyto dokončené projekty úspěšně slouží veřejnosti a přibývá jich
stále více. Dlouhodobě vnímám práci RDA za smysluplnou a pevně doufám, že tomu tak bude
i nadále.

Jaroslav Štefek
ředitel RDA v letech 2005–2017
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SŁOWO WSTĘPNE
Już od ponad 20 lat agencja RDA pomaga nam
w zakresie współpracy transgranicznej i programów pomocowych. Przez większość czasu jej funkcjonowania
mogłem uczestniczyć w ukierunkowywaniu jej rozwoju
i było to dla mnie ogromne doświadczenie.
Agencję przejąłem niedługo po przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, gdy cały kraj przygotowywał się na „bogate” fundusze unijne. Konieczne było
przeorientowanie się z pozycji kontrolera wniosków do roli
autora projektów. Można by powiedzieć, że było to przejście na drugą stronę barykady.
Agencja została założona przede wszystkim w celu
wdrażania programów transgranicznych i na podstawie
kontraktu z sukcesem obsługiwała projekty w przedakcesyjnym programie pomocowym Unii Europejskiej o nazwie
Phare CBC 99 dla całej polsko-czeskiej granicy, a później,
w kolejnych naborach programów przedakcesyjnych
już tylko na terenie Euroregionu Glacensis. W momencie
przystąpienia RCz do UE było wiadomo, że wdrażaniem
funduszy unijnych zajmować się będą wyłącznie struktury państwowe. Przed agencją otwierały
się więc nowe kierunki działania. Z nadejściem największego dotychczas pod względem finansowym okresu programowania 2007-2013 do agencji poszukiwano specjalistów do przygotowywania i obsługi administracyjnej projektów, które miałyby szansę na zatwierdzenie i dofinansowanie wysoką stawką dofinansowania z funduszy unijnych, sięgającą często nawet 90% wartości
projektu.
Udało nam się podjąć działania w polityce pomocowej, powołać zespół menadżerów projektów oraz założyć w innych regionach filie, które w nieco zmienionej formie funkcjonują do dnia
dzisiejszego. Wykorzystaliśmy doświadczenia z pracy kontrolerów wniosków z pierwszych lat
działania agencji, będące dla nas mocnym fundamentem. Połączenie z Euroregionem Glacensis
i dobra znajomość polskiego środowiska doprowadziła do wyprofilowania się agencji na specyficzne programy z zakresie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.
Z usług agencji korzysta przede wszystko sektor non-profit oraz samorządy, zwłaszcza
małe gminy, które nie mają niezbędnej kadry do obsługi dotacji. Udało się pozyskać dofinansowanie na wiele ciekawych polsko-czeskich przedsięwzięć, które na początku wydawały się całkowicie niemożliwe do zrealizowania, wielokroć także dla instytucji udzielających dofinansowanie,
natomiast dziś te ukończone projekty z sukcesem służą społeczeństwu, a jest ich coraz więcej.
Działalność RDA uważam od wielu lat za sensową i mocno wierzę, że będzie tak w dalszym ciągu.

Jaroslav Štefek
dyrektor RDA w latach 2005–2017
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Vážené dámy, vážení pánové,
mnohým z nás se to bude zdát neskutečné, ale v letošním roce si připomínáme 20. výročí od založení Regional Development Agency, kterou běžně znáte jako RDA.
Čas plyne rychle jako voda a v našich myslích nám vyvstávají ještě vzpomínky na oslavy 10 let od založení RDA ve
Společenském centru UFFO v Trutnově. Za těch dalších
10 let, které od oslavy v Trutnově uplynuly, si RDA upevnila své místo mezi organizacemi napomáhajícími rozvoji
v česko-polském pohraničí a její pracovníci jí dělají svojí
prací dobré jméno.
Za dobu své existence si agentura prošla několika „životními etapami“. Byla založena představiteli Euroregionu
Glacensis jako jejich organizace zajišťující administrativní
a dotační činnosti. RDA byla rovněž administrátorem projektů Phare, Interreg IIIA. S přechodem administrace fondu
mikroprojektů na Euroregion Glacensis se hlavní činností
RDA stala příprava, zpracování a administrativně-ekonomické řízení projektů. V této zprávě Vám představujeme
výběr nejúspěšnějších projektů realizovaných pracovníky RDA.
Děkuji partnerům za jejich přízeň a podporu, protože bez nich by nemohla agentura fungovat a naplňovat své poslání. Přeji jí do dalších let mnoho zdaru a úspěchů.

Ing. Iva Paukertová
ředitelka od roku 2017
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Szanowni Państwo,
niektórym może się to wydawać nierealne, ale
w bieżącym roku obchodzimy 20. rocznicę powstania
Regional Development Agency, która znana jest jako
RDA. Czas płynie szybko, a my wciąż wracamy pamięcią
do obchodów 10 lecia RDA, które miały miejsce w Centrum
Społecznym UFFO w Trutnovie. W ciągu tych kolejnych 10
lat, jakie minęły od obchodów w Trutnovie, RDA wzmocniła
swoją pozycję wśród instytucji wspomagających rozwój
na polsko-czeskim pograniczu, a jej pracownicy swoją aktywnością pracują na jej dobre imię.
W czasie swojego istnienia agencja przeszła przez
kilka „etapów życia”. Została założona przez przedstawicieli Euroregionu Glacensis jako organizacja zapewniająca
obsługę prac administracyjnych i związanych z dotacjami.
RDA administrowała także projekty Phare, Interreg IIIA. Gdy
obsługą funduszu mikroprojektów zajął się Euroregion
Glacensis, głównym przedmiotem działalności RDA stało
się przygotowanie i opracowanie projektów oraz administracyjno-ekonomiczne zarządzanie nimi. W niniejszym raporcie przedstawiamy wybrane najbardziej udane projekty realizowane poprzez pracowników RDA.
Dziękuję partnerom za ich przychylność i wsparcie, ponieważ bez nich agencja nie mogłaby funkcjonować i realizować swojej misji. Życzę jej wielu sukcesów i pomyślności w kolejnych
latach.

