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Operační program přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Polsko 2007 - 2013

V roce 2011 tento program 
patřil podle zástupců 
Evropské komise k nejlépe 
fungujícím v Evropské unii 
v rámci všech 60 evropských 
přeshraničních programů



K tomuto úspěchu výrazně přispěli partneři společných projektů 
z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství

• 100 velkých projektů

• 320 mikroprojektů

• dotace EU více než 2,4 miliardy Kč

Více informací zde

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/evropska-unie-EHP/EU-spoluprace-CR-PL/2007-2013/cz_pl_publikace.pdf


Ochrana životního prostředí



Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod
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Biologické zpracování odpadů na polsko-českém pohraničí
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Prevence rizik



Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace 
jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích

8



Rozvoj podnikatelského prostředí



Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta
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Podpora rozvoje cestovního ruchu
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VIA FABRILIS - cesta řemeslných tradic



Brána do pohádky
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Muzea venkova

Výjezd seniorů z Domova důchodců Tmavý 
Důl do Muzea venkova dne 21. 8. 2018, 
organizovaný Královéhradeckým krajem
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Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání



Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN
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Územní spolupráce veřejných institucí



Poznej svého souseda
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Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis



Mikroprojekty Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti a                      
Střediska kultury ve Walbrzychu

20



Interreg V-A Česká republika - Polsko

2014-2020



Doposud bylo podpořeno 52 velkých projektů a několik 
desítek mikroprojektů se zapojením partnerů                              
z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství 
s celkovou evropskou dotací cca 1,7  miliardy Kč. 



Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti



Cesta kamene
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Aqua Mineralis Glacensis



Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj 



Poznej Sudety na lyžích



Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor



Vzdělávání a kvalifikace



Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů
video

https://www.facebook.com/studujnazdravce/videos/1989770444673701/


Mapa podporovaného území - kde se to všechno odehrává

5 krajů

3 vojvodství



Role regionálního subjektu - osobní konzultace, telefonické a e-mailové
poradenství, semináře pro žadatele, konzultační dny, pomoc s vyhledáním
vhodného přeshraničního partnera, propagace programu apod.



Další informace

Webová strana programu - www.cz-pl.eu

Youtube - Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL Przekraczamy granice Interreg V-A

Facebook - Interreg V-A CZ-PL

Informace o programu na webu Královéhradeckého kraje

Informace o připravovaných akcích v Hradci Králové k programovému období 2014-2020

(zejména k programu Interreg V-A ČR – Polsko, k dalším programům Evropské územní spolupráce a k 

dalším mezinárodním programům)

http://www.cz-pl.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog
https://www.facebook.com/InterregCZPL/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=72301
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/programove-obdobi-2014--2020-68597


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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