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: ………………
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Stanovisko JS k projektovému záměru (datum)/ Opinia WS dot. propozycji projektowej (data):
............................
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A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu
Registrační číslo projektu / Numer
rejestracyjny projektu:
Identifikace žádosti (Hash) / Dane
identyfikacyjne wniosku (Hash):
Verze / Wersja:
Typ podání / Typ złożenia:
Způsob jednání / Sposób postępowania:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654
v4IAIP
0002
Automatické/Automatycznie
Podepisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

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

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

11_17_028
3. výzva pro individuální projekty - prioritní osa 4 / 3.
nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 4
Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti
kyberkriminalitě
Usprawnienie czesko-polskej współpracy w walce z
cyberprzestępczością

Anotace projektu / Streszczenie projektu:
Projekt řeší zásadní problém, kterým je neexistence systémové spolupráce v česko-polském pohraničí
v oblasti potírání kyberkriminality. Vytvořením společné komunikační sítě dojde k propojení všech
partnerů projektu již od nejnižších útvarů. Tím dojde k výraznému zrychlení výměny dat a informací,
které je pro řešení kyberkriminality zásadní. Propojením všech policejních partnerů a univerzity jako
provozovatele on-line poradny a odborníka na prevenci bude kyberkriminalita řešena komplexně.
Projekt zajmuje się ważnym problemem, którym jest brak systemowej współpracy w polsko-czeskim
pograniczu w walce z cyberprzestępczością. Tworząc wspólną sieć komunikacyjną, wszyscy partnerzy
projektu zostaną połączeni już od najniższych szczebli. Przyspieszy to wymianę danych i informacji, co
jest kluczowe w walce z cyberprzestępczością. Poprzez łączność partnerów policyjnych i uniwersytetu
prowadzącego on-line poradnię i prewencję, cyberprzestępczość zostanie potraktowana w sposób
kompleksowy.
Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu
Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin
rozpoczęcia:
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin
zakończenia:
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany
czas trwania (w miesiącach):
Přijmy projektu / Dochody projektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne
przychody (IP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení /
Dochody zgodnie z art. 61
Rozporządzenia Ogólnego:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje
innych wpływów finansowych
Projekt nevytváří příjmy dle článku 61/Projekt nie
generuje przychodów zgodnie z artykułem 61

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające
Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ano/Tak
Veřejná podpora / Pomoc publiczna:

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer:

Název / Nazwa:
Procentní podíl / Udział procentowy:

11.4.120.4.1
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v
příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy
między instytucjami i społecznościami w regionie
przygranicznym
100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi
priorytetowej:
Název prioritní osy / Nazwa osi
priorytetowej:

11.4
Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i
społeczności

Číslo investiční priority / Numer
priorytetu inwestycyjnego:

Název investiční priority / Nazwa
priorytetu inwestycyjnego:

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 / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych
instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie
współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami i instytucjami

B. Vedoucí partner/Partner wiodący
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód státu / Kod państwa
IČ / REGON
Sestava vytvořena v MS2014+
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IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID
Právní forma / Forma prawna

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
Je vedoucí partner Evropským
seskupením pro územní spolupráci? /
Czy partner wiodący jest europejskim
ugrupowaniem współpracy
terytorialnej?
NE

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" vlajkový projekt v rámci INTERREG V-A Česká republika - Polsko,2 457 545,50 EUR.
"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 např.:
KKC I. -50 006 715 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, NA, Hus.nám. - 11 412 115,86 Kč.
"Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową"-Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,2 457
545,50 EUR.
"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 np: KKC I.-50 006 715Kč,Stanowisko dyżurnego - 31
637 323Kč,LZZ-20 020 808Kč, Rozwój systemu Pegas-15 851 269Kč,Wytworzenie infrastruktury
komunikacyjnej w obiektach KWP w Hradec Kralove,Nachod,plac Husaka-9 844 697Kč,Ocieplenie
objektu: Svitavy nr 1907-20 182 182Kč,Nachod, plac Husaka-11 412 115,86Kč.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu
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.:
974521220
Email / Email:
krph.int@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
ANO
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