Ing. Iva Paukertová
dyrektor od 2017 roku
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REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
Regional Development Agency, běžně známá jako RDA, je založena dobrovolným regionálním sdružením Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis
a Dobrovolným svazkem obcí Regionu Orlické hory. Posláním agentury je podpora a koordinace
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis s důrazem na příhraniční spolupráci s Polskem. Hlavní náplní je příprava a realizace projektů spolufinancovaných
z prostředků EU a ČR. RDA působí na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého
kraje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název: 				
Regional Development Agency (zkrácený název RDA)
Zastoupení:			
Ing. Iva Paukertová, ředitelka
Právní forma:			
zájmové sdružení právnických osob
Členové sdružení:		
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
				
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
Orgány sdružení:		
ředitelka
				výbor sdružení RDA
				revizní komise
Datum vzniku:		
17. 08. 2000
Sídlo:				
Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
Detašovaná pracoviště:
Trutnov, Bulharská 65, 541 01
				
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
Kontaktní telefon:		
+420 494 531 054
www stránky:			www.rda-rk.cz
e-mail:				info@rda-rk.cz
IČ:				70157855
DIČ:
CZ70157855
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REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
Regional Development Agency, znana jako RDA, została założona przez dobrowolne stowarzyszenie regionalne Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis oraz
Dobrowolny Związek Gmin Region Orlické hory. Misją Agencji jest wspomaganie i koordynacja
rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego obszaru Euroregionu Glacensis ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej z Polską. Głównym przedmiotem działalności
jest przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i RCz. RDA działa
na terenie kraju hradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa: 			
Regional Development Agency (skrócona nazwa RDA)
Reprezentacja:		
Ing. Iva Paukertová, dyrektor
Forma prawna:		
stowarzyszenie osób prawnych
Członkowie stowarzyszenia: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
				
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
Organy stowarzyszenia:
dyrektor
				zarząd stowarzyszenia RDA
				komisja rewizyjna
Data powstania:		
17. 08. 2000
Siedziba:			
Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
Placówki terenowe:		
Trutnov, Bulharská 65, 541 01
				
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
Telefon do kontaktu:		
+420 494 531 054
strony www:			www.rda-rk.cz
e-mail:				info@rda-rk.cz
REGON:			70157855
NIP:				CZ70157855
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EUROREGION GLACENSIS
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst, městysů, obcí a krajů působící na česko-polské hranici. Sídlo sdružení se nachází v Rychnově nad Kněžnou, kde také
působí sekretariát české části. Na polské straně je sídlo v Kłodzku. K počátku roku
2020 měla česká část 107 členských měst a obcí a členy jsou také krajské samosprávy Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje, na jejichž území
sdružení působí. Hlavní činností Euroregionu je podpora rozvoje česko-polského příhraničního
území v mnoha oblastech, mezi nimi např. územního plánování, spolupráce v oblasti hospodářství
a obchodu, zachování a zlepšování životního prostředí, rozvoje turistiky nebo řešení infrastruktury pro překračování hranic po vstupu do schengenského prostoru. Euroregion Glacensis zároveň
spravuje tzv. Fond mikroprojektů v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Česká republika – Polsko.
www.euro-glacensis.cz

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ REGION ORLICKÉ
HORY (DSO ROH)
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, který je zakládajícím členem
Euroregionu Glacensis, byl založen v roce 1992 a slučoval 29 malých horských
a podhorských obcí. V roce 2020 bylo součástí DSO 23 obcí. Cílem je chránit
a podporovat společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji
venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj. S ohledem na polohu obcí, které leží v příhraničním území s Polskem, jednotlivé obce aktivně spolupracují s polskými partnery při pořádání kulturních i zájmových akcí, připravují prezentace škol, kulturních zařízení i spolků,
realizují projekty na podporu cestovního ruchu. Významným společným projektem je Kačenčina
pohádková říše.
www.orlickehory.eu
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EUROREGION GLACENSIS
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis to ponadnarodowe dobrowolne stowarzyszenie miast, gmin i krajów samorządowych,
działające na czesko-polskim pograniczu. Siedziba stowarzyszenia mieści się
w Rychnovie nad Kněžnou, gdzie działa także sekretariat czeskiej części euroregionu. Po stronie polskiej siedziba mieści się w Kłodzku. Na początku 2020 roku
czeska część obejmowała 107 miast i gmin członkowskich. Członkami są także
samorządy krajskie krajów hradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego, na których terenie
stowarzyszenie działa. Głównym przedmiotem działalności Euroregionu jest wspieranie rozwoju czesko-polskiego obszaru przygranicznego w wielu dziedzinach, między innymi planowanie
przestrzenne, współpraca w zakresie gospodarki i handlu, zachowanie i poprawa stanu środowiska, rozwój turystyki lub rozwój infrastruktury służącej przekraczaniu granic po przystąpieniu do
strefy Schengen. Euroregion Glacensis zarządza również tzw. Funduszem Mikroprojektów w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
www.euro-glacensis.cz

