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Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko/
Formularz wniosku o dofinansowanie z
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Datum podání / Data złożenia: ………………
Datum registrace / Data zarejestrowania: ………………
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: ………………

vyplňuje Společný sekretariát / wypełnia Wspólny Sekretariat

Stanovisko JS k projektovému záměru (datum)/ Opinia WS dot. propozycji projektowej (data):
............................
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Identifikace projektu / Identyfikacja projektu
Registrační číslo projektu / Numer
rejestracyjny projektu:
Identifikace žádosti (Hash) /
Identyfikacja wniosku (Hash):
Verze / Wersja:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004
0ZlBhP
0003

Projekt / Projekt
Číslo výzvy / Numer naboru:
Název výzvy / Nazwa naboru:

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ :
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:

11_15_001
Vlajkové projekty / Projekty flagowe
Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v
oblasti boje s drogovou kriminalitou
Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w
zakresie walki z przestępczością narkotykową

Anotace projektu / Streszczenie projektu:
Poptávka a nabídka drog je obrovský společenský problém. Objevování stále nových omamných a
psychotropních látek a také příliš malá informovanost veřejnosti o důsledcích jejich užívání, je výzvou
pro policii a instituce, které se problematice drog věnují. Zvyšování povědomí místní veřejnosti,
společná prevence a zvýšení efektivity objasňování (školením a moderním vybavením), bude mít vliv
na posílení spolupráce mezi institucemi a veřejností.
Popyt i podaż środków odurzających jest ogromnym problemem społecznym. Pojawiające się wciąż
nowe środki odurzające oraz zbyt niska świadomość społeczna dotycząca skutków ich zażywania
stanowi wyzwanie dla Policji i instytucji działających w obszarze problematyki narkotykowej.
Podniesienie świadomości społeczności lokalnej, wspólne działania prewencyjne oraz podwyższenie
skuteczności działań wykrywczych (szkolenia i nowoczesny sprzęt) wpłyną na wzmocnienie
współpracy instytucji i społeczności.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu
Předpokládané datum zahájení /
Przewidywany termin rozpoczęcia:
1. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení /
Przewidywany termin zakończenia:
31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících) /
Przewidywany czas trwania (w
miesiącach):
34
Přijmy projektu / Przychody projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne dochody Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje
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(ID):
innych wpływów finansowych
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení /
Dochód zgodnie z art. 61 rozporządzenia Projekt nevytváří příjmy dle článku 61/Projekt nie
generuje przychodów zgodnie z artykułem 61
ogólnego:
Doplňkové informace / Dodatkowe informacje
Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ano/Tak

Szczególny cel / Szczególny cel

Číslo prioritní osy / Numer osi
priorytetowej:
Název prioritní osy / Nazwa osi
priorytetowej:
Číslo investiční priority / Numer
priorytetu inwestycyjnego:
Název investiční priority / Nazwa
priorytetu inwestycyjnego:
Číslo / Numer:
Název / Nazwa:
Procentní podíl / Udział procentowy:
Posloupnost synergické vazby /
Kolejność powiązań synergicznych:

11.4
Spolupráce institucí a komunit /

11.4.120
Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou
právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a
institucemi /
11.4.120.4.1
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v
příhraničním regionu /
100,00
/

Subjekty projektu / Podmioty projektu
Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Hlavní žadatel/příjemce
POL Polsko
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
930156216
8960004780
Policja
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT Ano
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jest ujęty w budżecie?
Realizátor / Jednostka realizująca
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Je vedoucí partner Evropským
seskupením pro územní spolupráci? /
Czy partner wiodący jest europejskim
ugrupowaniem współpracy
terytorialnej?
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Zlepšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí po vstupu do Schengenského prostoru, projekt je
zaměřen na zvýšení přeshraniční prevence a boje proti kriminalitě v příhraničním oblastech, 501
965,63 EUR. Česko-polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti, projekt je zaměřen na zlepšení
bezpečnosti v pohraničí, efektivity činností policie, 725.757,41 EUR. Krimitech-Stop přeshraniční
autokriminalitě, 792.469,18 EUR. Společné pohraničí - společná bezpečnostní infrastruktura
1.151.392,20 EUR. Zlepšení bezpečnosti a spolupráce policejních složek v pohraničních oblastech
společného boje proti teroristickým hrozbám, 685.359,51 EUR. Zlepšení bezpečnosti a plynulosti v
silniční dopravě na přeshraničních komunikacích, 651.633,52 EUR.
Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim po wejściu do strefy Schengen, projekt
ukierunkowany na poprawę transgranicznej prewencji i zwalczenia przestępstw w regionie
przygranicznym, 501 965,63 EUR. Czesko-polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa, projekt
ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa na pograniczu, skuteczności działań Policji, 725.757,41
EUR. Krimitech-Stop transgranicznej przestępczości samochodowej, 792.469,18 EUR. Wspólne
pogranicze - wspólna infrastruktura bezpieczeństwa, 1.151.392,20 EUR. Poprawa bezpieczeństwa i
współpracy jednostek policji w obszarze pogranicza w zakresie wspólnej likwidacji zagrożeń
terrorystycznych, 685.359,51 EUR. Poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na
transgranicznych szlakach komunikacyjnych, 651.633,52 EUR.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Ne
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

insp.
Tomasz
Miłkowski
0048713403405
713403405
zastepca-ds-logistyki@wr.policja.gov.pl
Ano

kom.
Eliza
Ściborska
713403974
713403974
eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl

Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Sestava vytvořena v MS2014+
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Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Eliza
Ściborska
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
11 let se věnuje realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro policii. Zkušenosti v
oblastech: příprava žádosti o financování, monitorování realizace projektů dle žádosti o
dofinancování, dohoda o dofinancování, harmonogramem realizace. Odpovědná za zpracování zpráv
z realizace projektu, žádosti o platby, zajištění financování, propagace, vyúčtování projektu.
Spolupracovala na organizaci setkání pracovního týmu a konferencí týkajících se projektů.
Absolventka Vratislavské university, fakulty práva a administrace. Dokončila kurzy a workshopy:
řízení lidských zdrojů, řízení evropských projektů, realizace projektů v rámci POKL, EWT PL-SN, RPO
WD, SPPW, Fond pro vnější hranice, POIŚ, Phare, CPF.
Od 11 lat zaangażowana w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz Policji.
Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji
projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie,
harmonogramem realizacji. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
wniosków o płatność, zapewnienie finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Współorganizowała
spotkania zespołu roboczego i konferencje dotyczące projektów. Absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła szkolenia i warsztaty: zarządzania zasobami
ludzkimi, zarządzania projektami europejskimi, realizacji projektów w ramach POKL, EWT PL-SN, RPO
WD, SPPW, Fundusz Granic Zewnętrznych, POIŚ, Phare, CPF.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Aneta
Pola
Koordinátor prevence / Koordynator zespołu prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
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15 let realizuje akce a programy prevence zaměřené na formování povědomí veřejnosti a zlepšení
bezpečnosti místní společnosti. Spolupracuje s vnějšími subjekty, státními institucemi, samosprávami
a veřejnými organizacemi. Spoluvytváří místní koncepce v rámci bezpečného prostoru a formování
veřejného povědomí obyvatel - programy prevence. Krajská koordinátorka programu "Prevence a Ty"
Policejního prezídia. Projekt se týká prevence sociálně patologických jevů a jeho cílem je snížit výskyt
závislostí mezi školní mládeží prostřednictvím rozvoje veřejně aktivního a asertivního postoje.
Vyučuje prevenci pro různé věkové skupiny a obory, včetně studentů.
Od 15 lat realizuje akcje i programy profilaktyczne ukierunkowane na kształtowanie świadomości
społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Współpracuje z podmiotami
zewnętrznymi, instytucjami państwowymi, samorządami oraz organizacjami społecznymi.
Współtworzy koncepcje lokalne w aspekcie bezpiecznej przestrzeni oraz kształtowania świadomości
społecznej mieszkańców, programy prewencyjne. Koordynator wojewódzki programu "Profilaktyka a
Ty" Komendy Głównej Policji. Projekt dotyczy przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i ma
na celu ograniczenie występowania uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie
aktywnych społecznie i asertywnych postaw. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla zróżnicowanych
grup wiekowych i zawodowych, w tym studentów.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Robert
Kuczer
Koordinátor odhalování trestných činů / Koordynator
zespołu wykrywania przestępstw

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
20 let u policie. 20 let specialistou na výzkum obsahu alkoholu v tělesných tekutinách. Již 10 let
vedoucí sekce chemie kriminalistické laboratoře KŘP Wrocław, rok znalec v oblasti chemického
výzkumu. Zkušenosti v oblasti personálním řízení, vypracování specifikací nákupu vybavení, materiálů
a služeb pro sekci chemie. Vystudoval na univerzitě ve Vratislavi, Fakulta matematiky, fyziky a
chemie, zaměření chemie. Absolvent důstojnického studia pro kriminalistické specialisty na Policejní
akademii Szczytno. Absolvent kurzů v oblasti požadavků v souvislosti s akreditací laboratoří a
provádění interních auditů v souladu s normou PN EN ISO / IEC 17025. Opakovaně se účastnil
vzdělávacích konferencí v oblasti chemie a soudní toxikologie.
20 lat w Policji. Od 20 lat ekspert badań zawartości alkoholu w płynach ustrojowych. Od 10 lat
kierownik Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, od roku biegły z
zakresu badań chemicznych. Doświadczenie w zakresie zarządzania personelem oraz opracowania
specyfikacji zakupów wyposażenia, materiałów i usług dla sekcji chemii. Absolwent Wydziału
Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek chemia. Absolwent studium
oficerskiego dla ekspertów kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Absolwent szkoleń z
zakresu wymagań związanych z akredytacją laboratoriów oraz przeprowadzania auditów
wewnętrznych zgodnie z normą PN EN ISO/IEC17025. Wielokrotny uczestnik konferencji naukowych z
zakresu chemii i toksykologii sądowej.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Koordinátor propagace projektu / Koordynator zespołu
promocji projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
12 let kdy pracuje u Dolnoslezské policie v Odborech tisku, vykonává činnosti propagující tuto službu
mezi obyvateli regionu a státu. Spolupracuje s vnějšími subjekty, státními institucemi, samosprávami
a veřejnými organizacemi. Propaguje aktivity a projekty v oblasti prevence zaměřené na veřejnost,
realizované také z finančních prostředků EU. Od roku 2008 řídí práci Tiskového týmu KŘP Wroclaw.
Koordinuje a dohlíží na činnost tiskových mluvčí MŘP a ÚO Dolního Slezska. Jeho organizační
schopnosti zajišťují příslušnou úroveň spolupráce s novináři.
Od 12 lat, pracując w służbach prasowych dolnośląskiej Policji, realizuje działania promujące tę służbę
wśród mieszkańców regionu i kraju. Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami
państwowymi, samorządami oraz organizacjami społecznymi. Promuje działania i projekty
prewencyjne adresowane do społeczeństwa, realizowane również z udziałem środków finansowych
UE. Od 2008 roku kieruje pracą Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu. Koordynuje i nadzoruje
jednocześnie działania oficerów prasowych KMP i KPP garnizonu dolnośląskiego. Jego umiejętności
organizacyjne zapewniają właściwy poziom współpracy z dziennikarzami.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Katarzyna
Dusza
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
7 let se věnuje realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro policii. Zkušenosti v
oblastech: příprava žádosti o financování, monitorování realizace projektů dle žádosti o
dofinancování, dohoda o dofinancování, harmonogramem realizace. Odpovědná za zpracování zpráv
z realizace projektu, žádosti o platby, zajištění financování, propagace, vyúčtování projektu.
Spolupracovala na organizaci setkání pracovního týmu a konferencí týkajících se projektů.
Absolventka Vratislavské university, fakulty Společenských věd. Dokončila kurzy a workshopy: řízení
evropských projektů, realizace projektů v rámci POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da
Vinci.
Od 7 lat zaangażowana w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz Policji.
Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji
projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie,
harmonogramem realizacji. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
wniosków o płatność, zapewnienie finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Współorganizatorka
spotkań zespołu roboczego i konferencji dotyczących projektów. Absolwentka Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzania
projektami europejskimi, realizacji projektów w ramach POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD,
Leonardo da Vinci.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
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Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Vedoucí projektu na polské straně / Kierownik projektu po
stronie polskiej

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
V roce 1996 zahájil službu v prevenci kriminality. Dále se podílel na budování Městského ředitelství
policie ve Wrocławi. Od roku 2003 vykonával službu na Odboru prevence a Odboru kriminální služby
ÚO Kłodzko. Spoluzakladatel polsko-českého Společného pracoviště Kudowa Słone (03.2009). Podílí
se na mezinárodní policejní spolupráci v polsko-českém pohraničí. Koordinátor mezinárodních úkolů
ve spolupráci s Kanceláří mezinárodní policejní spolupráce PP. Od 08.2012 zástupce vedoucího
Prezidiálního odboru - koordinace mezinárodních úkolů a spolupráce. Od 11.2014 vedoucí Odboru
veřejných zakázek a podpůrných fondů. Koordinuje práci týmu, který je odpovědný za získávání a
realizaci projektů s podporou prostředků EU. Absolvent Akademie tělesné výchovy ve Wroclawi.
Důstojnický kurz Policejní akademie Szczytno. Dokončený specializovaný kurz v oblasti plnění služby
ve společných centrech spolupráce v příhraničních oblastech a specializovaný kurz pro vedoucí
manažery v oblasti řízení lidských zdrojů.
W 1996 roku rozpoczął służbę w prewencji kryminalnej. Następnie zaangażowany w tworzenie
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Od 2003 roku pełnił służbę w Wydziale Prewencji i Wydziale
Kryminalnym KPP Kłodzko. Współtwórca Wspólnej placówki polsko-czeskiej w Kudowie Słone
(03.2009). Zaangażowany w międzynarodową współpracę Policji na pograniczu polsko-czeskim.
Koordynator przedsięwzięć międzynarodowych przy współpracy z Biurem Międzynarodowej
Współpracy Policji KGP. Od 08.2012 Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego - koordynowanie
przedsięwzięć międzynarodowych i współpracy. Od 11.2014 Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych i Funduszy Pomocowych. Koordynuje pracę zespołu odpowiedzialnego za pozyskanie i
realizację projektów z udziałem środków unijnych. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Kurs oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończony kurs specjalistyczny w
zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach w rejonach przygranicznych oraz kurs
specjalistyczny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Partner s finančním příspěvkem
POL Polsko
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
270208292
6340137913
Policja
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Evropa bez hranic - příručka pro pohraniční policii, 31 431,28 PLN. Komunikace bez hranic- mluv
jazykem svého souseda, výuka slovenského jazyka, 70 578,39 PLN. Komunikace bez hranic- mluv
jazykem svého souseda, výuka českého j., 66 033,50 PLN. Spolupráce polské a slovenské policie v boji
proti násilí na stadionech 49 210,00 EUR. Česko-polské příhraniční - zlepšení bezpečnosti, 495 000,00
PLN. Za prvé člověk. Krizová komunikace v Těšínském Slezku, 26 409,00 EUR. Společné hranice společné problémy, drogová problematika, 23 888,12 EUR. Čtyřnozí policisté pro bezpečnost
pohraničí, 15 541,00 EUR.
Europa bez granic-podręcznik dla policji przygranicznej, 31 431,28 PLN. Komunikacja bez granic-mów
językiem swojego sąsiada, nauka j. słowackiego, 70 578,39 PLN. Komunikacja bez granic-mów
językiem swojego sąsiada, nauka j. czeskiego, 66 033,50 PLN. Współpraca Policji polskiej i słowackiej
w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego, 49 210,00 EUR. Czesko-polskie pogranicze - poprawa
bezpieczeństwa, 495 000,00 PLN. Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku
Cieszyńskim, 26 409,00 EUR. Wspólna granica-wspólne problemy, problematyka narkotykowa, 23
888,12 EUR. Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza, 15 541,00 EUR.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
śląskie
Katowicki

Katowice
Katowice
Katowice
Lompy 19
40038

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Wojciech
Wójcikiewicz
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Specialista týmu mezinárodní spolupráce. Realizuje úkoly spojené se získáváním finančních
prostředků na realizaci projektů. Provádí meritorní a finanční dohled, kontrolu kvality úkolů z
hlediska daných indikátorů, průběžný monitoring řádné realizace aktivit projektu. Připravuje zprávy a
vyúčtování projektů financovaných z prostředků Evropské unie.
Sestava vytvořena v MS2014+
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Ekspert zespołu współpracy międzynarodowej. Realizuje zadania związane z pozyskiwanie środków
na realizację projektów. Sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy, kontrolę jakości zadań pod
kątem założonych wskaźników, bieżący monitoring prawidłowości realizacji działań w projekcie.
Przygotowuje sprawozdania i rozlicza projekty finansowane ze środków unii europejskiej.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Paweł
Warchoł
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Policista týmu kriminální prevence, nezletilých a patologie Odboru prevence KŘP Katovice. Mezi
hlavní úkoly patří iniciování, dohled, koordinace a realizace úkolů v oblasti prevence patologických
jevů a sociálních problémů, mimo jiné jako: narkomanie, alkoholismus, kouření tabáku, nesprávné
využívání nebezpečných chemických látek (syntetických drog, léků apod) jak na krajské, tak místní
úrovni. Byl členem Obecní komise pro řešení problémů s alkoholem.
Funkcjonariusz Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w
Katowicach. Do głównych zadań należy zaliczyć inicjowanie, nadzór, koordynację i realizację zadań z
obszaru zapobiegania zjawiskom patologicznym i problemom społecznym m.in. takim jak:
narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu, niewłaściwe wykorzystanie niebezpiecznych substancji
chemicznych (dopalaczy, leków itd.), na poziomie wojewódzkim, jak i lokalnym. Był członkiem
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Jarosław
Ślusarz
Koordinátor odhalování trestných činů / Koordynator ds.
wykrywania przestępstw

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Policista kriminalistické laboratoře KŘP Katowice. V roce 1992 získal oprávnění k výkonu znalecké
činnosti v oboru chemického výzkumu. Ukončil specializované školení, týkající se vyšetřování v
související s následky výbuchu, minové a pyrotechnické identifikace a zneškodňování výbušných
prostředků a zařízení na místech teroristických činů. Zúčastnil se kurzů věnovaných drogové
problematice, ohledání míst požárů a výbuchů. Je příslušníkem skupiny ATK KŘP Katowice. Od roku
2009 plní povinnosti vedoucího chemické sekce KL KŘP Katowice. Od 2010 r. je soudním znalcem v
oboru chemie a v oblasti výzkumu výbušných materiálů a zařízení. Připravuje také expertízy. Jedná se
zejména o výzkumy drog, výbušnin a alkoholu.
Funkcjonariusz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach. W 1992 r. uzyskał uprawnienia
do samodzielnego opiniowania z zakresu badań chemicznych. Ukończył specjalistyczne szkolenia dot.
śledztwa powybuchowego, rozpoznania minersko-pirotechnicznego i neutralizacji ładunków i
urządzeń wybuchowych na miejscach dokonywanych aktów terroru. Uczestniczył w szkoleniach
poświęconych problematyce narkotyków, oględzin miejsc pożarów i wybuchów. Jest członkiem
Grupy ATK w tut. Komendzie. Od 2009 r. pełni obowiązki Kierownika Sekcji Chemii LK KWP w
Katowicach. Od 2010 r. jest biegłym z zakresu badań chemicznych i z zakresu badań materiałów i
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urządzeń wybuchowych. Wykonuje również ekspertyzy. Są to głównie badania narkotyków,
materiałów wybuchowych i alkoholi.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Aneta
Orman
Koordinátor propagace projektu / Koordynator ds.
promocji projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Tisková mluvčí KŘP Katowice. Rozsah povinností obsahuje: informování médií o aktivitách slezské
policie a o aktuálních událostech. Připravuje tiskové konference, poskytuje tiskové zprávy,
fotografické, filmové a zvukové materiály a zveřejňuje je na webových stránkách slezské policie.
Koordinuje a poskytuje meritorní podporu v předávání informací médiím cestou organizačních
jednotek KŘP Katowice a územních útvarů. Je administrátorem webových stránek slezské policie.
Připravovala a účastnila se mnoha mediálních událostí , které propagovaly slezskou policii.
Oficer prasowy KWP w Katowicach. Zakres obowiązków obejmuje: informowanie środków masowego
przekazu o działaniach podejmowanych przez Śląską Policję oraz o bieżących wydarzeniach.
Przygotowuje konferencje prasowe oraz przekazuje komunikaty prasowe, materiały fotograficzne,
filmowe i dźwiękowe i zamieszcza je na stronie internetowej Śląskiej Policji. Koordynuje i udziela
pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki
organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji oraz jednostki terenowe. Obsługuje strony internetowe
Śląskiej Policji. Przygotowywała i uczestniczyła w wielu wydarzeniach o charakterze medialnym
promującym Śląską Policję.