Ing.
Martina
Kulhánková

725885978
krph.osc.analytik@pcr.cz

ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:

Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro
doručení
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí
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Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Martina
Kulhánková
Vedoucí projektu ČR / Kierownik projektu po stranie CZ

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 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 souvisejících 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:

Ivana
Jakubínská
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Sestava vytvořena v MS2014+
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8 letá zkušenost s realizací projektů spolufinancovaných EU 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 magisterského studia Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice
- kurz projektového řízení
8 lat doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych UE w roli koordynatora i
administratora (koordynacja działań związanych z opracowaniem wniosków projektowych i budżetu
projektu, przygotowaniem i realizacją postępowań przetargowych, raportów i informacji o
postępach, przygotowaniem dokumentacji na zakończenie projektu, wniosków o płatność, kontrolą
spełniania wskaźników projektów),
- absolwentka studiów magisterskich Ekonomia i Zarządzanie na Uniwersytecie Pardubice
- kurs zarządzania projektami
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Ondřej
Moravčík
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- Koordinátor prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
- Zastřešuje preventivní aktivity policie v Královéhradeckém kraji
- Připravuje a vytváří preventivní projekty, koordinuje spolupracující subjekty a odborně garantuje
výstupy
- Zajišťuje medializaci a kontakty se sdělovacími prostředky u preventivních projektů
- Realizuje veřejné odborné přednášky, jejichž témata se týkají činností Policie ČR
- Absolvent rigorózního řízení v oboru Politologie, Univerzita Hradec Králové
- Koordynator prewencji KWP Hradec Králové
- Realizuje działania prewencyjne policji w Kraju Hradeckim
- Przygotowuje i tworzy projekty prewencyjne, koordynuje podmioty współpracujące i odpowiada za
stronę merytoryczną wyników
- Zapewnia medializację i kontakty z mediami dla projektów prewencyjnych
- Realizuje publiczne prelekcje specjalistyczne, których temat dotyczy zadań Policji Czeskiej
- Absolwent rigorosum na kierunku Politologia, Uniwersytet Hradec Králové
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Petr
Dostál
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:

Sestava vytvořena v MS2014+
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- Teorie a praxe přípravného trestního řízení - Bc. Studijní program Právnické fakulty Masarykovy
univerzity.
- Certifikace Kriminalistického ústavu pro zajišťování dat.
- Různé specializační kurzy a školení s tématikou informační kriminality (kyberkriminality).
Ostatní:
- Oddělení informační kriminality v současné době jako vedoucí oddělení - koordinace trestního
řízení, metodická činnost, prověřování a vyšetřování trestných činů s prvkem informační kriminality,
technická podpora, zajišťování dat z PC, medií, Internetu, (provádění kriminalisticko-technických
úkonů) vyhodnocování a analýzy těchto dat. atd.
- V současné době pověřen řízením odboru analytiky SKPV, koordinace činnosti oddělení informační
kriminality, oddělení kriminálních analýz a oddělení informatické podpory v rámci Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
- 15 let na obvodních odděleních Police ČR v různých pozicích
- 2 roky studijní pobyt SKPV, v rámci vyšetřovacího týmu
- 6 let oddělení analytiky SKPV na územním odboru
- 7 let oddělení informační kriminality odbory analytiky SKPV KŘP
- Teoria i praktyka postępowania karnego - Licencjacki program studiów Wydziału Prawa
Uniwersytetu T.G.Masaryka w Brnie
- Certyfikacja Instytutu Kryminalistycznego na zabezpieczanie danych
- różne kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu przestępczości informatycznej
(cyberprzestępczości).
Inne:
- Wydział Przestępczości Informatycznej: obecnie jako naczelnik wydziału - koordynacja postępowań
karnych, działalność metodyka, wyjaśnianie i śledzenie przestępstw z elementem przestępczości
informatycznej, wsparcie techniczne, zabezpieczanie danych z PC, mediów, internetu (wykonywanie
czynności kryminalistyczno-technicznych), ocena i analiza tych danych, itp.
- Obecnie kieruje Działem Analityki SKPV, koordynacja działań Wydziału Przestępczości
Informatycznej, Wydziału Analiz Kryminalnych i Działu Wsparcia IT w ramach KWP Hradec Králové.
- 15 lat w komisariatach Policji Czeskiej na różnych pozycjach
- 2-letni pobyt studyjny SKPV w ramach zespołu śledczego
- 6 lat Dział Analityki SKPV w Wydziale Terytorialnym
- 7 lat Dział Przestępczości Informatycznej Wydziału Analityki SKPV KWP
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Radovan
Hlaváček
Specialista forenzního pracoviště / Specialista laboratorium
kryminalistycznego