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ REGION ORLICKÉ
HORY (DSO ROH)
Dobrowolny Związek Gmin Region Orlické hory, będący członkiem założycielskim Euroregionu Glacensis, powstał w 1992 roku, zrzeszając 29 małych
górskich i podgórskich gmin. W 2020 roku zrzeszał 23 gminy. Celem jest ochrona
i wspieranie wspólnych interesów gmin, w szczególności współpraca w zakresie
odnowy i rozwoju wsi, koordynacja działań w zakresie turystyki oraz wspomaganie rozwoju gospodarczo-społecznego i kulturowego. Ze względu na położenie
gmin, usytuowanych na pograniczu z Polską, poszczególne gminy aktywnie współpracują z polskimi partnerami przy organizacji imprez kulturowych i tematycznych, przygotowują prezentacje
szkół, instytucji kultury i stowarzyszeń, realizują projekty na rzecz wspierania turystyki. Ważnym
wspólnym projektem jest Bajkowa Kraina Kasieńki.
www.orlickehory.eu
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Dotační poradenství
Rádi Vám předáme informace o aktuálním stavu čerpání prostředků z různých dotačních programů a poradíme s výběrem vhodného programu pro Váš záměr. Při zajišťování této
činnosti vycházíme z více než dvacetiletých zkušeností v oblasti dotačního poradenství a dlouhodobé úzké spolupráce s institucemi poskytujícími veřejné dotační prostředky.

Zpracování žádosti o dotaci
Služby v oblasti zpracování projektů a žádostí o dotace jsou již od roku 2000 hlavní
činností naší agentury a s touto činností máme tedy bohaté zkušenosti. V této oblasti zajišťujeme
komplexní balíček služeb od počátku formování projektového záměru až po předložení zpracované žádosti o dotaci.

Řízení projektu
Naše agentura poskytuje komplexní poradenský servis v průběhu realizace projektu.
V rámci poradenského servisu uplatňujeme individuální přístup a princip úzké spolupráce vedoucí ke splnění nezbytných formalit pro vyčerpání dotace. Činnost v oblasti řízení projektů je zajišťována kvalifikovanými zaměstnanci s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi.

Ostatní služby
Naše agentura Vám nabízí také další služby:
•
•
		
•
		
•
•
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poradenská a konzultační činnost při formování strategie regionálního rozvoje		
zprostředkování kontaktů nebo zastupování obcí a měst při jednání s centrálními
úřady, úřady státní správy, fondy a nadacemi
organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí včetně služeb s tím spojených		
příprava a vydávání propagačních materiálů a publikací
překladatelská a tlumočnická činnost
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ŚWIADCZONE USŁUGI
Doradztwo w zakresie dotacji
Chętnie przekażemy Państwu informacje nt. aktualnego stanu wykorzystania środków z różnych programów pomocowych oraz doradzimy przy wyborze właściwego programu
dla Państwa przedsięwzięcia. Realizując tego typu działania, opieramy się na przeszło w ramach
naszej działalności bazujemy na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach w zakresie doradztwa
dotyczącego dotacji oraz na wieloletniej ścisłej współpracy z instytucjami udzielającymi dofinansowania ze środków publicznych.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie
Usługi w zakresie opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych stanowią już
od 2000 roku główny przedmiot działalności naszej Agencji, a więc w ramach tej działalności posiadamy bogate doświadczenie. W tym zakresie oferujemy kompleksowy pakiet usług, począwszy
od kształtowania przedsięwzięcia projektowego po złożenie opracowanego wniosku aplikacyjnego.

Zarządzanie projektem
Nasza Agencja świadczy kompleksową obsługę doradczą w trakcie realizacji projektu.
W ramach obsługi doradczej stosujemy indywidualne podejście oraz zasadę ścisłej współpracy,
prowadzącą do dopełnienia niezbędnych formalności w celu prawidłowego wykorzystania dofinansowania. Obsługą w zakresie zarządzania projektami zajmują się wykwalifikowani pracownicy
posiadający ugruntowaną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne.

Inne usługi
Nasza agencja oferuje Państwu również inne, niżej wymienione usługi:
•
doradztwo i konsultacje w czasie budowania strategii rozwoju regionalnego
•
pośredniczenie w kontaktach lub reprezentowanie gmin i miast w rozmowach
		
z urzędami centralnymi, urzędami administracji państwowej, funduszami		
		i fundacjami
•
organizacyjna i promocyjna obsługa kongresów, seminariów, szkoleń, konferencji
		
prasowych, w tym usługi z tym związane
•
przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i publikacji
•
tłumaczenia pisemne i ustne
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VÝBĚR ÚSPĚŠNĚ ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ RDA
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020
Poznej Sudety na lyžích
Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Dotace: 1 008 071,10 €
Realizace: 01/2017 – 04/2018
Popis projektu: Projekt byl zaměřen na vyšší využití přírodního a kulturního bohatství centrální části Orlických
a Bystřických hor. Vybudovány byly osvětlené lyžařské
běžecké okruhy na obou stranách hranice včetně parkovišť a zakoupeno potřebné vybavení. Dále byly upravovány lyžařské běžecké trasy a uspořádány mezinárodní
běžecké závody.