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
75151502

Organizační složka státu
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.
Sestava vytvořena v MS2014+
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Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Community policing -konference v ČR-PR příhraničí,náklady:4 392 EUR; Zkvalitnění společného
pracoviště v Chotěbuzi-modernizace ČR-PR pracoviště,náklady:24 703 EUR; Česko-polské příhraničízlepšení bezpečnosti- vozidla pro službu v příhraničí,náklady:365 999 EUR; Problémy sociálního
vyloučení na česko-polské hranici-senioři v bezpečí-bezpečí seniorů v příhraničí,náklady:13 552 EUR;
Bezpečně na silnicích v příhraničí-podpora prevence a společné řešení problémů-společné ČR-PR
dopravní akce,náklady:29 313 EUR; Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko polském příhraničídopravní příprava policistů,náklady:34 560 EUR; Čtyřnozí příslušníci pro bezpečnost příhraničíspolupráce ČR a PR psovodů,náklady:18 465 EUR
Community policing -konferencja na CZ-PL pograniczu, wartość: 4 392 EUR, Poprawa jakości placówki
w Choteburzu-modernizacja placówki, wartość:24 703 EUR, Czesko-polskie pogranicze-poprawa
bezpieczeństwa- auta do służby na pograniczu , wartość:365 999 EUR, Problemy wykluczenia
społecznego na CZ-PL pograniczu- bezpieczni seniorzy - bezpieczeństwo seniorów na pograniczu
wartość:13 552 EUR, Bezpiecznie na drogach pogranicza - wsparcie prewencyjne o wspólne
rozwiązywanie problemów - wspólne CZ-PL akcje, wartość: 29 313 EUR, Podwyższenie skuteczności
działań jednostek antyterrorystycznych na CZ-PL pograniczu - doskonalenie umiejętności
prowadzenia pojazdów, wartość: 34 560 EUR, Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa
pogranicza-współpraca CZ i PL przewodników wartość :18 465 EUR.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Moravskoslezský kraj
Ostrava-město
Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz
Ostrava
Moravská Ostrava
30. dubna
70200
24
1682
1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Hana
Kuchárová
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
6 let zkušeností s realizací projektů spolufinancovaných EU (přeshraniční spolupráce ČR-PR, IOP,
OPŽP, Erasmus+, Leonardo da Vinci) v roli koordinátora pro KŘP Msk (zpracování projektových
žádostí,rozpočtů,věcný a finanční dohled nad realizací projektů,zpracování monitorovacích
zpráv,koordinace aktivit,organizace schůzek a konferencí,komunikace s partnery projektů,zpracování
Sestava vytvořena v MS2014+
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harmonogramů a dohled nad nimi,kontrola plnění indikátorů projektů,příprava dokumentace a
ukončení projektů, zpracování žádosti o platbu)
- absolventka Vysoké školy manažerské ve Varšavě
- držitelka Certyfikate PRINCE2 Foundation - Projekt Management
- osvědčení k řízení projektů
- znalost elektronických prostředí projektů EU
- držitelka čestné medaile policejního prezidenta za realizaci projektů spolufinancovaných EU.
6 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EU (współpraca transgraniczna
RCz-RP, IOP, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Erasmus+, Leonardo da Vinci) w roli
koordynatora dla KWP w Ostrawie (opracowywanie wniosków projektowych i budżetu projektów,
finansowy nadzór nad realizacja projektów, opracowywanie raportów monitorujących, koordynacja
działań, organizacja spotkań i konferencji, komunikacja z partnerami projektów, opracowywanie
harmonogramów i nadzór ich realizacji, kontrola wypełniania wskaźników projektów, przygotowanie
dokumentacji kończącej projekt, opracowywanie wniosków o płatność)
- absolwentka Wyższej Szkoły Managerskiej w Warszawie,
- posiada Certyfikat Fundacji PRINCE2 - Projekt Management,
- certyfikat w zakresie zarządzania projektami
- znajomość środowiska elektronicznego projektów EU,
- odznaczona Medalem Honorowym Komendanta Głównego Policji za realizację projektów
współfinansowanych z EU.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Michal
Kasper
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
-15-ti letá praxe u PČR, z toho 7 let praxe u SKPV
- 5 letá praxe na úseku odhalování tr. činnosti související s toxikomanií
- vedoucí pracovní skupiny Toxi Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
- člen protidrogové komise Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
- účast na projektu "Společná hranice-společné problémy"
- účast na projektu "Prevence a boj proti drogové kriminalitě"- přeshraniční spolupráce
- 2015 udělení medaile ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje za
nadstandartní plnění svěřených úkolů.
- 15 letni staż w służbie Policji, w tym 7 letni staż w pionie kryminalnym
- 5 letni staż w zakresie wykrywania przestępstw związanych z narkomanią
- kierownik grupy roboczej ds. narkotyków KWP Ostrava
- członek komisji antynarkotykowej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie
- udział w projekcie "Wspólna granica-wspólne problemy"
- udział w projekcie "Przeciwdziałanie i walka z przestępczością narkotykową" - współpraca
transgraniczna
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- 2015 r. odznaczony medalem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ostrawie za ponadprzeciętne
zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Petr
Březina
Koordinátor odhalování trestných činů / Koordynator ds.
wykrywania przestępstw

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent Univerzity Pardubice, fakulta chemicko - technologická
- 17 letá praxe na úseku kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
- zkušenosti s prací s laboratorní technikou i s prací v terénu
- specialista v oboru kriminalistické chemické a fyzikálně a chemické expertizy
- absolwent Pardubickiego Uniwersytetu, Wydziału chemiczno-technologicznego
- 17 letni staż w zakresie techniki kryminalistycznej i ekspertyz w KWP Ostrava
- doświadczenia w pracy z techniką laboratoryjną i pracą w terenie
- specjalista w zakresie kryminalistycznych ekspertyz chemicznych oraz fizyko-chemicznych

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Kateřina
Kubzová
Koordinátor propagace / Koordynator ds. promocji
projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent bakalářského studia oboru Sociální pedagogika-prevence a resocializace,
- 12 let praxe u Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, nyní 1 rok zařazena na
oddělení tisku a prevence jako krajský koordinátor prevence, podílející se na realizaci preventivních
projektů, besed i dalších aktivit týkajících se prevence a propagace.
- absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika społeczna-prewencja i resocjalizacja
- 12 letni staż w KWP w Ostrawie, obecnie od roku pracuje w wydziale prasowym i prewencji jako
wojewódzki koordynator prewencji, odpowiadający za realizację projektów prewencyjnych, spotkań i
innych działań związanych z prewencją i promocją.

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Sestava vytvořena v MS2014+
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IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

72050501

Organizační složka státu
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
Ano
jest ujęty w budżecie?
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
KŘP Libereckého kraje od svého vzniku k 1.1.2010 spolupracovalo s polským partnerem na
udržitelnosti projektu "Zlepšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí po vstupu do Schengenského
prostoru" v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Projekt
byl zaměřen na boj s masovým narušováním veřejného pořádku v pohraniční oblasti, 501 965,63
EUR. Dále má KŘP Libereckého kraje zkušenosti s realizací následujících projektů v rámci
Integrovaného operačního programu: Kontaktní a koordinační centra II. KŘP Libereckého kraje, 18
047 700,- Kč, Integrované operační středisko KŘP Libereckého kraje, 35 632 181,- Kč, Lokalizační a
záznamová zařízení KŘP Libereckého kraje, 14 487 743,- Kč, Rozvoj systému Pegas- KŘP Libereckého
kraje- 10 181 782,- Kč.
KWP w Libercu od 1.1.2010 kiedy powstało współpracuje z polskim partnerem przy zachowaniu
trwałości projektu "Poprawa bezpieczeństwa na polsko-czeskim pograniczu po wejściu do strefy
Schengen" w ramach PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 20072013. Projekt był skierowany na walkę z masowym naruszeniem porządku publicznego na terenie
pogranicza 501 965,63 EUR. KWP w Libercu ma również doświadczenie przy realizacji następujących
projektów w ramach Programu Operacyjnego: Kontaktowe i koordynacyjne centra II -KWP w Libercu,
18 047 700,- Kč, Zintegrowane stanowisko dyżurnego - KWP w Libercu, 35 632 181,- Kč, Urządzenia
do lokalizacji i zapisu - KWP w Libercu, 14 487 743,- Kč, Rozwój systemu Pegas- KWP w Libercu, 10
181 782,- Kč.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
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Mobil / Tel. kom.:
974461513
Email / E-mail:
lucie.duchackova@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Ano
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

plk. Mgr.
Vladislav
Husák
00420725526145
974461513
lucie.duchackova@pcr.cz
Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Liberecký kraj
Liberec
Liberec
Liberec (nečleněné město)
Liberec
Liberec I-Staré Město
nám. Dr. E. Beneše
46001
24
584
1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu
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Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Lucie
Ducháčková
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 6 leté zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných EU (přeshraniční spolupráce ČR-PR, IOP) v
roli koordinátora a administrátora projektů KŘP Libereckého kraje (koordinace činností související se
zpracováním projektových žádostí a rozpočtu projektů, přípravou a realizací výběrových řízení,
zpracováváním monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, přípravou dokumentace k ukončení
projektů, žádostí o platbu, kontrolou naplňování indikátorů projektů atd.).
- absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
- držitelka Certyfikate PRINCE2 Foundation - Projekt Management
- znalost elektronických prostředí projektů EU
- osvědčení: Finanční řízení a kontrola, Audit při realizaci projektu
- držitelka čestné medaile policejního prezidenta za realizaci projektů spolufinancovaných EU.
- 6 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EU (współpraca transgraniczna
RCz-RP, IOP) w roli koordynatora i administratora projektów KWP Liberec (koordynacja działań
związanych z opracowaniem wniosków projektowych i budżetu projektów, przygotowaniem i
realizacją przetargów, raportów monitorujących i sprawozdań z postępów, przygotowaniem
dokumentacji kończącej projekt, wnioskiem o płatność, kontrolą wypełnienia wskaźników projektu,
itp).
- absolwentka Uniwersytetu im. J. E. Purkyně w Usti nad Łabą
- posiada Certyfikat Fundacji PRINCE2 - Projekt Management,
- znajomość środowiska elektronicznego projektów EU,
- certyfikat: Zarządzanie finansowe i kontrola, Audyt przy realizacji projektu,
- odznaczona Medalem Honorowym Komendanta Głównego Policji za realizację projektów
współfinansowanych z EU.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Pavel
Folprecht
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- vedoucí pracovního týmu k řešení problematiky drogové kriminality
- 8 let zkušeností jako kriminalista po linii TOXI
- Specializační kurz pro příslušníky Národní Protidrogové Centrály
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- kierownik zespołu roboczego ds. problematyki przestępczości narkotykowej
- 8 letnie doświadczenie jako kryminolog w dziedzinie narkotyków
- kurs specjalistyczny dla członków Narodowej Centrali Antynarkotykowej

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Vladimíra
Šrýtrová
Koordinátor propagace projektu / Koordynator ds.
promocji projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- zařazena na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Libereckého kraje, doposud jako tisková
mluvčí pro ÚO Liberec
- zkušenosti s přednáškami pro různé věkové skupiny od mateřských škol po střední školy, ale také i
pro seniory na různá témata - dopravní výchova, trestní odpovědnost, šikana, kyberšikana, drogy,
podvody páchané na seniorech apod.
- zkušenosti s pořádáním různých preventivních akcí a dnů s PČR, zajišťování účasti na různých akcích
dle požadavků jiných složek a také navrhování preventivních projektů.
- pełni służbę w Wydziale Prasowym i Prewencji KWP Liberec, a dodatkowo jako rzecznik prasowy w
KMP Liberec
- doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla różnych grup wiekowych od przedszkola do szkoły
średniej, ale także dla osób starszych na różne tematy - edukacja w zakresie ruchu drogowego,
odpowiedzialności karnej, na temat zastraszania, cyberprzemocy, narkotyków, oszustw wobec
seniorów, itp.
- doświadczenie w przygotowywaniu różnych działań prewencyjnych i uroczystości policyjnych,
zapewnienie uczestnictwa w różnych imprezach organizowanych przez inne służby, a także
opracowywanie projektów profilaktycznych.

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
72051795

Organizační složka státu
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
Ano
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Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Společně pro bezpečnost - spolupráce polské a české policie v Euroregionu Praděd" (vedoucí partner
KŘP Opole a český partner ředitel Krajského ředitelství Olomouckého kraje), mikro-projekt,
společných cvičení přeshraniční pronásledování, 11 375,00 EUR. Zkušenosti s realizací projektů v
programovém období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu: Kontkatní a
koordinační centra II. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 9 890 297,80 Kč; Integrované
operační středisko - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 44 699 649,00 Kč, Lokalizační a
záznamová zařízení Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 16 792 841,00 Kč, Rozvoj systému
PEGAS Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 6 168 980,00 Kč.
"Razem dla bezpieczeństwa - współpraca polskiej i czeskiej policji w Euroregionu Pradziad" (lead
partner KWP Opole i czeski partner komendant KWP w Ołomuńcu), mikroprojekt, wspólne ćwiczenia
- pościg transgraniczny, 11 375,00 EUR. Doświadczenie przy realizacji projektów w ramach okresu
programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego: Kontaktowe i koordynujące centra II.
-KWP w Ołomuńcu - 9 890 297,80 Kč; Zintegrowane stanowisko dyżurnego - KWP w Ołomuńcu - 44
699 649,00 Kč, Urządzenia do lokalizacji i zapisu -KWP w Ołomuńcu - 16 792 841,00 Kč, Rozwój
systemu PEGAS - KWP w Ołomuńcu - 6 168 980,00 Kč.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

00420606280656
606280656
hana.kohoutkova@pcr.cz
Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Olomoucký kraj
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Hodolany
tř. Kosmonautů
77900
10
189
1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Hana
Kohoutková
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
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4 letá zkušenost s realizací projektů spolufinancovaných EU (IOP a přeshraniční spolupráce ČR-PR) v
roli koordinátora a administrátora (koordinace činností související se zpracováním projektových
žádostí a rozpočtu projektů, přípravou a realizací výběrových řízení, monitorovacích zpráv a hlášení o
pokroku, přípravou dokumentace k ukončení projektů, žádostí o platbu, kontrolou naplňování
indikátorů projektů),
- absolventka Slezské univerzity v Opavě,
- držitelka Certyfikate PRINCE2 Foundation - Projekt Management,
- znalost ISprojektů EU,
- osvědčení: Finanční řízení a kontrola, Audit při realizaci projektu, Procesní řízení aplikované při
realizaci projektu, Podpora efektivní realizace projektů,
- držitelka čestné medaile policejního prezidenta za realizaci projektů spolufinancovaných EU.
4 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez EU (IOP oraz współpraca
transgraniczna RCz-RP) w roli koordynatora i administratora (koordynacja działań związanych z
opracowaniem wniosków projektowych i budżetu projektów, przygotowaniem i realizacją
przetargów, raportów monitorujących i sprawozdań z postępów, przygotowaniem dokumentacji
kończącej projekt, wnioskiem o płatność, kontrolą wypełnienia wskaźników projektu)
- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
- posiada Certyfikat Fundacji PRINCE2 - Projekt Management,
- wiedza w zakresie realizacji projektów EU
- certyfikaty w zakresie: Zarządzanie finansowe i kontrola, Audyt przy realizacji projektu, Zarządzanie
procesowe stosowane w realizacji projektu, Wsparcie efektywnego wdrażania projektów,
- odznaczona Medalem Honorowym Komendanta Głównego Policji za realizację projektów
współfinansowanych z EU.

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Radek
Erben
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent bakalářského studia Policejní akademie ČR obor bezpečnostně právní služby
- absolvent Magisterského studia Masarykovy univerzity v Brně obor aplikovaná speciální edukace
bezpečnostních složek
- 21 ve služebním poměru u PČR z toho 19 let na SKPV
- 5 let vedoucí a zástupce vedoucího 1. Oddělení OK SKPV ÚO Olomouc
- Od roku 2001 praxe s vyšetřováním drogové problematiky
- od roku 2012 do současné doby krajský metodik vyšetřování a odhalování trestné činnosti po linii
TOXI v Olomouckém kraji.
- absolwent studiów licencjackich na Akademii Policyjnej RCz na kierunku służba w zakresie
utrzymywania bezpieczeństwa i prawa
- absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie, na kierunku edukacji
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specjalnej służb bezpieczeństwa
- 21 lat służby w Policji RC, w tym 19 lat w pionie kryminalnym
- 5 lat na stanowisku naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego KMP w Ołomuńcu
- od 2001 r. praktyka z postępowaniami dot. problematyki narkotykowej
- od roku 2012 do dzisiaj pełni funkcję metodyka w zakresie prowadzenia badań i wykrywania
przestępstw związanych z narkotykami w woj. Ołomunieckim.

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Irena
Urbánková
Koordinátor propagace / Koordynator ds. promocji
projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolventka magisterského studia v programu pedagogika-správní činnost Univerzity Palackého v
Olomouci
- 19 let ve služebním poměru u PČR, od roku 1996 - z toho 7 let u cizinecké policie - na RCPP Starý
Hrozenkov
- 7 let u pořádkové policie, obvodní oddělení PČR Přerov 1
- 5 let na Oddělení tisku a prevence KŘP Olomouckeho kraje
- absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika - działanie administracyjne Uniwersytetu
Palackého w Ołomuńcu
- 19 lat służby w Policji RCz, od 1996 r. - z tego 7 lat służby w Policji/Straży Granicznej w miejscowości
Starý Hrozenkov
- 7 lat w pionie prewencji, KP1 w Přerovie,
- 5 lat w Wydziale prasowym i prewencji KWP w Ołomuncu

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
72050250

Organizační složka státu
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
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prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
1.Integrovaný operační program: Kontaktní a koordinační centra II. Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje 20 854 387,- Kč, Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje - 36.111.284,- Kč, Lokalizační a záznamová zařízení, Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje - 13.479.178,- Kč, Rozvoj systému Pegas Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje - 12.663.480 Kč
2.Operační program životní prostředí: Realizace úspor energie, Policie ČR Ústí nad Orlicí - 9 151 325
Kč, Realizace úspor energie-Policie ČR Chrudim, 2 839 091 Kč, Realizace úspor energie -Policie ČR
Pardubice, Rožkova 2757 - 2 788 238 Kč, Realizace úspor energie-Policie ČR Skuteč - 1 793 226 Kč,
Realizace úspor energie Policie ČR Pardubice, Na Spravedlnosti 2516 - 21 680 932 Kč.
1.Program Operacyjny: Kontaktowe i koordynujące centra II.-KWP w Pardubicach, 20 854 387,- Kč,
Zintegrowane stanowisko dyżurnego -KWP w Pardubicach, 36.111.284,- Kč, Urządzenia do lokalizacji i
zapisu -KWP w Pardubicach, 13.479.178,- Kč, Rozwój systemu Pegas - KWP w Pardubicach,
12.663.480 Kč
2.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Realizacja oszczędności energii-Policja RC Ústí nad
Orlicí - 9 151 325 Kč, Realizacja oszczędności energii- Policja RC Chrudim, 2 839 091 Kč, Realizacja
oszczędności energii - Policja RC Pardubice, Rožkova 2757, 2 788 238 Kč, Realizacja oszczędności
energii - Policja RC Skuteč, 1 793 226 Kč, Realizacja oszczędności energii -Policja RC Pardubice, Na
Spravedlnosti 2516, 21 680 932,- Kč.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Sestava vytvořena v MS2014+

Ing.
Jan
Duda
00420974561537
974561537
Jan.duda@pcr.cz

Ano
plk. Mgr.
Jan
MEDUSKAT

13.11.2015

27
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

Švejdar
00420974561537
974561537
Jan.duda@pcr.cz
Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Pardubický kraj
Pardubice
Pardubice
Pardubice V
Pardubice
Zelené Předměstí
Na Spravedlnosti
53002

2516
1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 6 leté zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných EU (IOS, OPŽP) v roli administrátoraa
koordinátora projektů (koordinace činností související se zpracováním projektových žádostí a
rozpočtu projektů, přípravou a realizací výběrových řízení, zpracováváním monitorovacích zpráv a
hlášení o pokroku, přípravou dokumentace k ukončení projektů, zpracováváním žádostí o platbu,
kontrolou naplňování indikátorů projektů atd.)
- absolvent Univerzity Hradec Králové, oboru Informační management
- znalost elektronických prostředí projektů EU
- absolvent vzdělávacích seminářů: Ekonomická a účetní problematika projektu, MS-Project 2013
- držitel čestné medaile policejního prezidenta za realizaci projektů spolufinancovaných EU.
6 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez EU (IOS, POIS) w roli
koordynatora i administratora (koordynacja działań związanych z opracowaniem wniosków
projektowych i budżetu projektów, przygotowaniem i realizacją konkursów, raportów
monitorujących i sprawozdań z postępów, przygotowaniem dokumentacji kończącej projekt,
wnioskiem o płatność, kontrolą wypełnienia wskaźników projektu, itd.)
- absolwent Uniwersytetu w Hradcu Kralove, kierunek zarządzanie informacją
- znajomość środowiska elektronicznego projektów EU
- absolwent seminariów naukowych: Zagadnienia ekonomiczne i księgowe projektu, MS-Project 2013
- odznaczany Medalem Honorowym Komendanta Głównego Policji za realizację projektów
współfinansowanych z EU.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

František
Dubovský
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
U policie pracuje od roku 1984, nejdříve jako uniformovaný policista. Protidrogovou problematikou
se zabývá od roku 1995, nejdříve na kriminální službě bývalého Okresního ředitelství Pardubice, dále
od roku 2010 jako koordinátor protidrogové problematiky na Krajském ředitelství policie
Pardubického kraje.
- absolventem Univerzity Pardubice a České zemědělské univerzity
-v roce 2006 udělena medaile za věrnost
V roce 2012 udělena medaile Národní protidrogové centrály za boj proti drogové kriminalitě.
W Policji pracuje od roku 1984, zaczynając w pionie prewencji. Problematyka antynarkotykowa
zajmuje się od roku 1995, pełniąc służbę jako policjant pionu kryminalnego w KPP Pardubice,
następnie od roku 2010 jako koordynator ds. problematyki antynarkotykowej w KWP w Pardubicach.
- absolwent Pardubickiego Uniwersytetu oraz Czeskiej Akademii Rolniczej
- w roku 2006 otrzymał medal Za wierność
W roku 2012 odznaczony medalem Narodowej Centrali Antynarkotykowej za walkę z przestępczością
narkotykową.
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Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Viola
Ottová
Koordinátor propagace / Koordynator ds. promocji
projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 23 let mediální dovednosti, televize, film, rozhlas, tištěná média,
- 15 let zkušeností se zajišťováním mezinárodních vztahů na úseku zahraničního obchodu,
- oddělení tisku a prevence Policejního prezídia ČR, projekty spolufinancované EU,
- od 1. 2. 2015 oddělení tisku a prevence KŘP Pardubického kraje - preventivní programy na krajské a
celostátní úrovni, celorepublikové projekty a kampaně týkající se BESIP.
- 23 lata pracy związanej z mediami, telewizja, film, radio, prasa,
- 15 lat doświadczenia w zakresie stosunków międzynarodowych związanych z handlem
zagranicznym
- wydział prasowy i prewencji KGP w Pradze, projekty współfinansowane przez EU
- od 01.02.2015 r. wydział prasowy i prewencji KWP w Pardubicach -programy prewencyjne na
poziomie wojewódzkim i krajowym, ogólnokrajowe projekty i kampanie dotyczące inicjatywy BESIP
(bezpieczeństwo w ruchu drogowym).