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- Absolvent magisterského studia na Katedře teorie a technologie výbušin Univerzity Pardubice
- 3 roky praxe jako IT síťový administrátor
- 15 let praxe ve forenzní laboratoři KŘP Královéhradeckého kraje (znaleckém ústavu zapsaném na
Ministerstvu spravedlnosti v oboru kriminalistika na úseku kriminalistických počítačových expertíz)
- specialista v oboru kriminalistické počítačové expertizy
- zkušenosti s prací s laboratorní technikou i s prací v terénu
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- absolwent studiów magisterskich w Katedrze Teorii i Technologii Materiałów Wybuchowych
Uniwersytetu Pardubice
- 3 lata praktyki jako administrator sieci IT
- 15 lat praktyki w Laboratorium Kryminalistycznym KWP Hradec Králové (instytucie opiniującym
wpisanym na listę MS w dziedzinie kryminalistyka w zakresie komputerowych ekspertyz
kryminalistycznych)
- specjalista w dziedzinie komputerowych ekspertyz kryminalistycznych
- doświadczenia w pracy z techniką laboratoryjną oraz pracy w terenie

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
100,00
2 604 774,52

Tematický cíl / cel tematyczny
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
100,00
2 604 774,52

Forma financování / forma finansowania
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja
Sestava vytvořena v MS2014+
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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

01
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
2,20
57 305,04
02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
12,40
322 992,04
03
Venkovské oblasti (řídce osídlené)
85,40
2 224 477,44

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

07
Nepoužije se
100,00
2 604 774,52

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza
Kód / Kod
Název / Nazwa
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

18
Veřejná správa
100,00
2 604 774,52

Lokalizace / Lokalizacja
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
10,31
268 552,25
CZ052
RVKULMAR
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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
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
Sestava vytvořena v MS2014+

Královehradecký kraj
Severovýchod
Česká republika
21,37
556 640,31
CZ053
Pardubický kraj
Severovýchod
Česká republika
21,85
569 143,23
CZ071
Olomoucký kraj
Střední Morava
Česká republika
19,18
499 595,75
CZ080
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezsko
Česká republika
15,74
409 991,51
PL22C
Tyski
Śląskie
Region Południowy
0,29
7 553,85
PL225
Bielski
Śląskie
Region Południowy
1,81
47 146,42
PL227
Rybnicki
Śląskie
Region Południowy
1,19
RVKULMAR
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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
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

Sestava vytvořena v MS2014+

30 996,82
PL514
Miasto Wrocław
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
0,05
1 302,39
PL515
Jeleniogórski
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
2,43
63 296,02
PL517
Wałbrzyski
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
2,15
56 002,65
PL518
Wrocławski
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
0,24
6 251,46
PL523
Nyski
Opolskie
Region Południowo-Zachodni
1,34
34 903,98
PL524
Opolski
Opolskie
Region Południowo-Zachodni
2,05
53 397,88

RVKULMAR
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C. Partneři projektu/Partnerzy projektu
Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ / REGON
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