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor
Žadatel: Královéhradecký kraj
Partner: Powiat Kłodzki
Dotace: 9 488 532 €
Realizace: 03/2017 – 12/2021
Popis projektu: V rámci projektu je naplánovaná modernizace regionálních a lokálních silničních úseků po obou
stranách hranice, která přispěje ke zvýšení potenciálu území, zlepší se dostupnost k přírodním a kulturním
atraktivitám Orlických hor a části Kladského regionu.
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WYBRANE UDANE PROJEKTY OBSŁUGIWANE
PRZEZ RDA
Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020
Poznaj Sudety na nartach
Wnioskodawca: Obec Orlické Záhoří
Partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Dofinansowanie: 1 008 071,10 €
Realizacja: 01/2017 – 04/2018
Opis projektu: Projekt miał na celu lepsze wykorzystanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego centralnej
części gór Orlickich i Bystrzyckich. Zbudowano oświetlone okrężne trasy narciarstwa biegowego po obu stronach granicy wraz z parkingami oraz zakupiono niezbędny sprzęt. Ponadto zapewniono utrzymywanie tras
narciarstwa, zorganizowano też międzynarodowe zawody w biegach narciarskich.

Poprawa dostępności transportowej gór Orlickich i Bystrzyckich
Wnioskodawca: Královéhradecký kraj
Partner: Powiat Kłodzki
Dofinansowanie: 9 488 532 €
Realizacja: 03/2017 – 12/2021
Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano modernizację regionalnych i lokalnych odcinków drogowych
po obu stronach granicy, która przyczyni się do podniesienia potencjału obszaru, poprawi się dostępność
zasobów przyrodniczych i kulturowych Gór Orlickich
i części ziemi kłodzkiej.
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AQUA MINERALIS GLACENSIS
Žadatel: Město Náchod
Partner: Město Hronov, Gmina Kudowa Zdrój, Gmina
Duszniki Zdrój
Dotace: 2 164 953,42 €
Realizace: 09/2016 – 10/2022
Popis projektu: Projekt řeší zpřístupnění potenciálu minerálních vod prostřednictvím revitalizace parků, souvisejících staveb tak, aby se dosáhlo přiblížení k turistům
v Kladské oblasti, která má největší výskyt minerálních a
léčivých pramenů. Hlavním cílem projektu je vytvoření česko-polského lázeňského okruhu.

Společnými silami proti živelným pohromám
Žadatel: Město Meziměstí
Partner: Obec Otovice, Gmina Mieroszów, Gmina Radków
Dotace: 167 360,30 €
Realizace: 09/2017 – 10/2018
Popis projektu: Předcházení krizovým situacím při živelných pohromách na česko-polské hranici je v posledních
letech velice aktuální a potřebné, zvláště ochrany proti
povodním. Pro tento region je spojovacím prvkem řeka
Stěnava. V době podání žádosti chyběly základní informace o stavu průtoku vody v Mieroszowě a včasný varovný systém o přítoku povodňové vody
z polské strany. Cílem bylo zajistit ochranu majetku, bezpečí osob a zdraví občanů.

Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí
Žadatel: Správa Krkonošského národního parku
Partner: Muzeum Ceramiki
Dotace: 282 326,94 €
Realizace: 06/2017 – 12/2019
Popis projektu: Realizace projektu vytvořila model
přeshraniční spolupráce pro subjekty zabývající se kulturou na polsko-českém pohraničí na příkladu spolupráce
Muzea Ceramiki a Krkonošského muzea Vrchlabí v oblasti
popularizace zvyků a řemeslných tradic. Cíle bylo dosaženo organizací společných aktivit kulturní tradice pohraničí pro cílové skupiny na obou stranách hranice.
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AQUA MINERALIS GLACENSIS
Wnioskodawca: Město Náchod
Partner: Město Hronov, Gmina
Gmina Duszniki Zdrój
Dofinansowanie: 2 164 953,42 €
Realizacja: 09/2016 – 10/2022

Kudowa

Zdrój,

Opis projektu: Projekt dotyczy wykorzystania potencjału
wód mineralnych poprzez rewitalizację parków, zabudowań uzdrowiskowych, aby były bardziej dostępne dla
turystów na ziemi kłodzkiej, gdzie występuje najwięcej
źródeł wód mineralnych i leczniczych. Głównym celem projektu jest stworzenie polsko-czeskiego
Szlaku Uzdrowiskowego.

Wspólnymi siłami przeciwko klęskom żywiołowym
Wnioskodawca: Město Meziměstí
Partner: Obec Otovice, Gmina Mieroszów, Gmina Radków
Dofinansowanie: 167 360,30 €
Realizacja: 09/2017 – 10/2018
Opis projektu: Konieczność zapobiegania sytuacjom
kryzysowym w czasie klęsk żywiołowych na polsko-czeskim pograniczu nadal pozostawała w ostatnich latach
bardzo aktualna i niezbędna, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Elementem łączącym ten
obszar jest rzeka Ścinawka. W czasie składania wniosku brakowało podstawowych informacji nt.
stanu przepływu wody w Mieroszowie i systemu wczesnego ostrzegania o napływie fali powodziowej z polskiej strony. Celem projektu było zapewnienie ochrony mienia, bezpieczeństwa osób
i zdrowia obywateli.