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Partner s finančním příspěvkem
POL Polsko
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
531125704
7540003537
Policja
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
1. "Společně pro bezpečnost - spolupráce polské a české policie v Euroregionu Praděd" (lídr KŘP
Opole a český partner ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje), mikroprojekt,
společná cvičení - přeshraniční pronásledování, 11 375,00 EUR.
2. "Předcházení a boj s drogovou kriminalitou - přeshraniční spolupráce", mikroprojekt, boj,
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předcházení, prevence drogové kriminality - 11 360,00 EUR.
1. "Wspólnie dla bezpieczeństwa- współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad"
(Lider KWP w Opolu oraz partnera czeskiego Reditel krajskeho reditelstvi Olomuckeho kraje),
mikroprojekt, wspólne ćwiczenia - pościg transgraniczny,11 375,00 EUR.
2. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości narkotykowej - współpraca transgraniczna",
mikroprojekt, zwalczanie, zapobieganie, przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej- 11 360,00
EUR.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

insp.
Zbigniew
Białostocki
0048774222107
774222107
zbigniew.bialostocki@op.policja.gov.pl
Ano

Katarzyna
Błędkowska
0048774222712
774222712
katarzyna.bledkowska@op.policja.gov.pl

Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Opolski

Opole
Opole
Opole
Korfantego 2
45077

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Katarzyna
Błędkowska
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
7 let zkušeností s realizací projektů s financováním EU. 2 roky jako hlavní specialista podpůrných
fondů, realizuje projekty pro policii. Je zodpovědná za získávání finančních prostředků na realizaci
projektů, meritorní a finanční dohled, kontrola kvality úkolů z hlediska daných indikátorů, průběžná
kontrola řádné realizace, dohled nad získáváním a katalogizací účastníků projektu a plnění rozpočtu
projektu, příprava pravidelných zpráv, odebírání práce zaměstnanců, dodavatelů a subdodavatelů,
schvalování výdajů z meritorního hlediska, z hlediska hospodárnosti, legality a účelnosti, organizace
setkání projektového týmu. Absolventka Vysoké školy ekonomické ve Wroclavi, neustále zvyšuje a
doplňuje svou kvalifikaci.
7 lat doświadczenia w realizacji projektów z udziałem środków UE. Od 2 lat na stanowisku główny
specjalista ds. funduszy pomocowych realizuje projekty na rzecz Policji. Odpowiada za pozyskiwanie
środków na realizację projektów, nadzór merytoryczny i finansowy, kontrolę jakości zadań pod kątem
założonych wskaźników, bieżący monitoring prawidłowości realizacji, nadzór nad pozyskiwaniem i
katalogowaniem uczestników projektu oraz nad realizacją budżetu projektu, przygotowywanie
sprawozdań okresowych, przyjmowanie prac personelu, wykonawców i podwykonawców,
zatwierdzanie wydatków pod względem merytorycznym, gospodarności, legalności i celowości,
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organizację spotkań zespołu projektu. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,
nieustannie podnosi i uzupełnia swoje kwalifikacje.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Marcin
Kosmala
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Absolvent Vysokého učení technického Opole - směr marketing a management. Od roku 2007
provádí akce a preventivní programy zaměřené na zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje. Na pozici
staršího specialisty Odboru prevence KŘP Opole je zodpovědný za dohled, koordinaci programů
prevence a úkolů prevence kriminality, které jsou realizovány na územích jednotkách kraje Opole.
Zpracovává a zavádí programy, akce prevence a materiály prevence, které slouží ke vzdělávání dětí,
mládeže a dospělých (autor drogově-vzdělávacích kufříků). Krajský lídr týmu sociální prevence,
specialista Týmu Policejního prezidenta ve věci zpracování národní "Koncepce policejních aktivit
prevence na roky 2015-2018".
Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku marketing i zarządzanie. Od 2007 r realizuje akcje i
programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa.
Na stanowisku starszego specjalisty Wydziału Prewencji KWP w Opolu odpowiada za nadzór i
koordynację programów profilaktycznych oraz przedsięwzięć prewencji kryminalnej realizowanych w
jednostkach terenowych garnizonu opolskiego. Opracowuje i wdraża programy i akcje prewencyjne
oraz materiały profilaktyczne służące do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych (autor walizek
edukacyjnych -narkotykowych). Lider woj. zespołu ds. profilaktyki społecznej, ekspert Zespołu
Komendanta Głównego Policji w sprawie opracowania ogólnopolskiej "Koncepcji działań
profilaktycznych Policji na lata 2015-2018".
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Aleksander
Mazurkiewicz
Koordinátor odhalování trestných činů / Koordynator ds.
wykrywania przestępstw

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Mgr. biotechnologie University ve Wroclavi. 2004-2009 civilní zaměstnanec na pracovišti Chemické
kriminalistické laboratoře KŘP Opole. 2009-2015 znalec v oblasti chemického zkoumání, včetně
specializovaného zkoumání omamných, psychotropních látek a prekurzorů. Plní úkoly, tzn. provádí
kriminalistické expertízy, zpracovává kriminalistické posudky z chemického zkoumání, podílí se na
ohledání míst událostí, včetně míst odhalení nelegálních laboratoří pro výrobu omamných látek,
provádí školení kriminalistických techniků, účastní se procesních činností podporujících orgány činné
v trestním řízení a soudu v oblasti boje s drogovou kriminalitou. Od roku 2014 - vedoucí pracoviště
chemického výzkumu.
Mgr biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2004-2009 pracownik KSC w Pracowni Chemii
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu. 2009-2015 biegły z zakresu badań chemicznych, w
tym ze specjalności badania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów.
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Realizuje zadania tj. przeprowadzanie ekspertyz kryminalistycznych, opracowanie opinii
kryminalistycznych z badań chemicznych, udział w oględzinach miejsc zdarzeń w tym miejsc
ujawnienia nielegalnych laboratoriów produkujących substancje odurzające, prowadzenie szkoleń
techników kryminalistyki oraz udział w czynnościach procesowych wspomagających organy ścigania i
wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Od 2014 r - Kierownik
Pracowni Badań Chemicznych.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Marzena
Grzegorczyk
Koordinátor propagace projektu / Koordynator ds.
promocji projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Od roku 2004 pracuje v tiskovém oddělení. Má několik let zkušeností jako rozhlasová novinářka,
absolvovala postgraduální studium "žurnalistika a Public Relations" na univerzitě Wrocław. Plně
odpovídá za vnější reprezentaci KŘP Opole. Má rozsáhlé znalosti nástrojů, forem a technik
komunikace. Neustále zvyšuje svou kvalifikaci účastí na různých kurzech a školení v oblasti
spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky. Je zodpovědná za práci Tiskového týmu KŘP
Opole, pořádá také interní školení pro tiskové důstojníky podřízených jednotek. Její profesní
zkušenosti, velmi široké znalosti a kvalifikace se odráží v dosažených výsledcích.
Od 2004 roku związana z zespołem prasowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku
dziennikarza radiowego, ukończyła podyplomowe studia "Dziennikarstwo i Public Relations" na
Uniwersytecie Wrocławskim. W pełni odpowiada za reprezentowanie KWP Opole na zewnątrz.
Posiada szeroką wiedzę na temat narzędzi, form i technik przekazu. Stale podnosi swoje kwalifikacje
uczestnicząc w szeregu różnorodnych kursów i szkoleń z zakresu współpracy ze środkami masowego
przekazu. Odpowiedzialna jest za pracę Zespołu prasowego KWP w Opolu, organizuje również
szkolenia wewnętrzne dla oficerów prasowych podległych jednostek. Jej doświadczenie zawodowe,
bardzo szeroka wiedza oraz posiadane kwalifikacje znajdują odzwierciedlenie w osiąganych wynikach.

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP/VAT id
Právní forma / Forma prawna

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
75151545

Organizační složka státu
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
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prawna jednostki realizującej
Hodnocení celé národní části projektu
provádí hodnotitel tohoto partnera. /
Ocenę całej narodowej części projektu
przeprowadza ekspert właściwy dla
tego partnera.
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Společné pracoviště - jako styčný bod přeshraniční spolupráce", 5 857,56 EUR.
"Jsme v bezpečí", 31 921,43 EUR. "Výměna odborných zkušeností policistů zásahových jednotek a
kriminalistických laboratoří" v rámci Leonardo da Vinci, 15 936,24 EUR. KŘP KhK má zkušenosti také s
projekty v IOP,OPŽP: KKC I. - 50 006 715 Kč, KKC II. - 14 396 000,- Kč, IOS - 31 637 323,- Kč, LZZ - 20
020 808,- Kč, Rozvoj systému Pegas - 15 851 269,- Kč, Vybudování komunikační infrastruktury v
objektech KŘP KhK, NA, Hus.nám. - 9 844 697,- Kč, Zateplení objektů: Svitavy č.p. 1907 - 20 182 182,Kč, Kostelec nad Orlicí, R. Armády 3 - 2 479 192,76 Kč, HK Pouchovská 935 - 4 399 653,50 Kč, NA,
Hus.nám. - 11 412 115,86 Kč.
"Wspólna placówka- jako punkt kontaktowy trangranicznej współpracy", 5 857,56 EUR. "Jesteśmy
bezpieczni", 31 921,43 EUR. "Wymiana doświadczeń funkcjonariuszy SPAP i Laboratorium
Kryminalistycznych", w ramach Leonardo da Vinci, 15 936,24 EUR. KWP w Hradec Kralove ma
doświadczenia również w projektach w IOP, POIŚ: KKC I. - 50 006 715 Kč, KKC II. - 14 396 000,- Kč,
Stanowisko dyżurnego - 31 637 323,- Kč, LZZ - 20 020 808,- Kč, Rozwój systemu Pegas - 15 851 269,Kč, Wytworzenie infrastruktury komunikacyjnej w obiektach KWP w Hradec Kralove, Nachod, plac
Husaka - 9 844 697,- Kč, Ocieplenie objektu: Svitavy nr 1907 - 20 182 182,- Kč, Kostelec nad Orlicí, R.
Armády 3 - 2 479 192,76 Kč, Hradec Kralove Pouchovská 935 - 4 399 653,50 Kč, Nachod, plac Husaka 11 412 115,86 Kč.
Osoby subjektu / Osoby podmiotu
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+

BRIG. GEN. MGR.
MARTIN
ČERVÍČEK
00420725885978
974521531
martina.kulhankova@pcr.cz
Ano

ING.
Martina
Kulhankova
MEDUSKAT

13.11.2015

35
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

00420725885978
974521531
martina.kulhankova@pcr.cz

Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa
kraju/województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer porządkowy
budynku (przypisany do ulicy/placu) :
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
porządkowy budynku ogólny/\n
ewidencyjny (CZ):
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí
50002
4
810
1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący projekt
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Martina
Kulhánková
Koordinátor / Koordynator

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
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- 8 leté zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných EU (IOP, OPŽP a jako partner projektu
Leonardo da Vinci, přeshraniční spolupráce ČR-PR) v roli manažera a koordinátora projektů KŘP
Královéhradeckého kraje (koordinace činností související se zpracováním projektových žádostí a
rozpočtu projektů, přípravou a realizací výběrových řízení, monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku,
přípravou dokumentace k ukončení projektů, žádostí o platbu, kontrolou naplňování indikátorů
projektů)
- absolventka Vysoké školy strojní a textilní v Liberci
- držitelka Certyfikate PRINCE2 Foundation - Projekt Management
- znalost elektronických prostředí projektů EU
- policista roku 2013 kategorie Zaměstnanec roku
- držitelka čestné medaile policejního prezidenta za realizaci projektů spolufinancovaných EU
- 8 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EU (IOP, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko oraz jako partner projektu Leonardo da Vinci, współpraca transgraniczna
RCz-RP) jako manager projektów KWP Hradec Kralove (koordynacja działań związanych z
opracowaniem wniosków projektowych i budżetu projektów, przygotowaniem i realizacją
konkursów, raportów monitorujących, sprawozdań z postępów, przygotowaniem dokumentacji
kończącej projekt, wnioskiem o płatność, kontrolą wypełnienia wskaźników projektu)
- absolwentka Wyższej Szkoły Mechaniczno-Włókienniczej w Liberce,
- posiadaczka Certyfikatu Fundacji PRINCE2 - Projekt Management,
- znajomość środowiska elektronicznego projektów EU,
- policjantka roku 2013 w kategorii Pracownik roku
- odznaczona medalem Komedanta Głównego Policji za za realizację projektów współfinansowanych
se środków EU
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Hamáček
Jiří
Koordinátor prevence / Koordynator ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- Vedoucí pracovní skupiny TOXI Policie ČR Krajského ředitelství Královehradeckého kraje
- 6 let praxe na linii TOXI - odhalování trestné činnosti
- Specializační kurz pro příslušníky Národní Protidrogové Centrály
- Specializační kurz "Drogová trestná činnost - aktuální výzvy"
- Policista roku 2012 SKPV - realizace roku po linii TOXI - akce "PĚSTÍRNA"
- kierownik grupy roboczej ds. narkotyków KWP w Hradcu Kralove,
- 6 letnie doświadczenie w zakresie narkotyków - wykrywanie przestępstw
- kurs specjalistyczny dla członków Narodowej Centrali Antynarkotykowej
- kurs specjalistyczny "Przestępczość narkotykowa-współczesne wyzwania"
- Policjant roku 2012 w pionie kryminalnym - realizacja roku w zakresie Narkotyków- akcja
"HODOWLA"
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Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Martin
Halamek
Koordinátor odhalování trestných činů / Koordynator ds.
wykrywania przestępstw

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent postgraduálního studia v oboru analytická a fyzikální chemie
- 17 let praxe ve forensní laboratoři (znaleckém ústavu zapsaným na ministerstvu spravedlnosti v
oboru kriminalistika) na úseku analýzy drog
- soukromý znalec zapsaný u krajského soudu v HK v oboru kriminalistika, specializace chemie,
- držitel Osvědčení o způsobilosti k výkonu znalecké činnosti v oboru kriminalistika vydaného
Kriminalistickým ústavem Praha
- absolwent studium podyplomowego w dziedzinie chemii analitycznej i fizycznej
- 17 letnia praktyka w laboratorium kryminalistycznym (ekspert zarejestrowany w Ministerstwie
Sprawiedliwości w dziedzinie kryminologii) w zakresie analizy narkotyków
- biegły wpisany na listę Sądu Wojewódzkiego w Hradcu Kralove w dziedzinie kryminalistyka,
specjalizacja chemia,
- posiadacz świadectwa kwalifikacji do wykonywania czynności eksperckich w dziedzinie
kryminalistyki, wydanego przez Instytut Kryminalistyki w Pradze.

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Jan
Čížkovský
Koordinátor propagace projektu / Koordynator ds.
promocji projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent bakalářského studia oboru Sociální práce,
- 17 let praxe u policie ČR KŘP Khk, posledních 5 let zařazen na oddělení tisku a prevence jako
koordinátor prevence a tiskový mluvčí s praxí v realizaci preventivních přednášek, projektů.
- absolwent studiów licencjackich w dziedzinie pracy socjalnej,
- 17 letni staż w KWP Hradec Kralove, ostatnich 5 lat w wydziale prasowym i prewencji jako
koordynator prewencji oraz rzecznik prasowy z praktyką w realizacji wystąpień prewencyjnych,
projektów.

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Josef
Neruda
Vedoucí projektu na české straně / Kierownik projektu po
stronie czeskiej

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Sestava vytvořena v MS2014+

MEDUSKAT

13.11.2015

38
Ekonomický ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Bohaté zkušenosti na úrovni mezinárodní spolupráce policistů.
Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Khk.
Dlouhodobé zkušenosti s plánováním a řízením projektů spolufinancovaných EU v rámci IOP, OPŽP,
přeshraniční spolupráce ČR-PR. Zejména řízení činností souvisejících se zpracováním projektových
záměrů, projektových žádostí, finančním plánováním při přípravě projektů, řízení a kontrola činností
související s realizační fází, monitorování a řízení rizik, finanční řízení, a řízení činností spojených se
zajištěním finanční a ekonomické udržitelnosti výstupů projektu, řízení činností projektového týmu ve
všech fázích.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Hradec Kralove ds logistycznych.
Bogate doświadczenie na poziomie współpracy międzynarodowej policjantów.
Długoletnie doświadczenie w zakresie logistycznego zabezpieczenia jednostek Policji Republiki
Czeskiej w ramach KWP w Hradec Kralove.
Długoletnie doświadczenie w planowaniu i kierowaniu projektami współfinansowanymi ze środków
EU w ramach IOP, POIŚ, Transgranicznej Współpracy PL-CZ, przede wszystkim czynności związane z
przygotowaniem koncepcji projektu, wniosku o dofinansowanie, planowaniem finansowym przy
przygotowaniu projektu, kierowaniem i kontrolą czynności związanych z realizacją etapów,
monitorowaniem oraz zarządzaniem ryzykiem, kierowaniem finansami i kierowaniem działań
związanych z zapewnieniem finansowego i logistycznego utrzymania trwałości projektu, kierowaniem
działań grupy roboczej na wszystkich etapach.