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" vlajkový projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, 2 457 545,50 EUR; Community policing konference v ČR-PR příhraničí,4 392 EUR; Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi,24 703 EUR;
Česko-polské příhraničí-zlepšení bezpečnosti- vozidla pro službu v příhraničí,365 999 EUR; Problémy
sociálního vyloučení na česko-polské hranici-senioři v bezpečí,13 552 EUR; Bezpečně na silnicích v
příhraničí-podpora prevence a společné řešení problémů,29 313 EUR; Zvýšení kvality zásahových
jednotek v česko polském příhraničí,34 560 EUR; Čtyřnozí příslušníci pro bezpečnost příhraničí spolupráce ČR a PR psovodů,18 465 EUR
Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska,2 457
545,50 EUR, Community policing -konferencja na CZ-PL pograniczu,4 392 EUR, Poprawa jakości
placówki w Choteburzu,24 703 EUR, Czesko-polskie pogranicze-poprawa bezpieczeństwa- auta do
służby na pograniczu,365 999 EUR, Problemy wykluczenia społecznego na CZ-PL
pograniczubezpieczni seniorzy 13 552 EUR, Bezpiecznie na drogach pogranicza - wsparcie
prewencyjne o wspólne rozwiązywanie problemów29 313 EUR, Podwyższenie skuteczności działań
jednostek antyterrorystycznych na CZ-PL pograniczu 34 560 EUR, Czworonożni funkcjonariusze dla
bezpieczeństwa pogranicza-współpraca CZ i PL przewodników18 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.:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Hana
Kuchárová

+420724073551
RVKULMAR
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Email / Email:
hana.kucharova@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

plk. Mgr.
Tomáš
Kužel

+420724023505
tomas.kuzel@pcr.cz
ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

Sestava vytvořena v MS2014+

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

RVKULMAR
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Účty subjektu / Rachunki podmiotu
Název účtu příjemce / Nazwa rachunku
bankowego beneficjenta:
Kód banky / Kod banku:
IBAN / Numer rachunku w formacie
IBAN:
Měna účtu / Waluta rachunku:
Stát / Państwo:
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:
Základní část ABO / ABO - część
główna:
SWIFT kód / Kod SWIFT:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
(příjmový)
0710 - Česká národní banka

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku
bankowego beneficjenta:
Kód banky / Kod banku:
IBAN / Numer rachunku w formacie
IBAN:
Měna účtu / Waluta rachunku:
Stát / Państwo:
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:
Základní část ABO / ABO - część
główna:
SWIFT kód / Kod SWIFT:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
(výdajový)
0710 - Česká národní banka

CZ9607100000190028933881
CZK
Česká republika
19
28933881

CZ1307100000000028933881
CZK
Česká republika

28933881

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Hana
Kuchárová
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:

Sestava vytvořena v MS2014+
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8 let zkušeností s realizací projektů spolufinancovaných EU (přeshraniční spolupráce ČR-PR, IOP, IROP
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
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.
8 lat doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych UE (współpraca transgraniczna
CZRP,
IOP, IROP OPŽP, Erasmus+, Leonardo da Vinci) w roli koordynatora dla KWP Ostrava
(opracowanie wniosków projektowych, budżetów, rzeczow i finansowy nadzór nad realizacją
projektów, sporządzanie raportów, koordynacja działań, organizacja spotkań i konferencji,
komunikacja z partnerami projektów, opracowanie harmonogramów i nadzór nad nimi, kontrola
spełniania wskaźników projektów, przygotowywanie dokumentacji i zakończenia projektów,
opracowywanie wniosków o płatność)
- absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie
- posiadaczka Certyfikatu PRINCE2 Foundation - Projekt Management
- wyniki w zarządzaniu projektami
- znajomość środowiska elektronicznego projektów UE
- odznaczona honorowym medalem KGP za realizację projektów współfinansowanych UE
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Renata
Janáčová
Překladatelská podpora projektu / Wsparcie tłumacza

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
7 let zkušeností s realizací projektů spolufinancovaných EU (přeshraniční spolupráce ČR-PR, IOP,
IROP, OPŽP, Erasmus+, Leonardo da Vinci)
- zkušenosti s tvorbou rozpočtů, finančním dohledem nad realizací projektů, přípravou dokumentace
k ukončení projektů, zpracováním žádosti o platbu
- absolventka bakalářského studia oboru prevence a resocializace na Ostravské univerzitě
- osvědčení k řízení projektů
- znalost elektronických prostředí projektů EU, znalost polského jazyka
7 lat doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych UE (współpraca transgraniczna
CZRP, IOP, IROP, OPŽP, Erasmus+, Leonardo da Vinci)
- doświadczenia w tworzeniu budżetu, nadzorze finansowym nad realizacją projektów,
przygotowaniu dokumentacji na zakończenie projektów, przygotowywaniu wniosku o płatność
- absolwentka studiów licencjackich na kierunku Prewencja i Resocjalizacja na Uniwersytecie
Ostrawskim
- wyniki w zarządzaniu projektami
- znajomość środowiska elektronicznego projektów UE, znajomość języka polskiego
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+