Bolesławiec - Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów
Wnioskodawca: Správa Krkonošského národního parku
Partner: Muzeum Ceramiki
Dofinansowanie: 282 326,94 €
Realizacja: 06/2017 – 12/2019
Opis projektu: Dzięki realizacji projektu powstał model
współpracy transgranicznej dla podmiotów zajmujących
się kulturą na polsko-czeskim pograniczu na przykładzie
współpracy Muzeum Ceramiki i Muzeum Karkonoskiego
w Vrchlabí w zakresie popularyzowania zwyczajów i tradycji rzemieślniczych. Cel został osiągnięty poprzez organizację wspólnych działań dot. tradycji
kulturalnych pogranicza, skierowanych do grup docelowych po obu stronach granicy.
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Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách
Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Partner: Obec Deštné v Orlických horách
Gmina Bystrzyca Kłodzka
Gmina Międzylesie
Dotace: 615 492 €
Realizace: 07/2017 – 06/2018
Popis projektu: Projekt byl zaměřen na modernizaci zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
v Orlických a Bystřických horách. Partneři společně vytvořili systém informování, pro usnadnění komunikace zasahujících osob byl vydán česko-polský
kapesní slovníček pro hasiče, byla zakoupena speciální strojová technika a proběhla společná cvičení a školení na obou stranách hranice.

Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem
Žadatel: Město Žacléř
Partner: Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Miejska Kamienna Góra, Město Svoboda nad Úpou,
Městys Mladé Buky, Obec Horní Maršov, Obec Malá Úpa
Dotace: 428 969 €
Realizace: 02/2018 – 01/2020
Popis projektu: Náplní projektu byla společná realizace
sportovních a kulturních aktivit v česko-polském příhraničí. Projekt byl koncipován jako dvouletý, aby se více
upevnila spolupráce mezi partnery. Realizace setkání umožnila rozvoj a zvýšení kooperace mezi
jednotlivými komunitami na obou stranách hranice s cílem společně zlepšit kulturní a společensko-hospodářský rozvoj tohoto regionu.

Po stopách společné středověké historie
Žadatel: Gmina Ząbkowice Śląskie
Partner: Sdružení pro Vizmburk, z.s.
Dotace: 1 062 396,36 €
Realizace: 03/2019 – 05/2022
Popis projektu: Projekt se zaměřuje na vytvoření nové
turistické stezky, která se bude zabývat historickými událostmi z období husitských válek. Na hradech Vízmburk
a Ząbkowice Śląskie budou v rámci projektu vytvořena
zázemí pro informační centra společné stezky. Na jednotlivých zastaveních stezky budou zobrazeny historické události, které se vážou k danému místu
či oblasti.
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Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich
Wnioskodawca: Obec Orlické Záhoří
Partner: Obec Deštné v Orlických horách
Gmina Bystrzyca Kłodzka,
Gmina Międzylesie
Dofinansowanie: 615 492 €
Realizacja: 07/2017 – 06/2018
Opis projektu: Projekt dotyczył modernizacji sprzętu
i wzajemnej pomocy w sytuacjach zdarzeń nadzwyczajnych w górach Orlickich i Bystrzyckich. Partnerzy wspólnie stworzyli system informowania. W celu ułatwienia komunikacji osób podejmujących działania ratownicze wydano polsko-czeski słownik kieszonkowy z terminologią strażacką, zakupiono
specjalny sprzęt oraz zorganizowano wspólne ćwiczenia i szkolenia po obu stronach granicy.

Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem
Wnioskodawca: Město Žacléř
Partner: Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Miejska Kamienna Góra, Město Svoboda nad Úpou,
Městys Mladé Buky, Obec Horní Maršov, Obec Malá Úpa
Dofinansowanie: 428 969 €
Realizacja: 02/2018 – 01/2020
Opis projektu: Przedmiotem projektu były wspólne
działania sportowe i kulturalne na polsko-czeskim pograniczu. Projekt zaplanowano na dwa lata, by bardziej
wzmocnić współpracę pomiędzy partnerami. Przeprowadzone spotkania umożliwiły rozwój wzajemnych kontaktów między poszczególnymi społecznościami z obu stron granicy, co wpłynęło
na rozwój kulturalny i społeczno-gospodarczy na tym terenie.

Śladami wspólnej średniowiecznej historii
Wnioskodawca: Gmina Ząbkowice Śląskie
Partner: Sdružení pro Vizmburk, z.s.
Dofinansowanie: 1 062 396,36 €
Realizacja: 03/2019 – 05/2022
Opis projektu: Projekt dotyczy stworzenia nowej ścieżki
turystycznej, poświęconej wydarzeniom historycznym z
czasów wojen husyckich. Na zamkach Ząbkowice Śląskie
i Vízmburk powstaną w ramach projektu zaplecza informacji turystycznych wspólnej ścieżki. Na poszczególnych
przystankach ścieżki będą przedstawione wydarzenia historyczne związane z danym miejscem
lub regionem.
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Společnými aktivitami za lepším partnerstvím
Žadatel: Město Ústí nad Orlicí
Partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Dotace: 134 511,65 €
Realizace: 07/2016 – 12/2019
Popis projektu: Projekt si kladl za cíl zvýšit intenzitu a prohloubit a rozšířit spolupráci institucí, komunit i občanů
partnerských měst na různých platformách života. Aktivity projektu byly zaměřeny na několik cílových skupin:
pracovníky úřadů, žáky základních škol, členy hasičských
sborů, pěveckých sborů, seniory a obyvatele partnerských měst a blízkého okolí.