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji
Oblast intervence / obszar interwencji
Kód / Kod

Název / Nazwa
Název specifického cíle / Nazwa celu
szczegółowego
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

119
Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní
úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a
řádné správy
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v
příhraničním regionu
100
2 088 913,68

Tematický cíl / cel tematyczny
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Kód / Kod
Název / Nazwa
Název specifického cíle / Nazwa celu
szczegółowego
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

11
Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a
zúčastněných stran a účinné veřejné správy
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v
příhraničním regionu
100
2 088 913,68

Forma financování / forma finansowania
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

01
Nevratný grant
100
2 088 913,68

Typ území / Typ obszaru
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

1
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
50
1 044 456,84
2
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
30
626 674,10
3
Venkovské oblasti (řídce osídlené)
20
417 782,74

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
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Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

18
Veřejná správa
100
2 088 913,68

Lokalizace / Lokalizacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Sestava vytvořena v MS2014+

CZ051
Liberecký kraj
Severovýchod
Česká republika
6,67
139 330,54
CZ052
Královehradecký kraj
Severovýchod
Česká republika
17,43
364 097,65
CZ053
Pardubický kraj
Severovýchod
Česká republika
7,04
147 059,52
CZ071
Olomoucký kraj
Střední Morava
Česká republika
6,89
143 926,15
CZ080
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezsko
Česká republika
14,25
297 670,20
PL225
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Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

Bielski
Śląskie
Region Południowy
12,04
251 505,21
PL515
Jeleniogórski
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
9,78
204 295,76
PL517
Wałbrzyski
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
9,78
204 295,76
PL521
Nyski
Opolskie
Region Południowo-Zachodni
8,06
168 366,44
PL522
Opolski
Opolskie
Region Południowo-Zachodni
8,06
168 366,44

Umístění / Lokalizacja
Název subjektu / Název subjektu:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Jeleniogórski
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Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Aktivita CZ / Działanie CZ:
Aktivita PL / Działanie PL:

Místo realizace / Miejsce realizacji:
Orientační částka / Orientacyjna
kwota:

4.Zvýšení profesní kvalifikace, školení pracovníků
zabývajících se drogovou problematikou
4.Podniesienie kompetencji zawodowych, szkolenia
pracowników zajmujących się problematyką narkotykową
5 pięciodniowych szkoleń w Międzynarodowym Centrum
Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w
Legionowie (ITCCCL) - jedynym w Europie Centrum
Szkolenia policjantów i ekspertów kryminalistyki w zakresie
zwalczania nielegalnej produkcji narkotyków, łącznie 120
policjantów z Polski (60 osób) i Czech (60 osób).
26 825,00

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Jeleniogórski

Název subjektu / Název subjektu:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Bielski

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Bielski
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Název subjektu / Název subjektu:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Moravskoslezský kraj

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Moravskoslezský kraj

Název subjektu / Název subjektu:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Liberec

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Liberec

Název subjektu / Název subjektu:

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Olomouc
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Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Olomouc

Název subjektu / Název subjektu:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Pardubice

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Pardubice

Název subjektu / Název subjektu:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Opolski

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Opolski
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Název subjektu / Název subjektu:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji
Hradec Králové

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia

Dopad projektu / Obszar oddziaływania
Hradec Králové

Popis projektu / Opis projektu
Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem projekt rozwiązuje?
Realizace projektu bude mít vliv na zvýšení intenzity spolupráce institucí konajících v oblasti drogové
problematiky. Dosavadní meziinstituciální spolupráce partnerských subjektů, které jsou
zaangažovány do realizace projektu, má nesystémový charakter a společné činnosti ad hoc jsou
přijímány nejednotným způsobem. V etapě vypracování koncepce vlajkového projektu zástupci
jednotlivých partnerů provedli vyhodnocení dosavadní spolupráce. Na stupnici od 1-5 ji vyhodnotili
na úroveň 2. Aby spolupráce byla účinnější je třeba učinit opatření k odstranění jazykových a
administrativních bariér, a také umožnit navázání přímých kontaktů mezi lidmi, kteří se zabývají
drogovou problematikou na obou stranách hranice. Je nutné mimo policie zapojit další veřejné
subjekty a připravit společnou kampaň prevence, která bude mít vliv na úroveň povědomí v příhraničí
v souvislosti s užíváním drog, omamných a syntetických látek. Problémem jsou stále objevující se
nové omamné látky s různým chemickým složením. Včasné odhalování nových drog a zlepšení
výměny informací vede k efektivnímu boji s drogovou kriminalitou. Proto je nutné dovybavení policie
na obou stranách hranice moderním vybavením k odhalovaní a analýze omamných látek a také
vypracovaní a zavedení systému rychlé výměny informací o omamných látkách, které se objevují v
polsko-českém pohraničí. Aby byl systém funkční bude vypracována a zavedena společná metodika
spolupráce, budou vytvořeny nástroje výměny informací - společné dvojjazyčné formuláře a postupy
týkající se zakázaných látek a určení kontaktních osob. Umožní to sjednocení a zlepšení toku
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informací mezi složkami policie. Dvojjazyčná forma vzniklých produktů velmi zlepší proces
komunikace.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia intensywności współpracy instytucji działających w
obszarze problematyki narkotykowej. Dotychczasowa współpraca międzyinstytucjonalna podmiotów
partnerskich zaangażowanych w realizację projektu ma nieusystematyzowany charakter, a wspólne
działania ad hoc, podejmowane są w sposób niejednorodny. Na etapie opracowania koncepcji
projektu flagowego, przedstawiciele poszczególnych partnerów dokonali oceny dotychczasowej
współpracy, w skali od 1-5, ocenili ją na poziomie 2. Aby współpraca była bardziej efektywna należy
podjąć działania mające na celu niwelowanie barier językowych i administracyjnych oraz
umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się
problematyką narkotykową po obu stronach granicy.
Należy również obok Policji zaangażować inne podmioty społeczne i przygotować wspólną kampanię
prewencyjną, która wpłynie na poziom świadomości mieszkańców pogranicza w zakresie skutków
używania narkotyków i substancji odurzających, w tym dopalaczy. Problemem są wciąż pojawiające
się nowe substancje odurzające o zróżnicowanym składzie chemicznym. Wczesne wykrywanie
nowych narkotyków i usprawnienie wymiany informacji prowadzi do efektywności zwalczania
przestępczości narkotykowej. Dlatego też konieczne jest doposażenie Policji po obu stronach granicy
w nowoczesny sprzęt do ujawniania i analizy środków odurzających oraz opracowanie i wdrożenie
szybkiego systemu wymiany informacji o środkach pojawiających się na pograniczu polsko-czeskim.
Aby system był sprawny zostanie wypracowana i wdrożona wspólna metodologia współpracy,
stworzone narzędzia wymiany informacji - wspólne dwujęzyczne formularze i procedury dot.
środków zakazanych, wyznaczone osoby do kontaktów. Pozwoli to na ujednolicenie i usprawnienie
przepływu informacji między jednostkami Policji. Dwujęzyczna postać powstałych produktów
znacznie usprawni proces komunikacji.
Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?
Během pracovních setkání zástupci polské a české policie definovali problematické oblasti spojené s:
-legislativním nesouladem po obou stranách hranice, který se týká drog a omamných látek;
-chybějícím společným systémem výměny informací v oblasti nových omamných látek, prekursorů
užívaných k výrobě omamných látek dostupných legálně na jedné ze stran a na druhé straně hranice
zakázaných;
-nedostatkem komplexních znalostí v oblasti nově vznikajících omamných látek, chybějící společná
databáze o nově se objevujících omamných látkách;
-nedostatkem meritorně-technické přípravy příslušníků k vedení kampaně prevence, která zahrnuje
celou drogovou problematiku, ve společnosti a u veřejných partnerů policie;
- nedostatek činností prevence, které jsou společně realizovány policií, veřejnými organizacemi a
Státní zdravotní inspekcí;
-nízkým společenským povědomím týkajícím se trestní odpovědnosti za držení, distribuci a užívání
drog, následků užití omamných látek;
-nezbytností zvýšení vnímavosti společnosti (mládeže, návštěvníků nočních klubů) k možnosti, že se
stanou obětí trestného činu po užití omamných látek;
-nedostatkem moderního vybavení k předcházení, odhalování a stíhání drogové kriminality, které
mají významný vliv na spolupráci institucí v boji a prevenci kriminality související s drogami a
omamnými látkami v polsko-českém pohraničí.
Uvedené problémy mají vliv na kvalitu spolupráce mezi policí v polsko-českém příhraničí, proto jeho
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aktivity uvedené v tomto projektu budou mít vliv na intenzitu spolupráce mezi policisty, což bude mít
bezprostřední vliv na zlepšení stavu bezpečnosti v příhraničí.
W trakcie spotkań roboczych przedstawiciele polskiej i czeskiej Policji zdefiniowali problematyczne
obszary związane z:
- rozbieżnościami legislacyjnymi, po obu stronach granicy, dotyczącymi narkotyków i substancji
odurzających;
- brakiem wspólnego systemu wymiany informacji w zakresie nowych środków odurzających,
prekursorów stosowanych do produkcji środków odurzających, dostępnych legalnie po jednej ze
stron, a po drugiej stronie granicy zakazanych;
- brakiem kompleksowej wiedzy w zakresie pojawiających się nowych środków odurzających; brak
wspólnej bazy danych o pojawiających się nowych środkach odurzających;
- brakiem merytoryczno-technicznego przygotowania funkcjonariuszy do prowadzenia kampanii
prewencyjnej obejmującej całą problematykę związaną z narkotykami, wśród społeczeństwa i
partnerów społecznych Policji;
- brakiem działań prewencyjnych realizowanych wspólnie przez Policję i organizacje społeczne oraz
Państwową Inspekcję Sanitarną;
- niską świadomością społeczną dotyczącą odpowiedzialności karnej za posiadanie, rozprowadzanie i
używanie narkotyków, skutków zażycia środków odurzających;
- koniecznością uwrażliwienia społeczeństwa (młodzieży, bywalców klubów nocnych) w zakresie
możliwości stania się ofiarą przestępstwa po użyciu środków odurzających;
- brakiem nowoczesnego sprzętu do zapobiegania, ujawniania i ścigania przestępstw narkotykowych;
mające istotny wpływ na współdziałanie instytucji w zwalczaniu i prewencji przestępczości związanej
z narkotykami i środkami odurzającymi na pograniczu polsko-czeskim.Wskazane powyżej problemy
mają wpływ na jakość współpracy między policją na pograniczu polsko-czeskim, dlatego też działania
przewidziane w niniejszym projekcie wpłyną na zwiększenie intensywności współpracy między
funkcjonariuszami, co bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu.
Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?
Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí v oblasti drogové problematiky a provádění
společných činností prevence ve prospěch veřejnosti v příhraničním regionu. Zvýšení úrovně
povědomí veřejnosti v oblasti drogové problematiky. Předání jasné informace na téma účinky drog,
omamných látek a trestní odpovědnosti za držení a distribuci omamných látek.
Zavedení společného systému řešení ve formě:
-zavedení k užívání systému výměny informací, modelu spolupráce a mezi institucemi používání
vybavení nakoupeného v rámci projektu - což bude mít vliv na úsporu času a zvýšení efektivity v
rámci realizovaných policejních činností;
-zavedení školícího programu, který zahrnuje právní a trestní otázky týkající se určení a účinků drog, a
který připravuje příslušníky policie na spolupráci s veřejností pohraničí a institucemi;
-vybavení policistů, kteří realizují úkoly v souvislosti s prevencí a omezením zdravotních následků,
speciálními školícími materiály: inovativní demonstrační kufříky a film o nových psychotropních
látkách, zařízení pro prezentaci;
-přípravy společných činností prevence policie a institucí odpovídajících za realizaci drogové
problematiky;
-vytvoření volně dostupné, nové aplikace pro mobilní zařízení týkající se drog. Tato aplikace bude
obsahovat fotografii drogy, popis a následky účinků. Aplikace veřejnosti také umožní seznámení se s
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drogovým slangem. S cílem rozšíření bude aplikace zpřístupněna co nejširší skupině veřejných
partnerů policie, mj. včetně: osvětových pracovišť, místních samospráv, neziskových organizací
působících v oblasti protidrogové prevence.
Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji w zakresie problematyki
narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie
przygranicznym. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki
narkotykowej. Przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków
odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.
Wprowadzenie wspólnych rozwiązań systemowych w postaci:
-wdrożenia do użytku systemu wymiany informacji i modelu współpracy oraz użycia zakupionego w
ramach projektu sprzętu pomiędzy instytucjami, co wpłynie na oszczędność czasu oraz zwiększy
efektywność w ramach realizowanych czynności policyjnych;
-wdrożenie programu szkoleniowego obejmującego zagadnienia prawne i karne, dotyczące
rozpoznawania oraz skutków działania narkotyków, przygotowującego funkcjonariuszy policji do
współpracy ze społecznością pogranicza i instytucjami;
-wyposażenia policjantów realizujących działania związane z profilaktyką i ograniczeniem szkód
zdrowotnych w specjalistyczne szkoleniowe materiały : innowacyjne walizki demonstracyjne i film o
nowych substancjach psychoaktywnych sprzęt do prezentacji;
-przygotowania wspólnych działań prewencyjnych Policji i instytucji odpowiedzialnych za realizację
problematyki narkotykowej,
-stworzenie ogólnodostępnej innowacyjnej aplikacji na urządzenia mobilne dotyczącej narkotyków.
Aplikacja ta będzie zawierać zdjęcie narkotyku, opis i skutki działania. Aplikacja umożliwi również
zapoznanie społeczeństwa ze slangiem narkotykowym. W celu upowszechnienia aplikacja zostanie
udostępniona jak najszerszej grupie partnerów społecznych Policji, w tym m.in.: placówkom
oświatowym, samorządom lokalnym, instytucjom non-profit działającym w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jaka zmiana/y jest/ są oczekiwane w
wyniku realizacji projektu?
Následující změny jsou očekávány jako výsledek realizace projektu:
-zlepšení úrovně spolupráce mezi institucemi, které jsou zapojeny do drogové problematiky, realizace
společných činností prevence;
-navázaní bezprostředních interpersonálních kontaktů mezi policisty/zaměstnanci institucí v polskočeském pohraničí;
-zvýšení odborné způsobilosti účastníků projektu díky školení a výměně znalostí a zkušeností;
-zrychlení výměny informací v oblasti nových omamných látek, odhalení nelegálních laboratoří, které
vyrábějí drogy a omamné látky;
-omezení nabídky a poptávky drog, omamných a syntetických látek;
-zvýšení povědomí společnosti o následcích užívání omamných látek, které mají vliv na zdraví,
náklady na léčbu, péči a rehabilitaci;
- zvýšení citlivosti společnosti k možnosti, že se stanou obětí trestného činu v souvislosti s užitím
omamné látky;
-rozšíření databáze zakázaných látek;
-zvýšení odhalování nových omamných látek, drog a syntetických drog.
Prostřednictvím realizace projektu se zvýší kvalita policií poskytovaných služeb na polsko-českém
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pohraničí ve prospěch společnosti a zároveň se tím zvýší pocit bezpečnosti obyvatel a turistů.
Partneři vypracují společnou platformu spolupráce a komunikace v oblasti drogové kriminality, což
bude mít vliv
na efektivitu policejní práce v pohraničí a realizaci jejich statutárních úkolů.
Następujące zmiany są oczekiwane w wyniku realizacji projektu:
- podniesienie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w problematykę
narkotykową, realizacja wspólnych działań prewencyjnych;
- nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pomiędzy funkcjonariuszami/
pracownikami instytucji na pograniczu polsko-czeskim;
- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu dzięki szkoleniom oraz wymianie
wiedzy i doświadczeń;
- przyśpieszenie wymiany informacji w zakresie nowych środków odurzających, ujawnionych
nielegalnych laboratoriów wytwarzających narkotyki i substancje odurzające;
- ograniczenie popytu i podaży na narkotyki, środki odurzające, dopalacze;
- podniesienie świadomości społeczeństwa co do skutków zażycia środków odurzających mających
wpływ na zdrowie, koszty związane z leczeniem, opieką i rehabilitacja;
- uwrażliwienie społeczeństwa na możliwość stania się ofiarą przestępstwa w wyniku użycia
substancji odurzających;
- poszerzenie bazy substancji zakazanych;
- zwiększenie wykrywalności nowych substancji odurzających, narkotyków i dopalaczy.
Poprzez realizację projektu podniesie się jakość świadczonych usług przez policję na pograniczu
polsko-czeskim na rzecz społeczeństwa, a tym samym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców i turystów. Partnerzy wypracują wspólną płaszczyznę współpracy i komunikacji w
zakresie przestępczości narkotykowej, co wpłynie na efektywność pracy policji na pograniczu i
realizację ich zadań statutowych.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?
Klíčové aktivity projektu:
1)
Příprava projektu. Společná pracovní setkání všech partnerů projektu.
2)
Řízení projektu (Organizační aktivity. Monitorování realizace projektu). Uspořádaní 9 setkání
pracovní skupiny, realizované každým partnerem projektu v oblasti podpory.
3)
Nákup kompatibilního zařízení pro odhalování a boj s drogovou kriminalitou každým
partnerem projektu.
4)
Zvýšení odborných způsobilostí, školení pracovníků, kteří se zabývají drogovou
problematikou.
Organizace a realizace: 5 školení na ITCCCL Legionowo pro 120 lidi a 3 školení pro 60 policistů
kriminální prevence v oblasti podpory.
5)
Vzdělaní v oblasti prevence závislostí. Společná kampaň prevence realizovaná všemi partnery
projektu v oblasti podpory. Nákup materiálů a vybavení nutného k realizaci kampaně. Nákup
propagačních předmětů projektu. Vypracování, nákup a zavedení inovační aplikace pro mobilní
zařízeni týkající se drog.
6)
Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v oblasti postupů týkající se drogové
problematiky v pohraničí. 3 pracovní setkání všech partnerů projektu.
7)
Vypracování systémových koncepcí, metodiky spolupráce mezi partnery projektu. 3 pracovní
setkání jejichž cílem je: vypracování společného programu školení pro policisty, kteří se zabývají
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prevencí kriminality; vypracování společné metody rychlé výměny informací; vyhodnocení činnosti
systému výměny údajů a metodiky společného využívání vybavení.
8)
Propagační a informační aktivity. Na webových stránkách partnerů uveřejnění informací o
průběhu a realizaci projektu. Všemi partnery uveřejnění inzerátů v lokáních novinách o úkolech a
cílech projektu. Nákup dvojjazyčných plakátů a pamětní desky. Uspořádaní zahajující a ukončující
konference projektu včetně propagačních materiálů projektu.
Kluczowe działania projektu:
1)Przygotowanie projektu. Wspólne spotkania robocze wszystkich partnerów projektu.
2) Zarządzanie projektem (Działania organizacyjne. Monitorowanie realizacji projektu). Organizacja 9
spotkań zespołu roboczego, realizowane przez każdego z partnerów projektu na obszarze wsparcia.
3) Zakup kompatybilnego sprzętu do ujawniania i zwalczania przestępczości narkotykowej przez
każdego z partnerów projektu.
4) Podniesienie kompetencji zawodowych, szkolenia pracowników zajmujących się problematyką
narkotykową. Organizacja i realizacja: 5 szkoleń w ITCCCL w Legionowie dla 120 osób oraz 3 szkoleń
dla 60 policjantów prewencji kryminalnej na obszarze wsparcia.
5) Edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień. Wspólna kampania prewencyjna realizowana przez
partnerów projektu na obszarze wsparcia. Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji
kampanii. Zakup przedmiotów promujących projekt. Opracowanie, zakup i wdrożenie innowacyjnej
aplikacji na urządzenia mobilne dot. narkotyków.
6) Analiza stanu prawnego oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie procedur dotyczących
problematyki narkotykowej na pograniczu. 3 spotkania robocze realizowane z udziałem wszystkich
partnerów projektu.
7) Wypracowanie rozwiązań systemowych, metodologii współpracy pomiędzy partnerami projektu. 3
spotkania robocze mające na celu: opracowanie wspólnego programu szkoleń dla funkcjonariuszy
zajmujących się prewencją kryminalną; opracowanie wspólnej procedury szybkiej wymiany
informacji; podsumowujące działanie systemu wymiany danych oraz metodologii wspólnego
użytkowania sprzętu.
8) Działania promocyjne i informacyjne. Zamieszczenie na stronach partnerów informacji o przebiegu
i realizacji projektu. Zamieszczenie przez wszystkich partnerów ogłoszeń w prasie lokalnej o
założeniach i celach projektu. Zakup plakatów dwujęzycznych oraz tablicy pamiątkowej. Organizacja
konferencji na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu wraz z materiałami promującymi projekt.
Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu
Přímou cílovou skupinou jsou zaměstnanci a příslušníci policie. V souvislosti se stále měnícími se
právními předpisy, stále se měnícím složením syntetických drog a objevujícími se novými omamnými
látkami, je nutná neustalá a průběžná výměna informací a zkušeností v oblasti drog a syntetických
látek. Efektivní a průběžné odhalování nových drog, syntetických drog a zvýšení efektivity
monitoringu pachatelů drogové kriminality realizované v rámci projektu, bude mít velký vliv na
likvidaci již vzniklých a fungujících tras pohybu drog, jejich prekursorů a všech dalších s tím
souvisejících negativních jevů na polské a české hranici.
Další cílové skupiny jsou:
-občané společného regionu,
-samospráva,
-nevládní organizace,
-návštěvníci regionu,
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-podnikatelské subjekty,
-policisté a zaměstnanci partnerů, kteří realizují projekt.
Výše uvedené cílové skupiny budou přímo těžit z výsledků projektu v podobě lepších znalostí
týkajících se negativních účinků užívání omamných látek a nebezpečí pro zdraví, které s sebou nese
užívání těchto látek.
Navíc se díky účinnější policejní spolupráci v oblasti boje s drogovou kriminalitou zvýší bezpečnost
obyvatel pohraniční a bude zastavena procedura nelegální distribuce omamných látek ve společnosti
pohraničí, zejména mezi mládeží, která je nejvíce náchylnák užívání tohoto typu látek.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią pracownicy i funkcjonariusze policji. W związku ze stale
zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi, ze stale zmieniającym się składem dopalaczy i
pojawiającymi się nowymi substancjami odurzającymi, konieczna jest ciągła i bieżąca wymiana
informacji i doświadczeń nt. narkotyków i dopalaczy. Sprawne i bieżące wykrywanie nowych
narkotyków i dopalaczy oraz zwiększenie efektywności monitoringu sprawców przestępstw
narkotykowych, realizowane w ramach projektu, będzie mieć duży wpływ na rozbicie już powstałych i
funkcjonujących tras przepływu narkotyków, ich prekursorów oraz wszystkich innych związanych z
tym negatywnych zjawisk na granicy Polski i Czech.
Pozostałe grupy docelowe projektu to:
- mieszkańcy wspólnego regionu,
- samorząd,
- organizacje pozarządowe,
- odwiedzający region,
- podmioty gospodarcze,
- funkcjonariusze i pracownicy partnerów realizujących projekt.
Wskazane powyżej grupy docelowe będą bezpośrednio korzystać z efektów projektu, w postaci
lepszej wiedzy dotyczącej negatywnych skutków spożywania substancji odurzających oraz
niebezpieczeństwa dla zdrowia jakie niesie spożywanie tych substancji. Ponadto poprzez
efektywniejszą współpracę policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową wzrośnie
bezpieczeństwo mieszkańców pogranicza oraz zostanie zahamowany proceder nielegalnej dystrybucji
środków odurzających wśród społeczności pogranicza, a w szczególności wśród młodzieży, która
najbardziej podatna jest na zażywanie tego typu substancji.
Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość porjektu?
Po dokončení realizace projektu, budou všechna vypracovaná řešení a produkty sloužit k dalšímu
prohlubování spolupráce mezi institucemi zapojenými do drogové problematiky v pohraničí. Díky
společným školením, výměně znalostí a zkušeností, bude zvýšena kvalifikace a odborná způsobilost
příslušníků zapojených do prevence a boje s kriminalitou v souvislosti s užíváním omamných látek.
Vybavení policistů specializovaným vybavení a vytvoření společného systému výměny informací
umožní odhalení nových omamných látek, jejich analýzu a vypracování společné databáze a také
zvýšení efektivity práce složek na obou stranách hranice. Společně připravený vzdělávací program v
oblasti právní a trestní odpovědnosti, rozpoznávání a následky účinků drog, připraví příslušníky
prevence na vedení setkání, veřejných debat s mládeží a dospělými. Zakoupené vybavení k
prezentacím, demonstrační kufříky a filmy budou sloužit ke zvýšení úrovně povědomí obyvatel v
pohraničí i po skončení realizace projektu. Vytvořený program bude sloužit také pro školení v rámci
profesního zdokonalování i po zakončení realizace projektu a v rámci dobré praxe budou předány
dalším útvarům policie. Po ukončení projektu budou partneři majiteli zakoupeného vybavení.
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Partneři, jako státní orgány, mají institucionální způsobilost k zajištění udržitelnosti projektu, jak z
hlediska finančního, personálního a organizačního během udržitelnosti. Jisté je, že orgány státní
správy, které se zabývají vnitřní bezpečností v oblasti boje s drogovou kriminalitou a prevence, budou
fungovat i po skončení projektu. Díky tomu bude udržitelnost produktů a výsledků v přeshraniční
oblasti zajištěna z organizačního, personálního a finančního hlediska v době udržitelnosti.

