Bav se a uč

Název projektu / Tituł projektu: Bav se a uč / Baw się i ucz
Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.3.22/3.3.05/13.03996
Partneři projektu: statutární město Karviná, statutární město Havířov, město JastrzębieZdrój
Celkové náklady projektu: 54 317,67 EUR (23 245,– EUR – statutární město Havířov, 31
072,67 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Celkové způsobilé náklady projektu: 45 242,67 EUR (14 170,– EUR – statutární město
Havířov, 31 072,67 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Výše dotace – příspěvek ERDF: 24 143,90 EUR
Doba realizace: 02/2014–10/2014
Dotační titul:
Projekt „Bav se a uč", registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.05/13.03996,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 prostřednictvím
Euroregionu Těšínské Slezsko.
Projekt „Baw się i ucz“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.3.22/3.3.05/13.03996,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za
pośrednictwem
Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Projekt získal dotaci
Projekt "Bav se a uč" získal dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007-2013, z Fondu mikroprojektů. Jedná se o společný česko-

polský projekt měst Karviná, Havířov a Jastrzębie-Zdrój. Statutární město Karviná není v
projektu finančně zapojeno. Projekt je zaměřen na děti školního věku do 8 let. V rámci
projektu ve městěch Havířov a Jastrzębie-Zdrój vzniknou nová dětská hřiště. Na nově
vybudovaných dětských hřištích proběhne jejich slavnostní otevření. Bude vydána projektová
publikace pro děti s prvky v polsko-českém jazyce, která bude distribuována ve školách. Do
distribuce projektové publikace pro děti budou zapojena partnerská města projektu.
Slavnostní otevření dětských hřišť v Havířově a Jastrzębie-Zdroju
Dne 19.09.2014 proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště v Havířově a dne 23.09.2014
dětského hřiště v Jastrzębie-Zdroju, která byla postavena v rámci projektu. Hřiště v Havířově
se nachází ve stávajícím volnočasovém areálu s fotbalovým hřištěm, v místní části Dolní
Datyně a jeho prvky jsou navrženy pro děti školního věku do 8 let. Hřišě v Jastrzębie-Zdroju
se nachází v Lázeňském parku a jeho prvky jsou také navrženy pro děti školního věku do 8
let. Na slavnostním otevření obou dětských hřišť byli přítomni zástupci partnerských měst
projektu: Havířov, Jastrzębie-Zdrój a Karviná. Na slavnostním otevření v Havířově byly
dětem ze škol z Havířova rozdávány publikace, které byly vydány v rámci projektu a
znázorňují dětskou tematiku s česko-polským popisem. Zbylé publikace jsou následně
distribuovány dětem ze škol z partnerských měst projektu. Slavnostního otevření dětského
hřiště v Jastrzębie-Zdroju se zúčastnily děti ze škol z Jastrzębie-Zdroju a Havířova, pro které
byl určen speciální zábavní program.
Setkání představitelů partnerských měst dne 03.06.2015
Dne 03.06.2015 proběhlo slavnostní setkání představitelů partnerských měst projektu poblíž
vybudovaného dětského hřiště. Poblíž dětského hřiště byl instalován stánek projektu, kde děti
z 1. stupně základních škol obdržely propagační materiály v rámci česko-polské spolupráce.

