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Statistika Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013 

(program je již ukončen, je možno dělat závěry)

Oblasti podpory - velké projekty se zapojením partnerů z Královéhradeckého kraje

1.1 Posilování dostupnosti: 10 projektů

1.2 Ochrana životního prostředí: 14 projektů

1.3 Prevence rizik: 7

2.1: Rozvoj podnikatelského prostředí: 10

2.2: Podpora rozvoje cestovního ruchu: 31 - nejvyšší počet projektů

2.3: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání: 5 - nejnižší počet projektů

3.1: Územní spolupráce veřejných institucí: 7

3.2: Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit: 14

3.3: Fond mikroprojektů: 320

Administrace projektů a mikroprojektů: 2

Podobný trend i v programu Interreg V-A ČR - Polsko



- Stále vysoká absorpční kapacita, ale stále vyšší počet projektů s podobnými efekty (vysoký počet naučných 
tras, navíc vzájemně se křížících, velký počet mobilních aplikací apod.). 

- Vhodná podpora projektů, které pomohou „přesunout“ návštěvníky z exponovaných míst do míst méně 
navštěvovaných, čímž dojde k rozvoji, zvýšení podnikatelských aktivit a tím i zaměstnanosti v těchto méně 
exponovaných oblastech.

- Příkladem je např. prezentovaný projekt „PecKa“  - ve městech Pec pod Sněžkou a Karpacz je v současnosti 
velká koncentrace návštěvníků z obou stran hranice, rovněž situace na hraniční hoře Sněžka začíná být 
neudržitelná - značná koncentrace lidí, až 6-hodinové fronty na lanovku apod. To přináší i problémy 
s parkováním, s ekologií apod. Aktivity projektu „PecKa“ jsou realizované v okrajové části města Pec pod 
Sněžkou (málo frekventovaná oblast „Portášky“), umožňují zvýšit návštěvnost mimo hlavní zimní sezónu, 
přitom nezatěžují životní prostředí, naopak přinášejí ekologickou osvětu zejména pro děti, zároveň 
pomáhají místním podnikatelům (majitelům hotelů, penzionů apod.). 

- Toto by mohla být inspirace např. pro oblast Adršpašských skal, kde je rovněž velmi velká koncentrace 
návštěvníků zejména z Polska, zejména během svátků v Polsku zde vznikají velké problémy. 

- Pozitivní efekty přináší i prezentovaný projekt „Poznej Sudety na lyžích”. Jedná se o největší běžecký okruh 
v ČR, který hned od počátku výrazně zvýšuje návštěvnost dané odlehlé oblasti (zejména v zimním období, 
ale okruh je využitelný i mimo toto období), podněcuje mnoho podnikatelských aktivit (okruh začínají 
využívat návštěvníci i ze vzdálených oblastí) a ulevuje v současnosti přetíženým oblastem.

Cestovní ruch v česko-polském příhraničí



Cestovní ruch v česko-polském příhraničí - značná přeplněnost některých lokalit

Krizové stavy v Adršpašském skalním městě, zejména během svátků v Polsku

Hraniční hora Sněžka v Krkonoších - fronty na lanovku, přeplněné cesty i samotný vrchol



Cestovní ruch v česko-polském příhraničí - silniční propojení

- Ve všech přeshraničních programech, zejména v programovém období 2007-2013, bylo realizováno 
mnoho projektů zaměřených na rekonstrukci silnic v česko-polském příhraničí.

- Zajímavým příkladem je projekt „Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice 
v Orlických horách - Lewin Klodzki“, realizovaný v programovém období 2007-2013, kdy rekonstrukcí 
komunikací v délce 11,5 km došlo primárně ke zlepšení dostupnosti místních přírodních a kulturních zdrojů 
pro návštěvníky této méně navštěvované oblasti, ale zároveň i k doprovodnému efektu - ke značnému 
zkrácení a usnadnění dopravy polských pracovníků do rychnovské průmyslové zóny, zejména do 
automobilky Škoda v Kvasinách.



Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Naopak nejmenší zájem ze strany žadatelů je dlouhodobě o oblast vzdělávání. 

Na základě mnoha osobních konzultací s řediteli škol a dalšími pracovníky z oblasti školství 

byly identifikovány tyto příčiny:

- Mnoho vlastních problémů v současném školství (nedostatek mladých učitelů, narůstající 

administrativa apod.).

- Nedostatek potřebných personálních kapacit na realizaci poměrně složitých přeshraničních 

vzdělávacích projektů, problém s úvazky (max. 1 pracovní úvazek na zaměstnance).

- Omezený časový prostor pro realizaci společných vzdělávacích aktivit (problematický 

vstup do stanovených studijních programů a osnov během výuky, menší zájem o realizaci 

aktivit v odpoledních hodinách). 

- Snadnější využití jiných dostupných programů (Erasmus+, Mezinárodní visegrádský fond 

apod.), které jsou ve fázi přípravy i realizace jednodušší a umožňují získat až 100% dotaci.

- Jiná právní subjektivita škol v Polsku (gminy), v Polsku rozsahem i počtem studentů 

většinou větší školy než v ČR. 

- Univerzity v Dolnoslezském vojvodství jsou dislokované mimo podporované území 

(zejména Wroclaw - jedno z největších univerzitních měst v Evropě) apod.



- Aktivní a dlouhodobá partnerství se osvědčují.

- Díky dlouhodobé důvěře a bezproblémové spolupráci partnerů je realizován velký počet 

vzájemně synergických projektů (investičních i neinvestičních), např. měst Náchod a 

Kudowa Zdrój, Žacléř a Lubawka apod. 

- Příklad: v současnosti realizované projekty Aqua Mineralis Glacensis (výstavba nových 

lázní v Náchodě blízko hranice s Polskem - kolonáda, prameníky, expozice lázeňství v 

příhraničí) a Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj (propojení 

centra města Náchod s polskými lázněmi Kudowa Zdrój podél řeky Metuje, synergie s 

aktivitami projektu Aqua Mineralis Glacensis).   

Dlouhodobá partnerství



Dobrá praxe přeshraniční spolupráce pro partnery ze Zakarpatské oblasti na Ukrajině

- Královéhradecký kraj prezentuje inspirativní česko-polské přeshraniční projekty pro partnery ze Zakarpatské 

oblasti na Ukrajině (nový partnerský region Královéhradeckého kraje).

- Semináře jsou pořádány jak v Hradci Králové, tak v partnerském městě Tačiv na ukrajinsko-rumunské hranici.

- Partneři ze Zakarpatí hledají v česko-polských projektech inspiraci pro realizaci svých přeshraničních projektů 

v rámci tří programů Evropského nástroje sousedství.



Děkuji za pozornost.

Ing. Roman Klíma

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení evropských grantů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

telefon: 495 817 492, 602 488 137

e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz
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