Po zakończeniu realizacji projektu wszystkie wypracowane rozwiązania i produkty będą służyły
dalszemu pogłębianiu współpracy instytucji zaangażowanych w problematykę narkotykową na
pograniczu. Dzięki wspólnym szkoleniom, wymianie wiedzy i doświadczeń, podniesione zostaną
kwalifikacje i kompetencje zawodowe funkcjonariuszy zaangażowanych w działania zapobiegawcze
oraz zwalczające przestępstwa związane z używaniem substancji odurzających. Wyposażenie
policjantów w specjalistyczny sprzęt oraz stworzenie wspólnego systemu wymiany informacji
umożliwi ujawnianie nowych substancji odurzających, ich analizę i rozbudowę wspólnej bazy danych,
a także zwiększy efektywność służb po obu stronach granicy. Wspólnie przygotowany program
szkoleniowy z zakresu odpowiedzialności prawnej i karnej, rozpoznawania oraz skutków działania
narkotyków, przygotuje funkcjonariuszy prewencji do prowadzenia spotkań, debat społecznych z
młodzieżą i dorosłymi. Zakupiony sprzęt do prezentacji oraz demonstracyjne walizki i filmy będą
służyć do podnoszenia poziomu świadomości ludności pogranicza także po zakończeniu realizacji
projektu. Stworzony program będzie wykorzystywany do szkoleń w ramach doskonalenia
zawodowego także po zakończeniu realizacji projektu oraz w ramach dobrych praktyk zostanie
przekazany do innych komend policji.
Po zakończeniu projektu partnerzy będą właścicielami zakupionego sprzętu. Partnerzy, jako
administracja rządowa, posiadają zdolności instytucjonalne, aby zapewnić trwałość produktów
projektu zarówno pod względem finansowym, jak i kadrowym oraz organizacyjnym, także w okresie
trwałości. Pewne jest, że jednostki administracji rządowej zajmujące się bezpieczeństwem
wewnętrznym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej jak i zapobiegania jej, będą
funkcjonowały także po zakończeniu projektu. Dzięki temu trwałość produktów i rezultatów projektu
na obszarze transgranicznym będzie zapewniona pod względem organizacyjnym, kadrowym i
finansowym także w okresie trwałości.

Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
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Rozpočet / Budżet:

0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
0,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
0,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Práce na přípravě projektu začala v dubnu 2014. Byla podepsána dohoda o spolupráci s partnery
projektu, ve které byly popsány cíle a zásady spolupráce, byla stanovena společná pracovní skupina.
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Ve dnech 12.-13. srpna 2014 se na KŘP Hradec Králové konalo první setkání, na kterém byl projednán
nový formulář vlajkového projektu, rozhodnuto o názvu projektu "Drugstop-Podpora přeshraniční
spolupráce policejních jednotek s cílem zvýšení efektivity boje s drogovou kriminalitou",
identifikovany problémy k řešení v souvislosti s širokou drogovou problematikou a dohodnuty úkoly k
řešení na společném projektu. Na dalším setkání ve dnech 27.-28. srpna 2014 na KŘP Wrocław bylo
pokračováno s prací na vlajkovém projektu, mezi partnery rozděleny úkoly k realizaci, dohodnut
společný rozpočet a časový harmonogram realizace jednotlivých úkolů. Ve dnech 29.-30. září 2014 se
konalo třetí setkání na KŘP Olomouc, pokračování v práci na konceptu projektu.
Dne 9. března 2015 proběhla pracovní schůzka, která byla zaměřena na korekce textu vlajkového
projektu. Dne 19. března 2015 byla v JTS v Olomouci předložena dokončená koncepce vlajkového
projektu. V souvislosti s vyhodnocením společného panelu expertů, která uznala projekt "Drugstop"
za vlajkový. Ve dnech 30.-31. července 2015 proběhlo setkání všech partnerů projektu, setkání
organizovalo Krajské ředitelství policie v Liberci. Schůzka byla věnována diskusi o podmínkách, které
musí být brány v úvahu při přípravě úplného návrhu projektu a vyplnění žádosti o grant. Ve dnech 8.9.09.2015r proběhlo setkání organizované Krajským ředitelstvím Katowice, které bylo věnováno
diskuzi o harmonogramu realizace projektu a jednotlivých činnostech v rámci projektu.
Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się w kwietniu 2014 r. Zostało podpisane
Porozumienie o współpracy z partnerami projektu, w którym opisano cele i zasady współpracy,
powołano wspólny zespół roboczy.
W dniach 12-13 sierpnia 2014 r. w KWP w Hradec Kralove odbyło się pierwsze spotkanie, na którym
omówiono nowy formularz projektu flagowego, uzgodniono tytuł projektu "Drugstop transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową",
zdiagnozowano problemy do rozwiązania związane z szeroko rozumianą problematyką narkotykową
oraz ustalono działania do ujęcia we wspólnym projekcie. Na kolejnym spotkaniu w dniach 27-28
sierpnia 2014 r. w KWP Wrocław kontynuowano prace nad projektem flagowym, podzielono
pomiędzy partnerów zadania do realizacji, ustalono wspólny budżet oraz harmonogram czasowy
realizacji poszczególnych działań. W dniach 29-30 września 2014 r. odbyło się trzecie spotkanie w
KWP w Ołomuńcu i prowadzono dalsze prace nad koncepcją projektu. W dniu 9 marca 2015 r. odbyło
się spotkanie robocze, mające na celu dokonanie korekty tekstu projektu flagowego. W dniu 19
marca 2015 r. w WST w Ołomuńcu została złożona uzupełniona koncepcja projektu flagowego. W
związku z uznaniem przez Wspólny Panel Ekspertów projektu "Drugstop" za flagowy. W dniach 30-31
lipca 2015 r. odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu zorganizowane przez Komendę
Wojewódzką Policji w Libercu. Spotkanie poświęcone było omówieniu warunków, jakie muszą być
uwzględnione w przygotowaniu pełnego wniosku projektowego oraz formularza wniosku o
dofinansowanie. W dniach 8-9.09.2015 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez KWP Katowice
poświęcone omówieniu harmonogramu realizacji projektu oraz poszczególnych działań w projekcie.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
Podaní v JTS v Olomouci návrhu na vlajkový
projekt./Złożono we WST w Ołomuńcu koncepcję
projektu flagowego.
30. 10. 2014

č. / nr:

2
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Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

Společný panel expertů uznal návrh projektu za vlajkový.
/Wspólny Panel Ekspertów uznał koncepcję projektu za
flagową.
23. 4. 2015
3
Podaní žádosti na JTS v Olomouci o změny v
projektu/Wystąpienie do WST w Ołomuńcu z wnioskiem
o zmiany w projekcie.
6. 8. 2015
4
Vydaní souhlasu na žádané změny v projektu. Zadost
bude předaná k novému posouzení experty/Wyrażenie
zgody WST na wnioskowane zmiany w projekcie. Wniosek
będzie poddany ponownej ocenie ekspertów.
4. 9. 2015

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přimou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovnici policie kteří budou zodpovědní za řízení a
monitorování projektu a také za realizace aktivit naplánovaných v projektu. Skupina řidici projekt byla
jmenovaná Dohodou o spolupráci podepsanou dne 16.10.2014 všemi 8 partnery projektu. Ve
skupině budou zástupci každého partnera, 4 osoby z každe strany projektu tj.: koordinátor projektu,
specialista prevence kriminality, specialista kriminalistické techniky, specialista propagace. Celkem do
skupiny bude začleněno 32 osob.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy policji, którzy będą odpowiedzialni za
zarządzanie i monitoring projektu, jak również realizację działań zaplanowanych w projekcie. Grupa
zarządzająca projektem została powołana Porozumieniem o kooperacji podpisanym w dniu
16.10.2014 przez wszystkich ośmiu Partnerów Projektu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele
każdego z partnerów, po 4 osoby z każdej ze stron, tj.: koordynator projektu, ekspert ds. prewencji
kryminalnej, ekspert ds. techniki kryminalistycznej, ekspert ds. promocji. Łącznie grupa będzie liczyła
32 osoby.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
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Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

2
/
1. 3. 2016
31. 12. 2018
41 053,50

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
4 567,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 597,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 597,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 598,50

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 798,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 637,50

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
8 660,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 598,50

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
S cílem dosažení co nejlepších výsledků projektu jsou plánovány pracovní schůzky, během kterých
bude monitorován stav aktivit projektu a budou také vydána doporučení pro nadcházející období
realizace projektu. V rámci projektu bude uspořádáno 9 dvoudenních pracovních setkání (3 na polské
straně, 6 na české straně). Setkaní budou organizovaná průměrně každé 4 měsíce. Účastníky
pracovních setkání budou u partnerů osoby odpovědné za jednotlivé oblasti projektu, tj.:specialisté
řízení projektu a finančního účtování, specialisté prevence kriminality, specialisté kriminalistické
techniky, specialisté propagace. Během setkání budou specialisté diskutovat ohledně jednotlivých
oblasti projektu. Cílem těch to setkani budou pravidelná hodnoceni a monitorování procesu realizace
projektu a připadné dohodnuti vhodnosti závedení opravných činnosti např. modifikace obsahů a
materialů prevence ve vztahu k aktualním hrozbám, dohodnuti konkretních harmonogramů
spolupráce atd. Během setkání se bude tým také zabývat organizačními otázkami dalších činnosti
uvedených v projektu
Setkaní jsou naplánovaná v následujicích termínech:
04.2016 - okres klodzko, organizator KŘP Wrocław,
09.2016 - okres Liberec, organizator KŘP Liberec,
12.2016 - okres Frydek-Mistek, organizator KŘP Ostrava,
4.2017 - okres krapkowicky, organizator KŘP Opole,
09.2017 - okres Ołomuniec, organizator KŘP Olomouc,
12.2017 - okres Pardubice, organizator KŘP Pardubice,
05.2018 - okres Hradecki, organizator KŘP Hradec Kralove,
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09.2018 - okres bielski, organizator KŘP Katowice,
11.2018 - okres Ołomuniec organizator KŘP Ołomuniec.
Pravidelné pracovní setkaní přibližně každe 4 měsice, jsou nezbytnou součásti účinného a
efektivního řízení projektu a podminují dosažení cílů na obou stranách hranice.
Celem osiągnięcia jak najlepszych rezultatów projektu, zaplanowano organizację spotkań roboczych,
podczas których będzie monitorowany stan działań w projekcie, jak również zostaną wydane
rekomendacje na najbliższy okres realizacji projektu. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 9
dwudniowych spotkań roboczych (3 po stronie polskiej i 6 po stronie czeskiej). Spotkania będą się
odbywały średnio co 4 miesiące. Uczestnikami spotkań roboczych będą osoby odpowiedzialne u
partnerów za poszczególne obszary projektu, tj.:eksperci ds. zarządzania projektem i rozliczeń
finansowych,eksperci ds. prewencji kryminalnej,eksperci ds. techniki kryminalistycznej,eksperci ds.
promocji.
Podczas spotkań roboczych eksperci prowadzić będą dyskusję w panelach odpowiadających
poszczególnym obszarom projektu. Celem tych spotkań będzie okresowe podsumowanie i
monitoring procesu realizacji projektu oraz ewentualne uzgodnienie konieczności wprowadzenia
działań korygujących (np. modyfikacja treści i materiałów prewencyjnych w odniesieniu do
aktualnych zagrożeń, uzgodnienie szczegółowych harmonogramów współdziałania itp.). W trakcie
spotkań zespół będzie zajmował się również kwestiami organizacyjnymi odnośnie kolejnych działań
przewidzianych w projekcie.
Spotkania zostały zaplanowane w następujących terminach:
04.2016-powiat kłodzki, organizator KWP Wrocław,
09.2016-powiat Liberec, organizator KWP Liberec,
12.2016-powiat Frydek-Mistek, organizator KWP Ostrava,
04.2017-powiat krapkowicki, organizator KWP Opole,
09.2017-powiat Ołomuniec, organizator KWP Ołomuniec,
12.2017-powiat Pardubice, organizator KWP Pardubice,
05.2018-powiat Hradecki, organizator KWP Hradec Kralove,
09.2018-powiat bielski, organizator KWP Katowice,
11.2018-powiat Ołomuniec, organizator KWP Ołomuniec.
Okresowe spotkania robocze (średnio co 4 miesiące) są niezbędnym elementem sprawnego i
efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych celów po obu stronach
granicy.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
Naplánováno 9 setkaní pracovní skupiny v průběhu
projektu/Zaplanowano 9 spotkań grupy roboczej w
okresie trwania projektu.
30. 11. 2018

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přimou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovnici policie, kteří budou zodpovědní za řízení a
monitorování projektu a také za realizace aktivit naplánovaných v projektu. Skupina řidici projekt byla
jmenovaná Dohodou o spolupráci podepsanou dne 16.10.2014 všemi 8 partnery projektu. Ve
skupině budou zástupci každého partnera, tj.:koordinátor projektu, specialisté prevence kriminality,
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specialisté kriminalistické techniky, specialisté propagace. Celkem do skupiny budr začleněno 32
osob.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy policji, którzy będą odpowiedzialni za
zrządzanie i monitoring projektu, jak również realizację działań zaplanowanych w projekcie. Grupa
zarządzająca projektem została powołana Porozumieniem o kooperacji podpisanym w dniu
16.10.2014 przez wszystkich ośmiu Partnerów Projektu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele
każdego z partnerów, po 4 osoby z każdej ze stron, tj.: koordynator projektu, ekspert ds. prewencji
kryminalnej, ekspert ds. techniki kryminalistycznej, ekspert ds. promocji. W sumie grupa
zarządzająca, czyli grupa docelowa niniejszego działania, będzie liczyła 32 osoby.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:

91210
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Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:

3
Nákup kompatibilního specializovaného zařízení k
odhalování a boji proti drogové kriminalitě/Zakup
kompatybilnego sprzętu do ujawniania i zwalczania
przestępczości narkotykowej
1. 3. 2016
30. 6. 2017
2 151 459,00

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
339 833,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
265 296,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
359 598,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
405 846,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
148 500,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
335 386,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
148 500,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
148 500,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci této aktivity je naplánován nákup kompatibilního vybavení, které bude nezbytné v boji s
drogovou kriminalitou v polsko-českém příhraničí. Patrneři náplanovali níže uvedené nákupy:
- mobilní Romanův mikrospektrometr (42 ks): KŘP Wrocław (9), KŘP Opole (9), KŘP Katowice (4), KŘP
Hradec Kralove (3), KŘP Ostrava (5), KŘP Olomouc (4), KŘP Liberec (4), KŘP Pardubice (4);
- optické sestavy digitální mikroskop-počítač-tiskárna (8 ks): KŘP Wrocław (1), KŘP Opole (5), KŘP
Katowice (2);
-Plynového chromatografu s hmotnostním detektorem GC-MS (3 ks): KŘP Wrocław (1), KŘP Opole
(1), KŘP Ostrava (1);
- plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC-MS) v sestavě se stacionarním infračerveným
spektrometrem (FT-IR) (1 ks) - KŘP Katowice (1);
- analyzátor využívající RS techniku se sondou (3 ks): KŘP Wrocław (1), KŘP Opole (1), KŘP Katowice
(1);
-Mikrospektrometr Ramana (1 ks) - KŘP Hradec Kralowe (1);
- Infračervený mikrospektrometr (1 ks) - KŘP Hradec Kralowe (1);
- Rentgenfluorescenční spektrometr (2 ks): KŘP Hradec Kralowe (1), KŘP Ostrava (1);
- termokamera ve střešním boxu (5 ks): KŘP Hradec Kralove (1), KŘP Ostrava (1), KŘP Ołomuniec (1),
KŘP Liberec (1), KŘP Pardubice (1);
- Ruční termokamera s akumulátorem (5 ks): KŘP Hradec Kralove (1), KŘP Ostrava (1), KŘP Ołomuniec
(1), KŘP Liberec (1), KŘP Pardubice (1).
Výběrová řízení budou prováděna každým z partnerů individuálně. Vzhledem k právním a finančním
předpisům rozpočtových jednotek není možno provést společné výběrové řízení a následné předání
vybavení. Řízení budou prováděna v období od 03.2016 do 06.2017.
W ramach niniejszego działania zaplanowano zakup kompatybilnego sprzętu, który będzie niezbędny
do walki z przestępczością narkotykową na pograniczu polsko-czeskim. Partnerzy zaplanowali
dokonanie następujących zakupów:
- Mobilny spektrometr Ramana (42 szt.): KWP Wrocław (9), KWP Opole (9), KWP Katowice (4), KWP
Hradec Kralove (3), KWP Ostrava (5), KWP Ołomuniec (4), KWP Liberec (4), KWP Pardubice (4);
- Zestawy optyczne: mikroskop cyfrowy wraz z komputerem i drukarką (8 szt.): KWP Wrocław (1),
KWP Opole (5), KWP Katowice (2);
- Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC-MS (3 szt.) - KWP Wrocław (1), KWP Opole (1),
KWP Ostrava (1);
- Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC-MS w komplecie ze stacjonarnym
spektrometrem podczerwieni (FT-IR) (1 szt.) - KWP Katowice (1);
- Analizator wykorzystujący technikę spektroskopii Ramana z sondą (3 szt.): KWP Wrocław (1), KWP
Opole (1), KWP Katowice (1);
- Mikrospektrometr Ramana (1 szt.) - KWP Hradec Kralowe (1);
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- Mikrospektrometr na podczerwień (1 szt.) - KWP Hradec Kralowe (1);
- Spektrometr działający na zasadzie fluorescencji rentgenowskiej (2 szt.): KWP Hradec Kralowe (1),
KWP Ostrava (1);
- Urządzenie termograficzne (termokamera) w boxie dachowym (5 szt.): KWP Hradec Kralove (1),
KWP Ostrava (1), KWP Ołomuniec (1), KWP Liberec (1), KWP Pardubice (1);
- Ręczna kamera termowizyjna z akumulatorem (5 szt.): KWP Hradec Kralove (1), KWP Ostrava (1),
KWP Ołomuniec (1), KWP Liberec (1), KWP Pardubice (1).
Postępowania przetargowe będą prowadzone przez każdego partnera indywidualnie. Ze względu na
uregulowania prawne oraz finansowe jednostek budżetowych nie ma możliwości przeprowadzenia
wspólnego postępowania przetargowego i późniejszego przekazania sprzętu. Postępowania będą
prowadzone w okresie od 03.2016 do 06.2017.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:

Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
Provedení výběrových řízení každým s partnerů projektu
a nakup kompatibilních vybaveni. Vypsaní výběrových
řízení je plánováno na 3.2016/Przeprowadzenie
postępowań przetargowych przez każdego z Partnerów
oraz zakup kompatybilnego sprzętu. Ogłoszenie
postępowań przetargowych zaplanowano na 03.2016.
30. 6. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a zaměstnanci policie. V souvislosti se stále se měnícími
se právními předpisy, se stále měnícím ve složení syntetických drog a objevujících se nových
omamných látek je nutné stalé sledování složení látek pomoci speciálního vybavení v nejvyšší kvalitě.
Zařízení bude zakoupeno podle potřeb každého z partnerů projektu, a bude společně využíváno při
činnostech v pohraničí. Nepřijmou cílovou skupinou jsou občané regionu a jeho návštěvnici, protože
efektivní spolupráce polsko -české polici s využiti nemodernějšího vybavení určuje vyšší úroveň
bezpečnosti v příhraničí.
Vybavení bude nakoupeno pro potřeby každého partnera. Nepřimou cílovou skupinou jsou občané
regionu a jeho návštěvnici, protože efektivní spolupráce polsko -české policie s využiti
nejmodernějšího vybavení určuje vyšší úroveň bezpečnosti v příhraničí.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią pracownicy i funkcjonariusze Policji. W związku ze stale
zmieniającym się składem dopalaczy i pojawiającymi się nowymi substancjami odurzającymi,
konieczne jest ciągłe monitorowanie składu substancji za pomocą wysokiej jakości specjalistycznego
sprzętu. Sprzęt zostanie zakupiony na potrzeby każdego z Partnerów Projektu, natomiast będzie on
wspólnie wykorzystywany podczas działań w obszarze pogranicza. Pośrednią grupę docelową
stanowią zaś mieszkańcy regionu oraz odwiedzający region, gdyż skuteczniejsze współdziałanie
polskiej i czeskiej policji z użyciem nowoczesnego sprzętu, warunkuje wyższy poziom bezpieczeństwa
na pograniczu.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
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Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Nákup kompatibilního specializovaného zařízení k
odhalování a boji proti drogové kriminalitě
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Nákup kompatibilního specializovaného zařízení k
odhalování a boji proti drogové kriminalitě
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

