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26. ŘÍJEN 2011

Polsko-czeskie spotkania branżowe

Cílem projektu je navazování a utužování spolupráce nevládních neziskových organizací,
organizačních složek měst, různých institucí a jednotek územní samosprávy v oblasti
vzdělávání, kultury, sportu, turistiky a rekreace, dále v oblasti hospodářství a podnikání a v
oblasti veřejné bezpečnosti.

Výstupem projektu je dvoujazyčná publikace, která obsahuje informace o finančních zdrojích
přeshraničních činností, jsou v ní prezentovány "dobré praxe" partnerských projektů a také
představeny instituce, jenž se účastní projektu (kontakty, popis činností, preferované
projekty). Dále se také v publikaci představuje koncepce další spolupráce, která byla
zpracována během schůzek.
V rámci projektu byly uskutečněny 3 setkání na různá témata a 1 výjezdní dvoudenní setkání:
1. Setkání ve městě Jastrzębie - Zdrój na téma "Kultura, edukace, sport, turistika a rekreace"
konané dne 20.05.2011.
2. Setkání ve městě Karviná na téma "Hospodářství a podnikání" konané dne 31.05.2011.
3. Setkání ve městě Havířov na téma "Veřejná bezpečnost" konané dne 06.06.2011.
4. Výjezdní setkání ve městě Wisła konané ve dnech 25. a 26.08.2011.
Shrnutí projektu

Projekt "Polsko-czeskie spotkania branżowe, který byl zahájen v lednu 2011, je již u konce.
Ve dnech 25. a 26. srpna se uskutečnilo poslední pracovní setkání projektu, které shrnulo
jeho realizaci. Setkání se zúčastnili zástupci z polské i české strany, kteří se aktivně podíleli na
předchozích setkáních v oblasti témat edukace, kultury, sportu, turistiky a rekreace, taktéž
hospodářství a podnikání nebo veřejné bezpečnosti. Výběr účastníku posledního setkání byl

také na základě vyplněných anket z předchozích setkání.
Důležitým bodem setkání byla diskuse na téma oblastí spolupráce 3 partnerských měst:
Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova na nejbližší léta. Během diskuse byla také představena
analýza anket. Setkání také sloužilo k oživení přeshraniční spolupráce a jeho účastníci měli
možnost konzultace připravovaných přeshraničních projektů.
Publikace
Jednou z aktivit projektu bylo vydání a distribuce publikace o projektu. Publikace obsahuje
ukázky dobré praxe přeshraničních projektů, informace o zdrojích financování těchto
projektů a také analýzu bariér a příležitostí partnerské spolupráce, která byla vypracována
během oborových setkání. Publikace byla vyhotovena ve dvoujazyčné verzi (polský jazyk,
český jazyk), nákladem 1 000 ks a byla distribuována bezplatně mezi účastníky projektu a
také v oblasti Těšínské Slezsko.