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN II
Žadatel: Správa Krkonošského národního parku
Partner: Karkonoski Park Narodowy
Dotace: 319 513,39 €
Realizace: 06/2017 – 09/2021
Popis projektu: Nutnost společných postupů při péči
o Krkonoše vede oba partnery ke společné péči o odbornou přípravu, kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců. Výměnné
stáže a odborná školení v různých problematikách přenesou dobré zkušenosti z ochrany o přírodu. Významným prvkem projektu je zvyšování jazykových znalostí češtiny a polštiny pracovníků obou parků.

Spojuje nás Bobr
Žadatel: Gmina Lubawka
Partner: Město Žacléř
Dotace: 1 247 430,32 €
Realizace: 01/2018 – 12/2020
Popis projektu: Zvýšení atraktivity cestovního ruchu
bude možné díky využití potenciálu území Libavského
sedla a Mikroregionu Žácleřsko a zintenzivněným aktivitám v oblasti propagace. Vznikne integrovaná infrastruktura cestovního ruchu spojující přednosti životního prostředí a kulturní odkaz regionu.
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Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa
Wnioskodawca: Město Ústí nad Orlicí
Partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Dofinansowanie: 134 511,65 €
Realizacja: 07/2016 – 12/2019
Opis projektu: Celem realizacji projektu było zintensyfikowanie, a także pogłębienie i rozszerzenie współpracy
instytucji, społeczności i mieszkańców miast partnerskich na różnych płaszczyznach życia. Działania projektu skierowane były do kilku grup docelowych: pracowników urzędów, uczniów szkół podstawowych, członków jednostek straży pożarnej, członków
chórów, seniorów oraz mieszkańców miast partnerskich i okolic.

Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN
Wnioskodawca: Správa Krkonošského národního parku
Partner: Karkonoski Park Narodowy
Dofinansowanie: 319 513,39 €
Realizacja: 06/2017 – 09/2021
Opis projektu: Konieczność stosowania wspólnych
rozwiązań w opiece nad Karkonoszami wymaga
od partnerów podejmowania wspólnych starań w zakresie przygotowania zawodowego, kwalifikacji i rozwoju
pracowników. Staże wymienne i szkolenia specjalistyczne z różnych zagadnień pozwalają na transfer dobrych doświadczeń związanych z ochroną przyrody. Ważnym elementem projektu jest podniesienie znajomości języka polskiego i czeskiego
pracowników obu parków.

Łączy nas Bóbr
Wnioskodawca: Gmina Lubawka
Partner: Město Žacléř
Dofinansowanie: 1 247 430,32 €
Realizacja: 01/2018 – 12/2020
Opis projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej
będzie możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału obszaru Przełęczy Lubawskiej i mikroregionu Žácleřsko oraz
bardziej intensywnym działaniom w zakresie promocji.
Powstanie zintegrowana infrastruktura turystyczna, łącząca walory środowiskowe oraz spuściznę
kulturową regionu.
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Jak zachraňujete u vás?
Žadatel: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Partner: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku, Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
Dotace: 330 756,27 €
Realizace: 01/2018 – 12/2020
Popis projektu: Základem projektu je spolupráce polských a českých zdravotnických záchranných služeb z polsko-českého pohraničí na území ESÚS Novum s r.o. Spolupráce mezi partnery je
realizovaná pořádáním projektových aktivit na obou stranách hranice formou společných školení,
konferencí, cvičení, výměnných stáží zdravotnického personálu.

Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
Žadatel: Gmina Pieszyce
Partner: Město Nová Paka, Obec Bohuslavice nad Metují
Dotace: 207 879,50 €
Realizace: 07/2016 – 12/2020
Popis projektu: V předchozím programovacím období
byla zahájena aktivní polsko-česká spolupráce partnerů
projektu, jejíž základy umožňují využití potenciálu tohoto příhraničního území i v tomto období. V projektu se
realizuje řada kulturních a sportovních aktivit pro občany, děti ZŠ, hasiče, které přispějí k dalšímu
vzájemnému poznávání mezi obyvateli partnerských obcí.

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti
polsko-českého pohraničí
Žadatel: Gmina Lewin Kłodzki
Partner: Městys Nový Hrádek
Dotace: 460 882 €
Realizace: 07/2019 – 12/2020
Popis projektu: Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zvýšení potenciálu kulturního a přírodního dědictví regionu
Nový Hrádek-Lewin Kłodzki prostřednictvím vybudování cyklotras propojujících obě místa a realizace osvětlení železničního viaduktu, díky čemuž bude propojena
a rozšířena společná nabídka cestovního ruchu.
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Jak ratujecie u was?
Wnioskodawca: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Partner: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku, Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
Dofinansowanie: 330 756,27 €
Realizacja: 01/2018 – 12/2020
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest współpraca polskich i czeskich jednostek pogotowia ratunkowego z polsko-czeskiego pogranicza, działających na terenie EUWT Novum z o.o. Współpraca partnerów realizowana jest poprzez organizację działań projektowych po obu stronach granicy
w formie wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych pracowników medycznych.

Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca
Wnioskodawca: Gmina Pieszyce
Partner: Město Nová Paka, Obec Bohuslavice nad Metují
Dofinansowanie: 207 879,50 €
Realizacja: 07/2016 – 12/2020
Opis projektu: W poprzednim okresie programowania
rozpoczęto aktywną polsko-czeską współpracę partnerów projektu, której podwaliny umożliwiają wykorzystanie potencjału terenów przygranicznych i w tym czasie.
W ramach projektu realizowano wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców,
uczniów SP, strażaków, które przyczynią się do dalszego wzajemnego poznawania się mieszkańców gmin partnerskich.

Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze
pogranicza polsko-czeskiego
Wnioskodawca: Gmina Lewin Kłodzki
Partner: Městys Nový Hrádek
Dofinansowanie: 460 882 €
Realizacja: 07/2019 – 12/2020
Opis projektu: Projekt ma na celu wykorzystanie i
zwiększenie potencjału dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego regionu Lewin Kłodzki – Nový Hrádek
poprzez budowę szlaków rowerowych łączących obie
miejscowości oraz wykonanie oświetlenia wiaduktu kolejowego, dzięki czemu powstanie zintegrowana i wzbogacona wspólna oferta turystyczna.
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Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Obnova Orlickohorských krojů
Žadatel: HOVRCH z.s.
Partner: Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Dotace: 17 744 €
Realizace: 04/2017 – 03/2018
Popis projektu: Cílem projektu byla obnova Orlickohorských krojů jako prostředku pro rozvoj místních tradic
za účelem zvýšení turistického ruchu v česko-polském
příhraničí. Kroje jsou klíčovým prostředkem pro účast
na folklorních akcích, kde budou k vidění a tím vstoupí do povědomí lidí. Součástí projektu bylo
i uspořádání besed a výstav krojů.

Církevní památky svědectvím společného historického dědictví
polsko-českého pohraničí
Žadatel: Gmina Międzylesie
Partner: Obec Bačetín
Dotace: 53 480,76 €
Realizace: 04/2017 – 10/2017
Popis projektu: Projekt byl zaměřen na vyšší využití kulturně-historického
bohatství česko-polského příhraničí. Cíle projektu bylo dosaženo rekonstrukcí mariánského sloupu v Międzylesie a vytvořením historicko-naučné
stezky slavného malíře Celestýna Matějů pocházejícího z Bačetína včetně
vybudování zvoničky a zpřístupnění kaple sv. Anny v Sudíně. Výstupy projektu byly podpořeny společnými propagačními aktivitami.

U nás začíná pohádková říše
Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
Partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Dotace: 55 260 €
Realizace: 11/2017 – 10/2018
Popis projektu: Cílem projektu byla prezentace a zachování kulturního dědictví regionu Bystřických a Orlických
hor a okolí Międzygórze, a to ve formě pohádek, vyprávění a legend souvisejících s tímto regionem, jejich připomenutí obyvatelům a prezentace návštěvníkům tohoto regionu. Vybudováním stezek spolu s doprovodnými aktivitami projektu byla
doplněna chybějící nabídka cestovního ruchu.

22

RAPORT ROCZNICOWY 2010–2020

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis
Przywracanie strojów Gór Orlickich
Wnioskodawca: HOVRCH z.s.
Partner: Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Dofinansowanie: 17 744 €
Realizacja: 04/2017 – 03/2018
Opis projektu: Celem projektu było odtworzenie ludowych strojów orlickich jako sposobu na rozwijanie lokalnych tradycji w celu ożywienia turystyki na
polsko-czeskim pograniczu. Stroje ludowe to kluczowy
element podczas wydarzeń folklorystycznych. Ludzie
mogą je tam oglądać, a następnie zaczynają się nimi interesować. Elementem projektu była organizacja wystaw strojów ludowych i pogawędek na ich temat.

Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego polsko-czeskiego pogranicza
Wnioskodawca: Gmina Międzylesie
Partner: Obec Bačetín
Dofinansowanie: 53 480,76 €
Realizacja: 04/2017 – 10/2017
Opis projektu: Projekt miał na celu lepsze wykorzystanie bogactwa kulturowo-historycznego polsko-czeskiego pogranicza. Cel projektu został
osiągnięty poprzez renowację kolumny maryjnej w Międzylesiu i stworzenie ścieżki słynnego malarza Celestýna Matějů pochodzącego z Bačetína
oraz zbudowanie dzwonnicy i udostępnienie kaplicy św. Anny w Sudínie.
Produktom projektu towarzyszyły wspólne działania promocyjne.

U nas zaczyna się bajkowa kraina
Wnioskodawca: Dobrovolný svazek obcí Region
Orlické hory
Partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Dofinansowanie: 55 260 €
Realizacja: 11/2017 – 10/2018
Opis projektu: Celem projektu była prezentacja i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu gór Bystrzyckich i Orlickich oraz okolic Międzygórza w formie bajek,
opowiadań i legend związanych z tym regionem, przypomnienie ich mieszkańcom i zaprezentowanie turystom odwiedzającym ten region. Poprzez budowę ścieżek i działania towarzyszące
uzupełniono brakującą ofertę turystyczną.
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Srdce bije pro Vítěznou – rodina, sport, zábava (obec žije)
Žadatel: Obec Vítězná
Partner: Gmina Marciszów
Dotace: 20 000 €
Realizace: 03/2018 – 09/2018
Popis projektu: Záměrem projektu byla realizace sportovních a kulturních aktivit v pohraničí krkonošského
podhůří. Pořádání těchto aktivit umožnilo rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, s cílem společně zlepšit kulturní a společensko-hospodářský rozvoj, životní podmínky místních obyvatel i stávající kontakty jednotlivých partnerů.

Poznejme naše dědictví
Žadatel: Obec Libchavy
Partner: Gmina Przeworno
Dotace: 24 510,50€
Realizace: 07/2017 – 06/2018
Popis projektu: V rámci projektu vznikla smyslově naučná stezka na území obce Libchavy v délce 6 km, která
má 10 zastavení. Její součástí bylo také pořízení doprovodné turistické infrastruktury na těchto zastaveních
(např. lavičky, stoly, informační tabule, stojany na kola).
Realizace mikroprojektu zviditelnila širší veřejnosti přírodní dědictví a přispěla tak k rozvoji cestovního ruchu.