4
Zvýšení profesní kvalifikace, školení pracovníků
zabývajících se drogovou problematikou. /Podniesienie
kompetencji zawodowych, szkolenia pracowników
zajmujących się problematyką narkotykową
1. 4. 2016
30. 6. 2017
110 369,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
93 871,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
1 083,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
1 200,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
1 226,50

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
9 192,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
1 294,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
1 294,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
1 208,50

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Partneři zodpovědní za realizaci projektu: KŘP Wrocław A KŘP Liberec. KŘP Wrocław uspořádá
školení v ITCCCL - 2 školení pro policisty prevence a KŘP Liberec uspořádá 1 školení pro policisty
prevence. Ostatní partneři budou zapojení do realizace školení a vyberou účastníky školení.
Školení v ITTCCCL: Zvýšení kvalifikace příslušníků po obou stranách hranice v oblasti odhalování a
boje s drogovou kriminalitou. 5 pětidenní školení v Mezinárodním centru boje s nelegálními
drogovými laboratořemi (ITCCCL) -v jediném evropském školícím centru pro policisty a specialisty v
oblasti boje s nelegální výrobou narkotik - celkem 120 policistů, z Polska (60) a Čech (60). Terminy:
12-16.09.2016;26-30.09.2016;24-28.10.2016;21-25.11.2016;05-09.12.2016. Program: určení typu
syntézy a k tomu použitých prekursorů; identifikace zařízení používaného při výrobě a na místě
zjištěných chemikálií; identifikace a hodnocení rizik při likvidaci nelegálních laboratoří; využití
různých metod ochrany proti rizikům, která v průběhu policejní práce na místě odhalení nelegálních
laboratoří hrozí; plánování a provedení likvidace nelegální laboratoře a zajištění věcných důkazů na
základě zásad bezpečnosti.
Školení pro policisty prevence: příprava příslušníků prevence na vedení setkání, tematických debat s
mládeží, rodiči a pedagogy. Rozsah školení: předání znalostí účastníkům v oblasti rozpoznání,
předcházení, následků účinků drog, právní a trestní odpovědnosti. Školení budou vedena na základě
programu zpracovaného v rámci projektu. Provádět je budou příslušníci/pracovníci: Služby kriminální
policie a vyšetřování, prevence a kriminalistické laboratoře a zástupci nevládních organizaci. KŘP
Wroclaw uspořádá v 4.2017 školení v Kudowie Zdr, okres klodzko 5.2017 v Karpači, okres Jelení Hora
a KŘP Liberec uspořadá 6.2014 v Libercu okres liberec
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację działania są: KWP Wrocław i KWP Liberec. KWP we
Wrocławiu zorganizuje szkolenie w ITCCCL oraz 2 szkolenia dla funkcjonariuszy prewencji, natomiast
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KWP w Libercu zorganizuje 1 szkolenie dla funkcjonariuszy prewencji. Pozostali partnerzy będą
zaangażowani w realizację szkoleń oraz wytypują uczestników szkoleń.
Szkolenia w ITCCCL: Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy po obu stronach granicy w zakresie
ujawniania i zwalczania przestępczości narkotykowej.5 5-dniowe szkolenia w ITCCCL w Legionowie.
Łącznie 120 policjantów z Polski(60 os) i Czech(60 os).Terminy: 12-16.09.2016;26-30.09.2016;2428.10.2016;21-25.11.2016;05-09.12.2016. Program: identyfikacja rodzaju syntezy oraz użytych do
tego celu prekursorów; identyfikacja wyposażenia użytego w trakcie produkcji oraz ujawnionych na
miejscu chemikaliów; identyfikacja i ocena zagrożeń występujących podczas likwidacji nielegalnych
laboratoriów;wykorzystanie różnych metod ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie
prac Policji w miejscu ujawnienia nielegalnego laboratorium; planowanie i przeprowadzanie likwidacji
nielegalnego laboratorium oraz zabezpieczanie dowodów rzeczowych w oparciu o zasady
bezpieczeństwa.
Szkolenia dla policjantów prewencji:przygotowanie funkcjonariuszy prewencji do prowadzenia
spotkań, debat tematycznych z młodzieżą, rodzicami i pedagogami.Zakres szkolenia:przekazanie
uczestnikom wiedzy z zakresu rozpoznawania, zapobiegania, skutków działania narkotyków oraz
odpowiedzialności prawnej i karnej.Szkolenia będą prowadzone na podstawie opracowanego w
ramach projektu programu.Prowadzącymi będą funkcjonariusze/pracownicy: wydziału
dochodzeniowo-śledczego, kryminalnego, prewencji i laboratorium kryminalistycznego oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych.KWP Wrocław zorganizuje szkolenia w 04.2017 w
Kudowie Zdroju,powiat kłodzki i w 05.2017 w Karpaczu,powiat jeleniogórski, natomiast KWP Liberec
zorganizuje szkolenie w 06.2017 w Libercu,kraj liberecki.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:

Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
Provedení výběrového řízení na poskytovatele školení
/Przeprowadzenie postępowania przetargowego na
usługę organizacji szkoleń w ITCCCL w Legionowie
31. 5. 2016
2
Provedení 5 tematických bloků školení v ITCCCL v
Legionově pro 120 osob v období mezi 9.2016 a
6.2017/Przeprowadzenie 5 bloków szkoleniowych w
ITCCCL w Legionowie dla 120 osób w okresie 09.2016 06.2017
30. 6. 2017
3
Provedení 3 školicí bloky pro policiste pořadkové policie
(60 osob)./ Przeprowadzenie 3 bloków szkoleniowych dla
policjantów prewencji (60 osób).
30. 6. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přijmou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovnici policie. V souvislosti se stále se měnícími
se právními předpisy, se stále měnícím ve složení syntetických drog a objevujících se nových
Sestava vytvořena v MS2014+

MEDUSKAT

13.11.2015

66
omamných látek, je nutná neustala výměna zkušeností policistů i pracovníků policie a informaci v
oblasti drog a syntetických látek. Přijmou cílovou skupinou bude také mládež, rodiče a pedagogové,
kteří se budou účastnit setkaní s policisty. Budou jim předány znalosti z oblasti rizik vyplývajících z
užívání omamných látek a také metody boje s touto kriminalitou.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy Policji. W związku ze stale
zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi, ze stale zmieniającym się składem dopalaczy i
pojawiającymi się nowymi substancjami odurzającymi, konieczne jest ciągłe i bieżące podnoszenie
kwalifikacji policjantów i pracowników policji oraz wymiana informacji w zakresie nowopowstających
substancji odurzających. Grupą docelową będzie także młodzież, rodzice, pedagodzy, którzy będą
uczestniczyć w spotkaniach z funkcjonariuszami. Zostanie im przekazana wiedza w zakresie zagrożeń
wynikających ze spożywania substancji odurzających, jak również metody zwalczania tej
przestępczości.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Zvýšení profesní kvalifikace, školení pracovníků
zabývajících se drogovou problematikou.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Zvýšení profesní kvalifikace, školení pracovníků
zabývajících se drogovou problematikou.
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

5
Vzdělávání v oblasti prevence závislostí./Edukacja w
zakresie profilaktyki uzależnień.
1. 4. 2016
31. 12. 2018
74 759,50

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
20 427,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
16 320,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
33 080,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
147,50

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
216,50

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
149,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
174,50

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
4 245,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
1. Společná kampaň prevence: Partneři budou vykonávat společné aktivity na hranici během místních
festivalů, oslav, hromadných akcích (např. Svátek policie, dny NATO, vystoupení Velkého orchestru
vánoční charity, Zimní festival Czarna Góra ( Černá Hora), atd.). V rámci úkolů prevence se budou
konat setkání s obyvateli pohraničí, prezentace a přednášky na středních školách s využitím filmu o
nových psychotropních látkách a demonstračních kufříků zakoupených v rámci projektu. Za nákup
odpovídá KŘP v Opoli. Stranami, které se budou podstatně podílet na průběhu preventivní kampaně,
budou zástupci místních nevládních organizací.Během setkání s mládeží, lidmi z pohraničí a zástupci
osvětových pracovišť, místních samospráv, neziskových organizací pracujících v oblasti prevence
narkomanie budou předány předměty propagující projekt. Propagační kampaň je naplánovaná na
období mezi 07.2017-12.2018. Pro potřeby vzdělávacích kampaní budou zákoupené KŘP ve Wroclavi
a KŘP v Opoli vybavení: notebooky, promitaci plátna, projektory a dva fotoaparáty.
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2. Vypracování aplikace na mobilní zařízení: z tohoto důvodu budou zorganizovány 2 dvoudenní
pracovní setkání, partnery zodpovědnými za setkaní jsou KŘP Pardubice (I setkaní)a KŘP Katowice (II
setkaní):
- první setkání bude věnováno projednání obsahu aplikace a bude provedeno rozdělení úkolů k
vypracování informačních materiálů jednotlivými partnery, druhé setkání bude věnováno projednání
hotových podkladů a přípravě dokumentů k nabídkovému řízení. První setkaní je naplánováno na
2.2017 v Pardubicích a druhé setkaní je naplánováno na 5.2017 v Szczyrku, okres Bielsko-Biała.
1. Wspólna kampania prewencyjna. Partnerzy przeprowadzą wspólne działania na pograniczu
podczas lokalnych świąt, uroczystości, imprez masowych (np. Święto Policji, dni NATO, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zimowy festyn Czarna Góra, itp.). W ramach działań prewencyjnych
odbędą się spotkania z obywatelami pogranicza, prezentacje i prelekcje w szkołach
ponadpodstawowych, z wykorzystaniem filmu o nowych substancjach psychoaktywnych oraz walizek
demonstracyjnych, zakupionych w ramach projektu. Za zakup odpowiedzialna KWP w Opolu.
Stronami, które wniosą wkład merytoryczny podczas prowadzonej kampanii prewencyjnej będą
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań z młodzieżą, ludnością
pogranicza i przedstawicielami placówek oświatowych, samorządów lokalnych, instytucji non-profit
działających w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zostaną przekazane gadżety promocyjne.
Kampanie zaplanowano na okres od 07.2017-12.2018. Na potrzeby kampanii edukacyjnej zostanie
zakupiony przez KWP Wrocław i KWP Opole sprzęt: laptopy, ekrany multimedialne, projektory i 2
aparaty fotograficzne.
2. Opracowanie ogólnodostępnej aplikacji na urządzenia mobilne: w tym celu zostaną zorganizowane
dwa dwudniowe spotkania robocze, partnerami odpowiedzialnymi za spotkania są KWP Pardubice (I
spotkanie) i KWP Katowice (II spotkanie):
- pierwsze spotkanie: omówienie zawartości aplikacji, podział materiału informacyjnego do
opracowania przez poszczególnych partnerów, drugie spotkanie: omówienie gotowego materiału
oraz przygotowaniu dokumentów do postępowania przetargowego. Pierwsze spotkanie zaplanowano
w 02.2017 w Pardubicach, powiat Pardubice, natomiast drugie spotkanie zaplanowano w 05.2017 w
Szczyrku, powiat bielski.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:

1
Nákup vybavení počítačové sestava k realizace
preventivní kampaně/Zakup sprzętu (zestawy
komputerowe), do realizacji kampanii prewencyjnej.
30. 6. 2016

Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

2
Nákup preventivních materiálů na počet naplánované
kampaně. Zakoupí filmy ve dvou jazykových verzích,
týkající se nových psychotropních látek - 62 ks. a
demonstrační kufřík- 80 ks. /Zakup materiałów
prewencyjnych na rzecz zaplanowanej kampanii. Zakup
filmów w dwóch wersjach językowych dot. nowych
substancjach psychoaktywnych - 62 szt. oraz walizki
demonstracyjne ? 80 szt.
30. 6. 2016

č. / nr:

3
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Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

Nákup propagačních předmětu/Zakup gadżetów
promocyjnych.
29. 7. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

4
Příprava mobilní aplikace/Opracowanie aplikacji
mobilnej.
31. 10. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

5
První setkaní pracovní skupiny/Pierwsze spotkanie grupy
roboczej.
28. 2. 2017

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

6
Druhé setkaní pracovní skupiny/Drugie spotkanie grupy
roboczej.
31. 5. 2017

č. / nr:

7
Společná kampaň prevence v období 7.2017 12.2018/Wspólna kampania prewencyjna w okresie od
07.2017 - 12.2018
31. 12. 2018

Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:

Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

8
Nákup vybavení pro potřeby vzdělávacích kampaní budou
zákoupený : notebooky, promitaci plátna, projektory,
fotoaparáty./Zakup sprzętu do prowadzenia kampanii
edukacyjnej w postaci: laptopów, ekranów
multimedialnych, projektorów, aparatów fotograficznych.
8. 12. 2035

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit pracovníci, policisté a veřejnost v Polsko - Českém příhraničí. V
souvislosti s neustálým rozvojem nových omamných látek a snazšímu přístupu k nim, je nutné
neustále Informovat veřejnost a především mládež a jejich rodiče o obrovském negativním vlivu na
zdraví a život v souvislosti s užíváním drog. Cílovou skupinou jsou také nevládní organizace, které
budou mít meritorní přinos pro veřejnou kamaň.
Příjemci společné kampaně budou především mládež, rodiče, pedagogové a také občané z regionů,
samosprávy, nevládní organizace, turisté.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy Policji oraz społeczność pogranicza
polsko-czeskiego. W związku ze stale pojawiającymi się nowymi substancjami odurzającymi, jak i
coraz powszechniejszym dostępem do nich, konieczne jest ciągłe i bieżące informowanie
społeczeństwa, w szczególności młodzieży i ich rodziców, o olbrzymich negatywnych konsekwencjach
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dla zdrowia i życia w związku z ich przyjmowaniem. Grupą docelową są również lokalne organizacje
pozarządowe, które wniosą wkład merytoryczny do kampanii społecznej.
Odbiorcami kampanii społecznej będzie przede wszystkim młodzież, rodzice, pedagodzy, ale także
mieszkańcy wspólnego regionu, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, turyści.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Vzdělávání v oblasti prevence závislostí.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Vzdělávání v oblasti prevence závislostí.
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

6
Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v
oblasti postupů týkajících se drogové problematiky v
pohraničí./Analiza stanu prawnego oraz wymiana
informacji i doświadczeń w zakresie procedur
dotyczących problematyki narkotykowej na pograniczu
1. 5. 2016
30. 10. 2017
26 465,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
7 662,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
156,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
10 064,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
165,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
314,50

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
7 639,50

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
236,50

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
227,50

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Vzhledem k úzké spolupráci v příhraničí byla naplánovaná pracovní setkaní, prostřednictvím kterých
budou vyměňované informace a zkušenosti o způsobech odhalování drog na obou stranách hranici.
Setkaní byly rozděleny do tří tematických částí. Část 1 KŘP Opole - postupy používané policií při
odhalování osob s psychoaktivními látkami, zejména právní podmínky konfiskace, použití metod
základní a uplné identifikace, postup se zajištěnými psychoaktivními látkami; legislativa v oblasti
psychoaktivních látek. Setkaní je naplánovano na 05.2016 v Glucholazach okres Nyski. Část 2 - KŘP
Ostrava - pěstování konopí v interiéru i exteriéru, pro svou vlastní potřebu a pro distribuci. Rozsah
jevů, postup na místě odhalení, zajištování, postupy odběrů vzorků; nové syntetické drogy - návrháři
drog (koření, koupelové soli, atd.), - charakteristické vlastnosti, rozsah tohoto problému; výměna
zkušeností v analytických postupech, principech vzorkování velkého množství materiálu. Setkaní
naplánovaná na 05.2017 ve Frýdku - Místku, Moravskoslezský kraj. Část 3 - KŘP Hradec Králové nelegální laboratoře v příhraničí; identifikace a likvidace nebezpečných látek odhalených v souvislosti
s nedovolenou výrobou psychoaktivních (psychotropních) látek. Setkání je naplánováno na 10.2017 v
Hradci Králové, okres Hradec Králové.
Další partneři se budou účastnit a také podílet na realizaci těchto setkaní.
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Celem zacieśnienia współpracy na obszarze pogranicza zaplanowano spotkania robocze, poprzez
które nastąpi wymiana informacji i doświadczeń o sposobach wykrywania narkotyków po obu
stronach granicy. Spotkania zostały podzielone na 3 bloki tematyczne. Część 1- KWP Opole procedury stosowane przez policję w czasie ujawnienia osób posiadających substancje
psychoaktywne, w szczególności zasady prawne konfiskaty, stosowane metody wstępnej i pełnej
identyfikacji, postępowanie z zabezpieczonymi substancjami psychoaktywnymi; uregulowania
prawne w zakresie środków psychoaktywnych. Spotkanie zaplanowano na 05.2016 w Głuchołazach,
powiat nyski. Część 2 - KWP Ostrava- uprawy konopi wewnątrz i na zewnątrz, na własne potrzeby i
przemysłowe. Skala zjawiska, postępowanie na miejscu ujawnienia, zabezpieczanie, stosowane
procedury próbkowania; nowe narkotyki syntetyczne - designer drug (spice, bath salts etc.); cechy
charakterystyczne, skala problemu; wymiana doświadczeń w zakresie procedur analitycznych,
stosowanych zasad próbkowania z dużych partii materiału. Spotkanie zaplanowano na 05.2017 w
Frydek Mistek, kraj morawsko-śląski. Część 3 - KWP Hradec Kralove - nielegalne laboratoria w strefie
nadgranicznej; identyfikacja i likwidacja materiałów niebezpiecznych ujawnianych w związku z
nielegalnym wytwarzaniem substancji psychoaktywnych. Spotkanie zaplanowano na 10.2017 w
Hradec Kralove, powiat Hradec Kralove.
Pozostali partnerzy będą zaangażowani w realizację i udział w powyższych spotkaniach.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
Organizace prvního setkaní KŘP Opole/Organizacja
pierwszego spotkania przez KWP Opole.
31. 5. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

2
Organizace druhého setkaní KŘP Ostrava/Organizacja
drugiego spotkania przez KWP Ostrava.
31. 5. 2017

č. / nr:

3
Organizace prvního třetího setkaní KŘP Hradec
Králové/Organizacja trzeciego spotkania przez KWP
Hradec Kralove.
31. 10. 2017

Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přijmou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovnici policie. V souvislosti se stále měniči se
právními předpisy, se stále měniči se složení syntetických drog a objevujících se nových omamných
látek, nutná je neustala výměna informaci a zkušenosti v oblasti drog a syntetických drog. Efektivní a
průběžné odhalování nových drog, syntetických drog a zvýšení efektivity monitoringu pachatelů
drogové kriminality, prováděné v rámci projektu, bude mít velký vliv na likvidaci již vzniklých a
fungujících tras pohybu drog, jejich prekursorů a všech dalších s tím souvisejících negativních jevů na
polské a české hranici.
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Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy Policji. W związku ze stale
zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi, ze stale zmieniającym się składem dopalaczy i
pojawiającymi się nowymi substancjami odurzającymi, konieczna jest ciągła i bieżąca wymiana
informacji i doświadczeń nt. narkotyków i dopalaczy. Sprawne i bieżące wykrywanie nowych
narkotyków i dopalaczy oraz zwiększenie efektywności monitoringu sprawców przestępstw
narkotykowych, realizowane w ramach projektu, będzie mieć duży wpływ na rozbicie już powstałych i
funkcjonujących tras przepływu narkotyków, ich prekursorów oraz wszystkich innych związanych z
tym negatywnych zjawisk na granicy Polski i Czech.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v
oblasti postupů týkajících se drogové problematiky v
pohraničí.
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v
oblasti postupů týkajících se drogové problematiky v
pohraničí.
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v
oblasti postupů týkajících se drogové problematiky v
pohraničí.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v
oblasti postupů týkajících se drogové problematiky v
pohraničí.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
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Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v
oblasti postupů týkajících se drogové problematiky v
pohraničí.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

7
Vypracování systémových řešení, metod spolupráce mezi
partnery projektu./Wypracowanie rozwiązań
systemowych, metodologii współpracy pomiędzy
partnerami projektu
1. 10. 2016
31. 10. 2018
32 454,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
9 632,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
8 078,00

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
195,00

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
195,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
223,50

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
322,50

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
202,50

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
13 605,50

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci teto klíčové aktivity jsou předpokládány tři pracovní setkaní, během kterých budou všichni
partneři aktivně zapojeni do vypracování společných řešení v boji proti drogové kriminalitě. Tři z
partnerů budou odpovědni za organizaci těchto společných pracovních setkaní pro všechny partnery
a to následovně:
1. KŘP Olomouc - rozvoj společného programu odborné přípravy, školení pro pracovníky, kteří jsou
zapojeni do prevence kriminality. Setkaní je naplánováno na 10.2016 v okrese Olomouc.
2. KŘP Katowice - vytvoření společného postupu pro rychlou výměnu informací za využití e-mailu,
vytvoření dvojjazyčného formuláře pro výměnu informací e-mailem, a vyvinutí metodiky pro
společné využití zakoupeného vybavení v rámci projektu. Setkaní je naplánováno na 11.2016 v
Szczyrku, okrese Bielski.
3. KŘP Pardubice - zorganizování setkání ke shrnutí fungování systému výměny údajů a dat, a také
metodologie společného používání vybavení - závěry a doporučení. Setkaní je naplánováno na
10.2018 v Pardubicích, okres Pardubice.
W ramach niniejszego działania kluczowego przewidziano trzy spotkania robocze, podczas których
wszyscy partnerzy będą czynnie uczestniczyć w wypracowaniu wspólnych rozwiązań w walce z
przestępczością narkotykową. Trzej partnerzy będą odpowiedzialni za organizację wspólnych spotkań
roboczych dla wszystkich partnerów w następującym zakresie:
1. KWP Ołomuniec - opracowanie wspólnego programu szkoleń dla funkcjonariuszy zajmujących się
prewencją kryminalną. Spotkanie zaplanowano na 10.2016 na terenie powiatu Ołomuniec.
2. KWP Katowice - opracowanie wspólnej procedury szybkiej wymiany informacji w oparciu o pocztę
elektroniczną, opracowanie dwujęzycznego formularza wymiany informacji e-mail oraz opracowanie
metodologii wspólnego użytkowania zakupionego w ramach projektu sprzętu. Spotkanie
zaplanowano na 11.2016 w Szczyrku, powiat bielski.
3. KWP Pardubice - organizacja spotkania podsumowującego działanie systemu wymiany danych oraz
metodologii wspólnego użytkowania sprzętu- wnioski i rekomendacje. Spotkanie zaplanowano na
10.2018 w Pardubicach, powiat Pardubice.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
Sestava vytvořena v MS2014+
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č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

2
Vypracování postupu rychlé výměny informaci
/Wypracowanie procedury szybkiej wymiany informacji.
30. 11. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

3
Vypracovaní emailového formuláře pro výměny
informaci./Wypracowanie formularza wymiany informacji
e-mail.
31. 10. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

4
První setkaní bude organizováno KŘP Olomouc/Pierwsze
spotkanie organizowane przez KWP Ołomuniec.
31. 10. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

5
Druhé setkaní bude organizováno KŘP Katowice/Drugie
spotkanie organizowane przez KWP Katowice.
30. 11. 2016

č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

6
Třetí setkaní bude organizováno KŘP Pardubice/Trzecie
spotkanie organizowane przez KWP Pardubice.
31. 10. 2018

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přijmou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovnici policie V souvislosti se stále se měnícími
se právními předpisy, se stále měnícím ve složení syntetických drog a objevujících se nových
omamných látek, je nutná neustala výměna informaci a zkušeností v oblasti drog a syntetických látek.
Efektivní a průběžné odhalování nových drog, syntetických drog a zvýšení efektivity monitoringu
pachatelů drogové kriminality, prováděné v rámci projektu, bude mít velký vliv na likvidaci již
vzniklých a fungujících tras pohybu drog, jejich prekursorů a všech dalších s tím souvisejících
negativních jevů na polské a české hranici.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy Policji. W związku ze stale
zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi, ze stale zmieniającym się składem dopalaczy i
pojawiającymi się nowymi substancjami odurzającymi, konieczna jest ciągła i bieżąca wymiana
informacji i doświadczeń nt. narkotyków i dopalaczy. Sprawne i bieżące wykrywanie nowych
narkotyków i dopalaczy oraz zwiększenie efektywności monitoringu sprawców przestępstw
narkotykowych, realizowane w ramach projektu, będzie mieć duży wpływ na rozbicie już powstałych i
funkcjonujących tras przepływu narkotyków, ich prekursorów oraz wszystkich innych związanych z
tym negatywnych zjawisk na granicy Polski i Czech.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
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Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Vypracování systémových řešení, metod spolupráce mezi
partnery projektu.
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Vypracování systémových řešení, metod spolupráce mezi
partnery projektu.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Vypracování systémových řešení, metod spolupráce mezi
partnery projektu.
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego CZ:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika:
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:

Vypracování systémových řešení, metod spolupráce mezi
partnery projektu.
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit/

Indikátory / Wskaźniki
Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
NPR/ENVI / Narodowy Program
Reform
Typ indikátoru / Typ wskaźnika
Sestava vytvořena v MS2014+

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
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Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa
Datum výchozí hodnoty / Data
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa
Datum cílové hodnoty / Data wartości
docelowej
Měrná jednotka / Jednostka miary

Definice indikátoru / Definicja
wskaźnika

Popis hodnoty / Opis wartości
Sestava vytvořena v MS2014+

Škála
PROJEKT: Na úrovni projektu bude popsáno, jak projekt
přispěje ke zvýšení kvalitativní úrovně spolupráce institucí
na česko -polském pohraničí (kvalitou je zde míněna např.
dlouhodobost a výsledky spolupráce, tj. zdali se např. jedná
jen o spolupráci na úrovni společenského setkávání bez
toho, aniž by byly nastaveny dlouhodobější mechanismy
další spolupráce, nebo zdali se jedná např. o spolupráci,
jejímž výsledkem je nastavení systémových řešení
uplatňovaných v praxi aj.). PROGRAM: Na úrovni programu
bude hodnota indikátoru zjišťována v rámci dotazníkového
šetření, jehož podrobná metodika je v současné době
připravována. Metodika bude obsahovat: předpoklady pro
realizaci přeshraniční spolupráce, dle níže uvedených
aspektů: o rámcové podmínky pro přeshraniční spolupráci
(legislativa, vnitřní předpisy institucí, uspořádání veřejné
správy a kompetence) o bariéry rozvoje přeshraniční
spolupráce na česko-polském pohraničí (spolu s určením
úrovně jejich významu a způsobu omezení jejich vlivu) o
finanční podmínky spolupráce institucí o vliv odborné
úrovně personálu institucí na úroveň přeshraniční
spolupráce (kompetence, jazykové vzdělání) - hodnocení
přeshraniční spolupráce jak o a) z hlediska kvantity
(intenzita), tak o b) kvality v rámci vybraných tematických
oblastí-bude vždy hodnoceno pouze subjekty, které mají
danou oblast ve své gesci) a v rámci navržené škály
(kvalitou je zde míněna např. dlouhodobost a výsledky
spolupráce, tj. zdali se např. jedná jen o spolupráci na
úrovni společenského setkávání bez toho, aniž by byly
nastaveny dlouhodobější mechanismy další spolupráce,
nebo zdali se jedná např. o spolupráci, jejímž výsledkem je
nastavení systémových řešení uplatňovaných v praxi aj.).
Na etapie opracowania koncepcji projektu flagowego,
przedstawiciele poszczególnych partnerów dokonali oceny
dotychczasowej współpracy, w skali od 1-5, ocenili ją na
poziomie 2. Zakłada się, że dotychczasowy poziom
współpracy wszystkich partnerów w wyniku realizacji
projektu osiągnie poziom 4 co oznacza wzrost poziomu
współpracy o 100%.
V etapě vypracování koncepce vlajkového projektu
zástupci jednotlivých partnerů provedli vyhodnocení
dosavadní spolupráce. Na stupnici od 1-5 ji vyhodnotili na
úroveň 2. Předpokládá se, že dosavadní úroveň spolupráce
všech partnerů v důsledku realizace projektu dosáhne
stupně 4, což znamená nárůst úrovně spolupráce o 100%.
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Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa
wskaźnika PL
NPR/ENVI / Narodowy Program
Reform
Typ indikátoru / Typ wskaźnika
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa
Datum výchozí hodnoty / Data
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa
Datum cílové hodnoty / Data wartości
docelowej
Měrná jednotka / Jednostka miary
Definice indikátoru / Definicja
wskaźnika
Popis hodnoty / Opis wartości

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit

Výstup
0,00

8,00
31. 12. 2018
Partneři
Indikátor určený pro všechny projekty v rámci TO 11 (tj.
včetně Fondů mikroprojektů). Započítání budou pouze
partneři, kteří se reálně a aktivně účastní na projektu a
jsou jako partneři uvedeni i v projektové žádosti.

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

Plakát velikosti min A3 / Plakat o rozmiarze min. A3

Plakát velikosti min A3/Plakat o rozmiarze min. A3

200

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Nákup 200 dvojjazyčných informačních plakátů o projektu.
Zakup plakatów dwujęzycznych informujących o projekcie.

Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Sestava vytvořena v MS2014+

Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových
stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských
fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v
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souladu s povinnými technickými parametry. /
Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na
stronach internetowych i innych mediach finansowanych
z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla
wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z
obowiązkowymi parametrami technicznymi.
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

/

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
V rámci propagační kampaně na internetových stránkách partnerů umístění informací o průběhu a
realizaci projektu.
W ramach kampanii promocyjnej, zamieszczenie na stronach internetowych partnerów, informacji o
przebiegu i realizacji projektu.
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

Internetové stránky projektu / Strony internetowe

Internetové stránky projektu/Strony internetowe

8

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
V rámci propagační kampaně na internetových stránkách wszystkich partnerů umístění informací o
průběhu a realizaci projektu.
W ramach kampanii promocyjnej zamieszczenie na stronach internetowych wszystkich partnerów
informacji o przebiegu i realizacji projektu.
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Sestava vytvořena v MS2014+

Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje
w mediach wraz z mediami społecznościowymi
Umístění zpráv v místním tisku/Ogłoszenia w prasie
lokalnej
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Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

16

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Umístění zpráv v místním tisku o záměrech a cílech projektu. V plánu je umístění dvou zpráv v
místním tisku každým partnerem. První zpráva bude v tisku umístěna po zahájení realizace projektu.
Druhá zpráva, vyhodnocující realizované činnosti v rámci projektu, bude umístěna na konci roku
2018.
Zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej o założeniach i celach projektu. Planuje się zamieszczenie
przez każdego z partnerów projektu dwóch ogłoszeń w prasie lokalnej. Pierwsze ogłoszenie zostanie
zamieszczone w prasie po rozpoczęciu realizacji projektu. Drugie ogłoszenie podsumowujące
działania zrealizowane w ramach projektu będzie zamieszczone pod koniec 2018 roku.

Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

Propagační aktivity s využitím mobilních technologií /
Działania promocyjne z wykorzystaniem technologii
mobilnych
Aplikace do mobilních zařízení, která se týká
drog/Aplikacja na urządzenia mobilne dotycząca
narkotyków

1

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Projekt také zahrnuje vytvoření inovační aplikace do mobilních zařízení, která se týká drog. Tato
aplikace bude obsahovat fotografii drogy, popis a následky účinků. Aplikace by také umožnila, aby se
veřejnost seznámila s drogovým slangem. S cílem šíření aplikace bude zpřístupněna co nejširší
skupině veřejných partnerů policie, vč. osvětových pracovišť, místních samospráv a neziskových
organizací, které pracují v oblasti prevence narkomanie.
Projekt obejmuje również stworzenie innowacyjnej aplikacji na urządzenia mobilne dotyczącej
narkotyków. Aplikacja ta zawierającą zdjęcie narkotyku, opis i skutki działania. Aplikacja dałaby
również możliwość zapoznania się społeczeństwa ze slangiem narkotykowym. W celu
upowszechnienia aplikacja zostanie udostępniona jak najszerszej grupie partnerów społecznych
Policji, w tym m.in.: placówkom oświatowym, samorządom lokalnym, instytucjom non-profit
działającym w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost Sestava vytvořena v MS2014+

Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy
informacji - określić
Zahajující a závěrečná konference projektu/Konferencja
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nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

na rozpoczęcie realizacji projektu - promująca i
konferencja podsumowująca projekt

2

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Proběhne zahajující a závěrečná konference projektu, obsahující finanční náklady související s
pronájmem sálu, cateringem, plakáty, pozvánkami, konferenčními a propagačními materiály s logem
programu a zkratkou projektu "Drugstop", např. taška, blok, propiska, závěs na telefon etc.
Zahajovací konference bude propagovat projekt. Budou na ni prezentovány cíle a předpoklady
projektu. V průběhu konference ukončující projekt budou vyhodnoceny všechny činnosti
uskutečněné v rámci projektu.
Odbędzie się konferencja na rozpoczęcie i zakończenie projektu, obejmująca nakłady finansowe
związane z wynajęciem sali, cateringiem, plakatami, zaproszeniami, konferencyjnymi i promocyjnymi
materiałami z logo programu i akronimem projektu "Drugstop", np.: teczka, notes, długopis,
zawieszka na telefon. Konferencja na rozpoczęcie będzie promowała projekt. Zostaną na niej
przedstawione cele i założenia projektu. W trakcie konferencji na zakończenie projektu zostaną
podsumowane wszystkie działania zrealizowane w projekcie.

Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

Pamětní deska / Tablica pamiątkowa

Pamětní deska/Tablica pamiątkowa

1

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Na závěr realizace projektu bude pořízena pamětní deska. Ta bude umístěna v sídle KWP Wrocław.
Na zakończenie realizacji projektu zostanie zakupiona tablica pamiątkowa. Tablica będzie
zamieszczona w siedzibie KWP Wrocław.
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
Sestava vytvořena v MS2014+

Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy
informacji - określić
Propagační materiály/Materiały promocyjne
MEDUSKAT

13.11.2015

83
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):

6000

Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Propagační materiály využívané během společných činností prevence. Během setkání s mládeží, lidmi
z pohraničí a zástupci osvětových pracovišť, místních samospráv, neziskových organizací pracujících v
oblasti prevence narkomanie budou předány předměty propagující projekt: flash disky na náramku s
nápisem "Drogám říkám ne" - 2000 ks. , závěsy na mobilní telefony - 2000 ks., bonbóny s logem
programu 160 kg, karabinky na klíče - 2000 ks.
Materiały promocyjne wykorzystywane w trakcie wspólnych działań prewencyjnych. W trakcie
spotkań z młodzieżą, ludnością pogranicza i przedstawicielami placówek oświatowych, samorządów
lokalnych, instytucji non-profit działających w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zostaną
przekazane przedmioty promujące projekt: pendrivy na bransoletce z napisem "Narkotykom mówimy
nie" - 2000 szt., zawieszki na telefony komórkowe - 2000 szt., cukierki z logo programu 160 kg,
karabińczyk na klucze - 2000 szt.

Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna
Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach
projektu:
Po vstupu Česka a Polska do schengenského prostoru a po zrušení kontrol na hranicích, mají
pachatelé trestných činů možnost volného pohybu přes státní hranice, což značně komplikuje a
prodlužuje trestní řízení a zvyšuje náklady na spolupráci policie a jiných orgánů. Bez zajištění
bezpečnosti v regionu není možný rozvoj vzdělávání, podnikání, cestovního ruchu, a tím nebude
možné splnit dané cíle a očekávané výsledky v pohraničí. Drogová kriminalita, a s ní spojená
majetková trestná činnost, je ohrožena zvýšením a bez spolupráce policejních složek po obou
stranách hranice se s ní nedá účinně bojovat.
Volba partnerů se řídila mimo jiné:
-dosavadní spoluprací,
-předmětem činností,
-společnými zákonnými cíli,
-geografickou polohou,
-zvýšeným obchodováním se zakázanými látkami v rámci pl-cz hranice,
-formálními kritérii vlajkových projektů INTERREG VA

Sestava vytvořena v MS2014+
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Po wejściu Czech i Polski do Strefy Schengen, po zniesieniu kontroli na pograniczu, sprawcy czynów
karalnych mają możliwość wolnego poruszania się przez granice państwowe, co znacznie komplikuje i
przedłuża kierowanie postępowania karnego oraz zwiększa nakłady na współpracę policji i innych
organów. Bez zapewnienia bezpieczeństwa w regionie nie jest możliwy rozwój kształcenia,
przedsiębiorczości, ruchu turystycznego, a tym samym nie będzie możliwe spełnienie wytyczonych
celów i oczekiwanych wyników na pograniczu. Przestępczość narkotykowa,a z nią połączona również
przestępczość przeciwko mieniu,obecnie grozi wzrostem, a bez współdziałania służb Policji po obu
stronach granicy nie da się z nią efektywnie walczyć.Dobór partnerów podyktowany był, m.in.:
-dotychczasową współpracą
-przedmiotem działalności
-wspólnymi celami statutowymi
-położeniem geograficznym
-wzmożonym obrotem nielegalnymi substancjami w obrębie pl-cz granicy,
-kryterium formalnym projektów flagowych Programu INTERREG VA
Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:

ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich
charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu
(sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):
Práce na přípravě projektu byla zahájena v dubnu 2014. Byla podepsána Dohoda o spolupráci s
partnery projektu, kde byly uvedeny cíle a zásady spolupráce a byla vytvořena společná pracovní
skupina. V období od dubna 2014 do září 2015 bylo zorganizováno celkem 6 schůzek pracovní
skupiny, která se zabývala přípravou žádosti o dofinancování spolu s přílohami, stanovila společné
aktivity v rámci projektu a způsoby jejich realizace.
Z důvodu řádné realizace projektu byl vytvořen harmonogram logicky po sobě jdoucích úkolů.
Odpovědnost za realizaci jednotlivých úkolů je rozdělena mezi všechny partnery, s přihlédnutím k
jejich meritorním možnostem.
Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się w kwietniu 2014r. Zostało podpisane
Porozumienie o współpracy z partnerami projektu, w którym opisano cele i zasady współpracy,
powołano wspólny zespół roboczy. W sumie w okresie od kwietnia 2014r. do września 2015r.
zorganizowano 6 spotkań zespołu roboczego, który zajmował się przygotowaniem wniosku o
dofinansowanie wraz z załącznikami, określił wspólne działania w ramach projektu oraz sposoby ich
realizacji.
Celem prawidłowej realizacji projektu stworzony został harmonogram logicznie następujących po
sobie zadań. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań podzielono pomiędzy wszystkich
Partnerów z uwzględnieniem ich potencjału merytorycznego.

Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a
časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki
sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest
niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań\nw czasie i udział partnerów w
poszczególnych czynnościach):
Sestava vytvořena v MS2014+
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Pro účely společné realizace projektu byl vytvořen společný pracovní tým na základě Dohody o
spolupráci. Byli jmenováni koordinátoři projektu od každého partnera a osoby zodpovědné za
prevenci, osoby z laboratoří a osoby zodpovědné za propagaci projektu. Tyto osoby se budou scházet
na schůzkách řídícího týmu průměrně každé 4 měsíce. Během těchto setkáních budou zástupci
partnerů pracovat v podskupinách, za účelem ověření stavu zadaných úkolů a dohodnutí podrobností
společných činností na nejbližší období. Projektové aktivity byly rozděleny mezi partnery. Partneři se
budou střídat v organizování pracovních setkání, školení prevence, propagaci projektu, konferencích
propagace projektu.
Celem wspólnej realizacji projektu został powołany wspólny zespół zadaniowy na mocy Porozumienia
o współpracy. Powołani zostali Koordynatorzy projektu od każdego z Partnerów oraz osoby
odpowiedzialne za prewencję, osoby z laboratorium oraz osoby odpowiedzialne za promocję
projektu. Osoby te będą spotykać się na spotkaniach zespołu zarządzającego, średnio co 4 miesiące.
Podczas takich spotkań przedstawiciele partnerów będą pracować w podgrupach, celem weryfikacji
zaawansowania realizacji powierzonych zadań, jak również celem uzgodnienia szczegółów wspólnych
działań na najbliższy okres. Ponadto działania w projekcie zostały podzielone pomiędzy partnerów.
Partnerzy naprzemiennie będą organizować spotkania robocze, szkolenia prewencyjne, promocję
projektu, konferencje promujące projekt.
Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti
společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení\npravidel
komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel
uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego
wspólny personel jest niezbędny, jego struktura,\npodział zakresu odpowiedzialności i
kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):
Projekt bude realizován prostřednictvím společného projektového týmu, který byl vytvořen na
základě Dohody o spolupráci, který se skládá ze zástupců partnerů z obou stran hranice. Byly
stanoveny rámcové zásady vzájemných kontaktů (email, telefon, tradiční pošta) a setkání, byly
rozděleny povinnosti a uvedena odpovědnost partnerů projektu. Byli jmenováni vedoucí projektu na
obou stranách hranice. Projektový tým byl rozdělen do 4 oblastí: řízení projektu, prevence,
odhalování trestné činnosti, propagace projektu. Každou oblast reprezentují meritorně připravení
zástupci všech partnerů. Takto sestavený tým zaručuje řádnou koordinaci po obou stranách hranice.
Společný projektový tým se bude podílet na všech aktivitách projektu ve prospěch obou stran.
Kromě přidělených úkolů, jsou bezprostředně plněny úkoly, které jsou spojené s realizací, za využití
vlastního personálu partnerů.
Projekt będzie realizowany przez wspólny zespół projektowy powołany na mocy Porozumienia o
współpracy, składający się z przedstawicieli partnerów po obu stronach granicy. Zostały ustalone w
nim ramowe zasady wzajemnych kontaktów (e-mail, tel, poczta tradycyjna) i spotkań, podzielono
obowiązki i opisano odpowiedzialność Partnerów. Powołani zostali kierownicy projektu po obu
stronach granicy. Zespół projektowy podzielono na 4 obszary: Zarządzanie projektem, Prewencja,
Wykrywanie przestępstw, promocja projektu. Każdy z obszarów reprezentują merytorycznie
przygotowani przedstawiciele wszystkich Partnerów. Taki skład zespołu gwarantuje prawidłową
koordynację po obu stronach granicy. Wspólny zespół projektowy będzie zaangażowany we
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wszystkie działania projektu na rzecz obu stron. Poza zadaniami zleconymi, zadania związane z
realizacją są wykonywane bezpośrednio przez własny personel partnerów.
Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ano/tak

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione
jest wspólne finansowanie projektu:
Všichni partneři se podílejí na spolufinancování projektu. Každý partner přispěje v souladu s přijatým
podílem úkolů v rámci projektu. Na polské a české straně bude vlastní příspěvek na společné
financování projektu pokryt v rámci rozpočtu KŘP Wrocław, KŘP Opole, KŘP Katowice, KŘP Hradec
Králové, KŘP Liberec, KŘP Ostrava, KŘP Olomouc, KŘP Pardubice. Podrobné rozdělení nákladů bylo
zahrnuto do rozpočtu projektu.
Popis aktivit obsahuje podrobné rozdělení odpovědnosti partnerů za jejich realizaci, s odkazem na
finanční odpovědnost. Každý partner bude osobně zodpovědný za svou část rozpočtu.
Wszyscy partnerzy uczestniczą we współfinansowaniu projektu. Każdy z partnerów wniesie wkład
własny zgodnie z przyjetym podziłem zadań w ramach projektu. Po stronie polskiej i czeskiej wkład
własny na wspólne finansowanie projektu pokryty zostanie w ramach budżetu KWP Wrocław, KWP
Opole, KWP Katowicach, KWP Hradec Kralove, KWP Liberec, KWP Ostrava, KWP Ołomuniec, KWP
Pardubice.
Szczegółowy podział kosztów został ujęty w budżecie projektu.
Opis działań zawiera precyzyjny podział odpowiedzialności Partnerów za ich realizację, z
uwzględnieniem odpowiedzialności finansowej. Każdy partner będzie odpowiadał indywidualnie za
swoją część budżetu.

Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny
Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu,
tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě
dvou\nindividuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených
programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. /
Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego,
w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w
przypadku\realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub
tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania\nwspólnego
problemu lub rozwija wspólny potencjał.:
Výsledky vlajkového projektu budou výrazně vyšší než výsledky samostatných projektů, vzhledem k
jeho komplexnímu charakteru, tzn.: společně definovaný problém, společné nápravné činnosti,
posílení spolupráce v celé oblasti podpory uvedené v programu, výměna znalostí a zkušeností,
společné vypracování dvojjazyčných školících materiálů,vzdělávacích a preventivních materiálů ,
sjednocení formulářů a metod, nákup kompatibilního zařízení. Projekty realizované samostatně
mohou obsáhnout pouze část oblasti podpory, nebo vyřešit část problému. Kromě toho, je zde
vysoká pravděpodobnost aplikace odlišného řešení v jednotlivých regionech, což následně může
Sestava vytvořena v MS2014+

MEDUSKAT

13.11.2015

87
narušit systém spolupráce mezi policejními složkami sousedících regionů. Projekt předpokládá
komplexní přístup k otázkám drogové problematiky, od definování legislativních rozdílů, přes činnosti
prevence a školení, ke zvýšení vyšetřovacích schopností složek.
Rezultaty projektu flagowego będą wyraźnie większe niż rezultaty indywidualnych projektów,ze
względu na jego kompleksowy charakter, w tym: wspólnie zdefiniowany problem,wspólnie
zdefiniowane działania naprawcze,zacieśnienie współpracy na całym obszarze wsparcia określonym
w programie,wymiana wiedzy i doświadczeń,wspólne opracowania dwujęzycznych materiałów
szkoleniowych,edukacyjnych i profilaktycznych, ujednolicenie formularzy i procedur,zakup
kompatybilnego względem siebie sprzętu. Projekty realizowane indywidualnie mogą objąć tylko część
terenu wsparcia lub rozwiązać część problemu. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo
implikowania w poszczególnych regionach rozbieżnych rozwiązań,co może zaburzyć system
współpracy pomiędzy jednostkami Policji z sąsiednich regionów. Projekt zakłada kompleksowe
podejście do zagadnienia problematyki narkotykowej, od zdefiniowania różnic legislacyjnych, poprzez
działania prewencyjne i szkolenia, do podwyższenia zdolności wykrywczych służb.
Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních
kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových\nskupin
na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego
pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i
struktur,\nintegrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:
V rámci vzájemné spolupráce bude vytvořen společný informační systém, díky kterému budou
předávány klíčové informace o nově odhalených drogách. Bude zakoupeno kompatibilní
specializované vybavení k odhalování drogové kriminality.
Školení po obou stranách hranice umožní poznávání zemí partnerů. K integraci cílových skupin
projektu dojde díky účasti osob, které se zabývají drogovou problematikou z řad prevence a
kriminalistů. Bude navázána komplexní spolupráce a budou vypracovány kompatibilní řešení, týkající
se drogové problematiky na každé úrovni definovaného problému. Zástupci všech partnerů se budou
podílet na procesu výměny zkušeností, znalostí, včetně právních předpisů a stávajících postupů.
Zástupci všech partnerů se budou účastnit společných školení. Překonání jazykových bariér nastane
díky vzniku dvojjazyčných produktů.
W ramach wzajemnej współpracy zostanie wytworzony wspólny system informacyjny, za pomocą
którego będą przekazywane kluczowe informacje o nowych ujawnionych narkotykach. Nastąpi zakup
kompatybilnego specjalistycznego sprzętu służącego ujawnianiu przestępczości narkotykowej.
Szkolenia po obydwu stronach granicy pozwolą na poznanie kraju Partnerów.Integrowanie grup
docelowych nastąpi przez udział w projekcie osób zajmujących się problematyką narkotykową z
pionów prewencyjnych i kryminalnych. Zostanie nawiązana kompleksowa współpraca i wypracowane
zostaną kompatybilne rozwiązania odnośnie problematyki narkotykowej na każdym szczeblu
definiowanego problemu. Przedstawiciele wszystkich Partnerów będą uczestniczyć w procesie
wymiany doświadczeń, wiedzy, w tym regulacji prawnych oraz dotychczasowych praktyk.
Przedstawiciele wszystkich partnerów wezmą udział we wspólnych szkoleniach.
Niwelowanie barier językowych nastąpi poprzez dwujęzyczną postać powstałych produktów.
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Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým
skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy,
w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:
Realizace projektu s ohledem na zapojení partnerů na obou stranách hranice ovlivňuje celou oblast
podpory. Díky realizaci školení a výměně zkušeností, budou zvýšeny a sjednoceny kompetence a
znalosti drogové problematiky u všech partnerů projektu. Získané nové dovednosti, společně
vypracovaný a zavedený systém výměny informací a dovybavení vybavením, bude mít vliv na
každodenní práci zaměstnanců organizací na obou stranách hranice. Účinná policejní činnost při
prevenci a boji proti drogové kriminalitě bude mít vliv na pocit bezpečí turistů a obyvatel v polskočesko-německém pohraničí. Projekt díky kampani prevence významně zvýší povědomí obyvatel v
oblasti podpory a zvýší citlivost na toto téma, hlavně s ohledem na zástupné a syntetické látky.
Realizacja projektu ze względu na zaangażowanie partnerów po obu stronach granicy ma wpływ na
cały obszar wsparcia. Dzięki realizacji szkoleń i wymianę doświadczeń zostaną podniesione i
ujednolicone kompetencje i wiedza z zakresu problematyki narkotykowej u wszystkich partnerów
projektu. Zdobyte nowe umiejętności, wspólnie wypracowany i wdrożony system wymiany informacji
oraz doposażenie w sprzęt wpłynie na codzienną pracę pracowników instytucji po obu stronach
granicy. Skuteczne działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej
wpłyną na poczucie bezpieczeństwa turystów oraz mieszkańców pogranicza polsko-czeskoniemieckiego. Projekt poprzez realizację kampanii prewencyjnej istotnie wpłynie na zwiększenie
świadomości mieszkańców obszaru wsparcia i uwrażliwi ich na ten temat, szczególnie w odniesieniu
do środków zastępczych i dopalaczy.
Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na
wspólnym obszarze?:
Projekt ovlivní celou oblast podpory Programu Interreg VA, tzn. 5 českých krajů a 6 polských
podregionů. Veškeré projektové aktivity byly naplánovány tak, aby se každý z partnerů aktivně
podílel na plnění úkolů. Kampaň prevence bude probíhat nepřetržitě od 07.2017 do 12.2018 a to
střídavě u každého z partnerů. Kampaň bude probíhat, mimo jiné, během lokálních svátků a oslav,
festivalů a veřejných událostí. Propagační kampaň projektu bude zahájena českou stranou (KŘP
Hradec Králové), a projekt zakončí konference, kterou bude organizovat polská strana (KŘP
Wroclaw). Kromě toho se budou na školení naplánovaného v rámci projektu podílet rovným dílem
partneři polské i české strany. Takto získané znalosti a dovednosti budou sloužit složkám polské a
české strany v boji proti drogové kriminalitě ve stejné míře. Dodatečně zakoupené kompatibilní
vybavení umožní vyvážené provádění činností v oblasti podpory.
Projekt oddziaływuje na cały obszar wsparcia Programu Interreg VA, tj. 5 czeskich województw oraz 6
polskich podregionów. Wszystkie działania w projekcie zostały zaplanowane tak, aby każdy z
partnerów czynnie uczestniczył w realizacji zadań. Kampania prewencyjna będzie prowadzona od
07.2017 do 12.2018 w sposób ciągły, naprzemiennie przez każdego partnera. Kampania będzie
prowadzona m.in. podczas lokalnych świąt, festynów, imprez masowych. Kampania promocyjna
projektu zostanie rozpoczęta przez czeską stronę (KWP Hradec Kralove), natomiast projekt zakończy
konferencja organizowana przez stronę polską (KWP Wrocław). Ponadto w szkoleniach
zaplanowanych w ramach projektu będą uczestniczyć w równym stopniu partnerzy polscy i czescy.
Tym samym zdobyta wiedza i umiejętności posłużą służbom polskim i czeskim w równym stopniu w
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zakresie walki z przestępczością narkotykową.Dodatkowo zakupiony kompatybilny sprzęt umożliwi
prowadzenie zrównoważonych działań na obszarze wsparcia.

Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady
horyzontalnej:
Vliv projektu na horizontální princip /
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie
równych szans i niedyskryminacja
Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na
zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady
horyzontalnej:
Vliv projektu na horizontální princip /
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój
zrównoważony
Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na
zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady
horyzontalnej:
Vliv projektu na horizontální princip /
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych
szans mężczyzn i kobiet
Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na
zasadę horyzontalną:
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Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na
środowisko:
Projekt nemá škodlivý vliv na životní prostředí. Nepatrná škodlivost analyzátorů pracujících na
základě Ramanovy spektroskopie na životní prostředí je opodstatněnou alternativou do současné
doby všeobecně využívaných, zabarvujících se testrů, jejichž používání produkuje škodlivý nebo
nebezpečný odpad vyžadující speciální zacházení.
Projekt ma neutralny wpływ na środowisko. Znikoma szkodliwość środowiskowa analizatorów
opartych na spektroskopii Ramana jest uzasadnioną alternatywą dla stosowanych dotychczas
powszechnie chemicznych testów barwnych, których używanie powoduje powstawanie odpadów
uciążliwych lub niebezpiecznych wymagających specjalnego postępowania.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním
dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč.
opatření\nzaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania
zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszania/zapobiegania negatywnemu
oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego)\nna zrównoważony rozwój,
wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.
Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? /
Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?

ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k
jejich naplění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z
stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
Strategie spolupráce polsko-českého pohraničí - strategická oblast 4, cíl 4.1, opatření 4.1.2
Strategie rozvoje Dolnoslezského kraje 2020, priorita: Zdraví a bezpečnost, projekt: Vypracování a
zavedení dlouhodobých programů ochrany zdraví, včetně zdravotní prevence. Dolnoslezský program
prevence a řešení problémů závislostí na období 2013-2016.
Strategie rozvoje Opolského kraje do roku 2020 - TÉMATICKÁ VÝZVA PRO ROZVOJ č. 3, strategické
cíle: 6.4. Zlepšení bezpečnosti na komunikacích 7.5. Prevence a řešení následků přírodních a
civilizačních rizik.
Narodowa Strategia Polityki Antynarkotykowej 2010-2018
Strategia Współpracy Polsko-Czeskiego Pogranicza, obszar strategiczny 4, cel 4.1, działanie 4.1.2
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, priorytet: Zdrowie i bezpieczeństwo,
przedsięwzięcie: Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej. Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na
lata 2013-2016.
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Strategia rozwoju woj. opolskiego do 2020 r.- TEMATYCZNE WYZWANIE ROZWOJOWE nr 3, cele
strategiczne: 6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych 7.5. Przeciwdziałanie i
usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných
zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou
tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania
projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych,
KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już
zrealizowanych na terenie UE?
Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak, opisywać sposób:

Jednostka budżetowa
Kod

Nazwa

1

Celkové výdaje

0,00

1.1

Celkové způsobilé
výdaje
Náklady na
zaměstnance / Koszty
personelu
Kancelářské a
administrativní výdaje
/ Wydatki biurowe i
administracyjne
Náklady na cestování a
ubytování / Koszty
podróży i
zakwaterowania
Náklady na externí
poradenství a služby /
Koszty ekspertów i
usług zewnętrznych
Výdaje na vybavení /
Wydatki na
wyposażenie

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Sestava vytvořena v MS2014+

Jednostk
a miary

Cena
jednostkowa

Kwota
ogółem

Proce
nt

0,00

2 457 545,50

0,00

0,00

2 457 545,50

0,00

1,00

0,00

100,0
0
100,0
0
0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

28 382,50

1,00

28 382,50

1,15

231 717,00

1,00

231 717,00

9,43

2 197 446,00

1,00

2 197 446,00

89,42

MEDUSKAT
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k
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1.1.6

1.1.7

1.2

Pořízení nemovitostí a
stavební práce /
Wydatki na zakup
nieruchomości i prace
udowlane
Výdaje na přípravu
projektové žádosti /
Wydatki na
przygotowanie
wniosku projektowego
Celkové nezpůsobilé
výdaje

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Omówienie źródeł finansowania

Etap wykazu finansowania:
Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Waluta:
EUR
Nazwa etapu:
Źródła ogółem:
2 457 545,50
Całkowite wydatki niekwalifikowalne:
0,00
Inny dochód na niekwalifikowalne:
0,00
Całkowite wydatki kwalifikowalne:
2 457 545,50
Inne dochody (ID):
0,00
Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:
2 457 545,50
Dochód zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego: 0,00
Dofinansowanie Unii:
2 088 913,68
Krajowe środki publiczne:
368 631,82
Dofinansowanie ogółem:
0,00
Prywatne:
0,00
EBI:
0,00
Luka w finansowaniu:
2 457 545,50
Właśne źródła finansowania:
0,00
% własnego finansowania:
Źródło finansowania udziału własnego:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:
Sestava vytvořena v MS2014+

1
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Datum předložení:
Proplaceno:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování – plán očištěná o příjmy:
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Proplaceno:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování – plán očištěná o příjmy:
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

26. 11. 2018
0,00
2 457 545,50
2 197 446,00
260 099,50
0,00
Ano
2
0,00
0,00
0,00
2 457 545,50
2 197 446,00
260 099,50
0,00
0,00
0,00

Dokumenty / Załączniki
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
930156216

Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
270208292

Pořadí / Kolejność :
1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Sestava vytvořena v MS2014+

MEDUSKAT

13.11.2015
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Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

Zał. nr 1a Drugstop uzasadnienie dla sprzętu
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

2
Zał. nr 1b Drugstop celkové zdůvodnění

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

3

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

4
Zał. nr 2b Schéma použití techniky

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:

5
Zał. nr 3 Mapa podporovaného území

Sestava vytvořena v MS2014+

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 2a Schemat użytkowania sprzętu
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 3 Mapa obszaru wsparcia
MEDUSKAT
28. 9. 2015
MEDUSKAT
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Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

0001

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

6

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

7

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

8

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

9

Zał. nr 4 Specyfikacja zakupów i usług KWP Wrocław
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 5 Specyfikacja zakupów i usług KWP Opole
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 6 Specyfikacja zakupów i usług KWP Katowice
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 7a Porozumienie o współpracy
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Zał. nr 7b Dohoda o spolupráci

Sestava vytvořena v MS2014+
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Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001
11
Zał. nr 8a Pełnomocnictwo dla K-ta Miłkowskiego _KWP
Wrocław
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001
12
Zał. nr 8b Pełnomocnictwo dla N-ka Łabanca _KWP
Wrocław
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

13

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:

14

Sestava vytvořena v MS2014+

Zał. nr 9 Upoważnienie dla K-ta Białostockiego_KWP Opole
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 10 Mianowanie K-ta Szymczyka_KWP Katowiece
MEDUSKAT
28. 9. 2015
MEDUSKAT

13.11.2015
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Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

0001

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

15
Zał. nr 11 Jmenování_Mgr. ČERVÍČEK_KŘP HK

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

16
Zał. nr 12 Jmenování_Mgr. HUSÁK_KŘP Liberec

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

17
Zał. nr 13 Jmenování_Mgr. KUŽEL_ KŘP Ostrava

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

18
Zał. nr 14 Jmenování_Ing. KREJČIŘIK_KŘP Olomouc

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
19
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Zał. nr 15 Jmenovani_Mgr. ŠVEJDAR_KŘP Pardubice

Sestava vytvořena v MS2014+
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Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

20

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

21

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

22

Zał. nr 16 Oświadczenie polskiego Partnera
Wiodącego_KWP Wrocław
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 17 Oświadczenie polskiego Partnera_KWP Opole
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 18 Oświadczenie polskiego Partnera_KWP Katowice
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :

23
Zał. nr 19 Čestné prohlášení českého partnera_KWP Hradec
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Kralove
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MEDUSKAT
Sestava vytvořena v MS2014+
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Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

28. 9. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :

24
Zał. nr 20 Čestné prohlášení českého partnera_KWP
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Liberec
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MEDUSKAT
Datum vložení / Data wprowadzenia:
28. 9. 2015
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Pořadí / Kolejność :

25
Zał. nr 21 Čestné prohlášení českého partnera_KWP
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Ostrava
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MEDUSKAT
Datum vložení / Data wprowadzenia:
28. 9. 2015
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Pořadí / Kolejność :

26
Zał. nr 22 Čestné prohlášení českého partnera_KWP
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Olomouc
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MEDUSKAT
Datum vložení / Data wprowadzenia:
28. 9. 2015
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Pořadí / Kolejność :

27
Zał. nr 23 Čestné prohlášení českého partnera_KWP
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Pardubice
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MEDUSKAT
Datum vložení / Data wprowadzenia:
28. 9. 2015
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Sestava vytvořena v MS2014+
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Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

28

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

29

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

30

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

31

Zał. nr 24 Budżet projektu
MEDUSKAT
28. 9. 2015
0001

Zał. nr 25 KWP Opole pełnomocnictwo
MEDUSKAT
26. 10. 2015
0001

Zał. nr 26 KWP Opole specyfikacja zakupów i usług
uzupełniona
MEDUSKAT
26. 10. 2015
0001

Zał. nr 27 KWP Opole oświadczenie o prawie
dysponowania nieruchomością
MEDUSKAT
26. 10. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :

32
Zał. nr 28 KRP Kradec Kralove - Čestné prohlášení českého
Název dokumentu / Nazwa dokumentu partnera
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

MEDUSKAT
26. 10. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

33

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

34
příl.č. 30 Rozpočet projektu česká verze

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

35

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

Zał. nr 29 KWP Wrocław specyfikacja zakupów i usług
uzupełnione
MEDUSKAT
26. 10. 2015
0001

MEDUSKAT
27. 10. 2015
0001

Zał. nr 31 KWP Wrocław oświadczenie o prawie
dysponowania nieruchomością
MNŚCIELI
27. 10. 2015
0001
36

Zał. nr 32 KWP Katowice pełnomocnictwo
MEDUSKAT
30. 10. 2015
0001
MEDUSKAT
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Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

37

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

38

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

Zał. nr 33KWP Katowice specyfikacja zakupów i usług
uzupełnione
MEDUSKAT
30. 10. 2015
0001

Zał. nr 34 Katowice oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomościami na potrzeby realizacji projektu
MEDUSKAT
30. 10. 2015
0001
39
Zał. nr 35 KWP Wrocław Oświadczenie w sprawie
nieuzupełnienia wniosku poza zakres wezwania
MNŚCIELI
30. 10. 2015
0001
40
Zał. nr 36 KWP Wrocław Pismo przewodnie informujące o
zmianach
MNŚCIELI
30. 10. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
41
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
Zał. nr 37 KWP Wrocław Budżet projektu - dwujęzycznydokumentu PL:
uzupełniony
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Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:

MEDUSKAT
13. 11. 2015
0001

Pořadí / Kolejność :
42
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Zał. nr 38 KWP Wrocław oświadczenie w sprawie
Název dokumentu PL / Nazwa
nieuzupełnienia wniosku projektowego poza zakres
dokumentu PL:
Wezwania
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MEDUSKAT
Datum vložení / Data wprowadzenia:
13. 11. 2015
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001

Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
75151502

Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
72050501

Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
72051795

Název subjektu / Nazwa podmiotu

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
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IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

72050250

Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
531125704

Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
75151545
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Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen
výhradně k plnění veřejných účelů;
prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše
spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek
z národních veřejných zdrojů;
prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České
republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním
orgánem Programu;
prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na
uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;
prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu
postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem nonprofit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;
oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do
wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego
innego finansowania z krajowych środków publicznych;
oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi
przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;
oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do
uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;
oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej
przestrzegał.
Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové
písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej
(pismem drukowanym)
Funkce / Funkcja:
Razítko a datum / Pieczątka i data
Podpis / Podpis :
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