Cyklotrasa Marianny Oranžské
Žadatel: Obec Bílá Voda
Partner: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Dotace: 5 025,76 €
Realizace: 04/2018 – 03/2019
Popis projektu: V rámci projektu bylo na české straně vybudováno zázemí pro turisty, ve kterém je možné přespat nebo si rozdělat oheň v ohništi.
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Serce bije dla Vitězna – rodzina, sport, rozrywka (gmina żyje)
Wnioskodawca: Obec Vítězná
Partner: Gmina Marciszów
Dofinansowanie: 20 000 €
Realizacja: 03/2018 – 09/2018
Opis projektu: Celem projektu była realizacja działań
sportowych i kulturalnych na pograniczu Przedgóza Karkonoszy. Organizacja takich działań umożliwiła rozwój
i zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami z
obu stron granicy w celu wspólnej poprawy rozwoju kulturalnego i społeczno-gospodarczego,
warunków życia lokalnych mieszkańców i istniejących kontaktów pomiędzy partnerami.

Poznajmy nasze dziedzictwo
Wnioskodawca: Obec Libchavy
Partner: Gmina Przeworno
Dofinansowanie: 24 510,50€
Realizacja: 07/2017 – 06/2018
Opis projektu: W ramach projektu na terenie gminy Libchavy powstała 6-kilometrowa edukacyjna ścieżka zmysłów, licząca 10 przystanków. Ponadto wykonano na przystankach towarzyszącą infrastrukturę turystyczną (np.
ławeczki, stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery).
Realizacja mikroprojektu przybliżyła turystom i mieszkańcom dziedzictwo przyrodnicze, co przyczyniła się do rozwoju turystyki.

Szlak Marianny Orańskiej
Wnioskodawca: Obec Bílá Voda
Partner: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Dofinansowanie: 5 025,76 €
Realizacja: 04/2018 – 03/2019
Opis projektu: W ramach projektu po stronie czeskiej
zbudowano bazę dla turystów, w której można przenocować lub w wyznaczonym miejscu rozpalić ognisko.
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Integrovaný regionální operační program
Přestavba nebezpečné křižovatky – Rokytnice
v Orlických horách
Žadatel: Město Rokytnice v Orlických horách
Dotace: 1 425 000 Kč
Realizace: 03/2018 – 07/2019
Popis projektu: Projekt byl zaměřen na přestavbu nebezpečné křižovatky v centru města Rokytnice v Orlických horách. V rámci projektu došlo k úpravě křižovatky,
vznikly přechody pro chodce a nové dopravní značení.
V přidruženém prostoru byly vybudovány pěší cesty
a pás zeleně. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména pěší.

Královéhradecký kraj
Prodloužení vodovodu Orlické
Záhoří Jadrná
Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Dotace: 3 000 000 Kč
Realizace: 06/2018 – 11/2019
Popis projektu: Cílem projektu byl rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v obci Orlické Záhoří v místní části Jadrná.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Orlické Záhoří – revitalizace
a rekonstrukce brownfieldu
Žadatel: Obec Orlické Záhoří
Dotace: 15 413 927 Kč
Realizace: 12/2019 – 11/2020
Popis projektu: Projekt řeší odkup a přestavbu budovy bývalé peletkárny na hasičskou zbrojnici,
šatnu pro hasiče a obecní sklad jako zázemí pro obecní techniku a kulturní dům s víceúčelovým
sálem, keramickou dílnou, prostorem pro vypalovací pece, cvičnou kuchyní, kanceláří, šatnou
a nezbytným sociálním zázemím.
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Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny
Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania – Rokytnice v Orlických horách
Wnioskodawca: Město Rokytnice v Orlických horách
Dofinansowanie: 1 425 000 CZK
Realizacja: 03/2018 – 07/2019
Opis projektu: Projekt obejmował przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania w centrum miasta Rokytnice v Orlických horách. W ramach projektu przebudowano skrzyżowanie, powstały przejścia dla pieszych,
postawiono też nowe znaki drogowe. W otoczeniu
powstały ciągi piesze i pas zieleni. Celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa pieszych.

Kraj Hradecki
Przedłużenie wodociągu Orlické
Záhoří Jadrná
Wnioskodawca: Obec Orlické Záhoří
Dofinansowanie: 3 000 000 CZK
Realizacja: 06/2018 – 11/2019
Opis projektu: Celem projektu był rozwój infrastruktury w zakresie dostaw wody pitnej i odprowadzania ścieków w gminie Orlické Záhoří w miejscowości Jadrná.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz
Gmina Orlické Záhoří – rewitalizacja
i modernizacja brownfield
Wnioskodawca: Obec Orlické Záhoří
Dofinansowanie: 15 413 927 CZK
Realizacja: 12/2019 – 11/2020
Opis projektu: Projekt dotyczy zakupu i przebudowy dawnej fabryki peletu na remizę strażacką,
szatnię dla strażaków i magazyn na sprzęt gminny oraz dom kultury z wielofunkcyjną salą, pracownią ceramiczną, miejscem na piec do wypalania, kuchnią do szkoleń, biurem, szatnią i niezbędnym
zapleczem sanitarnym.
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