Richard
Palát
RVKULMAR
16

13.8.2018 14:03

Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent bakalářského studia oboru sociální práce
- 11 let praxe u Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, od ledna 2016 zařazen na
skupině tisku a prevence,
- zajišťuje informační vztahy police k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům v rámci
problematiky prevence,
- zodpovídá za koncepci prevence Městského ředitelství policie Ostrava a zajišťuje preventivní činnost
- podílí se na přípravě tiskových besed či brífinků MŘP Ostrava, souvisejících s preventivní činnosti,
- zpracovává související informace o prevenci pro masmédia a interní média,
- podílí se na vytváření a realizaci projektů spojených s kyberproblematikou v rámci oddělení tisku a
prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
- absolwent studiów licencjackich na kierunku Prace Socjalne
- 11 lat praktyki w KWP Ostrawa, od stycznia 2016 skierowany do grupy d/s prasy i prewencji,
- zajmuje się przepływem informacji pomiędzy policją a społeczeństwem i środkami komunikacji
masowej w ramach problematyki prewencji,
- odpowiada za koncepcję prewencji Komendy Straży Miejskiej Ostrava i zapewnia działania
prewencyjne
- uczestniczy w przygotowaniu konferencji prasowych czy briefingów KSM Ostrava, związanych z
działalnością prewencyjną, opracowaniem powiązanych informacji o prewencji dla massmediów i
mediów wewnętrznych,
- uczestniczy w tworzeniu i realizacji projektów związanych z cyberprzestępczością w ramach Działu
Prasy i Prewencji KWP Ostrava
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Milan
Drábek
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent bakalářského studia oboru prevence a resocializace Pedagogické fakulty
- 19 let praxe u Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (15 let na HK)
- nyní třetím rokem zařazen na oddělení informační kriminality
- zkušenosti - pořizování bitových kopií s následnou analýzou (Forensic Falcon, Belkasoft, internet
apod.), padělání a pozměňování měny
- absolwent studiów licencjackich na kierunku Prewencja i Resocjalizacja na Wydziale Pedagogicznym
- 19 lat praktyki w KWP Ostrava (15 lat w HK)
- obecnie od trzech lat skierowany do Działu Przestępczości Informatycznej
- doświadczenia - wykonywanie kopii bitowych z następną analizą (Forensic Falcon, Belkasoft,
internet itp.), podrabianie i zmienianie waluty
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Petr
Peca
Specialista forenzního pracoviště / Specialista laboratorium
kryminalistycznego

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Sestava vytvořena v MS2014+
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- absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
- od ledna 2010 zařazen na odboru informačních a komunikačních technologií Jeseník KŘP Msk, od
ledna 2012 OKTE Frýdek - Místek - 6 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 počítačové expertizy
- absolwent VŠB-TU Ostrava,Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałówej
- od stycznia 2010 skierowany do Wydziału Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych Jeseník
KWP Ostrava, od stycznia 2012 OKTE Frýdek - Místek - 6 lat praktyki w dziedzinie techniki
kryminalistycznej i ekspertyz KWP Ostrava
- doświadczenia w pracy z techniką laboratoryjną i pracy w terenie
- specjalista w dziedzinie kryminalistycznej ekspertyzy komputerowej

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

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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
jest ujęty w budżecie?
ANO
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej

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". Projekt byl zaměřen na boj s masovým narušováním veřejného pořádku v pohraniční
oblasti, 501 965,63 EUR.
"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko, 2 457 545,50 EUR.
Dále má KŘP Libereckého kraje zkušenosti s realizací projektů v rámci IOP: Kontaktní a koordinační
centra II., 18 047 700,- Kč,
Integrované operační středisko, 35 632 181,- Kč,
Lokalizační a záznamová zařízení, 14 487 743,- Kč,
Rozvoj systému Pegas- 10 181 782,- Kč.
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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".Projekt był skierowany na walkę z masowym naruszeniem porządku publicznego na
terenie pogranicza 501 965,63 EUR.
Projekt "Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykow"-Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska,2 457 545,50 EUR.
KWP w Libercu ma również doświadczenie przy realizacji projektów w ramach IOP: Kontaktowe i
koordynacyjne centra II,18 047 700 Kč,
Zintegrowane stanowisko dyżurnego, 35 632 181Kč,
Urządzenia do lokalizacji i zapisu, 14 487 743Kč,
Rozwój systemu Pegas, 10 181 782Kč.
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

Ing.
Lucie
Ducháčková

+420725526145
lucie.duchackova@pcr.cz

ANO

plk. Mgr.
Vladislav
Husák

+420725190003
krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz
ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
Sestava vytvořena v MS2014+
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Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

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

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Lucie
Ducháčková
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 8 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.
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- 8 lat doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE (współpraca
transgraniczna CZ-RP, IOP) w roli koordynatora i administratora projektów KWP Liberec (działania
koordynacyjne związane z opracowaniem wniosków projektowych i budżetów projektów,
przygotowaniem i realizacją postępowań przetargowych, opracowaniem raportów i informacji o
postępach, przygotowaniem dokumentacji na zakończenie projektów, wniosków o płatność, kontrolą
spełnienia wskaźników projektów, itp.)
- absolwentka Uniwersytetu J.E.Pukryniego w Ústí nad Labem
- posiadaczka Certyfikate PRINCE2 Foundation - Projekt Management
- znajomość środowiska elektronicznego projektów UE
- wyniki: zarządzanie finansowe i kontrola, audyt podczas realizacji projektu
- odznaczona honorowym medalem KGP za realizację projektów współfinansowanych przez UE
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Lenka
Dvořáková
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- zařazena na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Libereckého kraje
- zkušenosti s pořádáním různých preventivních akcí a dnů s PČR, zajišťování účasti na různých akcích
dle požadavků jiných složek a také navrhování preventivních projektů.
- skierowana do działu Prasy i Prewencji KWP Liberec
- doświadczenie w organizowaniu różnych akcji prewencyjnych i spotkań z Policją Czeską,
zapewnianie udziału na różnych akcjach wg wymagań innych jednostek oraz kreowanie projektów
prewencyjnych.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Karel
Mauder
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
zařazen na Oddělení informační kriminality
- pracovní náplní je prověřování a vyšetřování trestných činů s prvkem informační kriminality,
zajišťování dat z PC, medií, Internetu, vyhodnocování a analýzy těchto dat
skierowany do Działu Przestępczości Informatycznej
- do obowiązków służbowych należy wyjaśnianie i śledzenie przestępstw z elementem przestępczości
informatycznej, zabezpieczanie danych z Pc, mediów, internetu, ocena i analizy tych danych

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

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
72050250
Organizační složka státu
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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
jest ujęty w budżecie?
ANO
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
1."Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou"
vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2 457 545,50 -EUR.
2.Integrovaný operační program:
Kontaktní a koordinační centra II. 20 854 387,- Kč,
Integrované operační středisko 36.111.284,- Kč,
Lokalizační a záznamová zařízení 13.479.178,- Kč,
Rozvoj systému Pegas 12.663.480 Kč
3.Operační program životní prostředí - Realizace úspor energie:
Policie ČR Ústí nad Orlicí - 9 151 325 Kč,
Policie ČR Chrudim - 2 839 091 Kč,
Policie ČR Pardubice, Rožkova 2757 - 2 788 238 Kč,
Policie ČR Skuteč - 1 793 226 Kč,
Policie ČR Pardubice, Na Spravedlnosti 2516 - 21 680 932 Kč.
1."Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2 457
545,50 EUR
2.Zintegrowany Program Operacyjny:
Kontaktowe i koordynujące centra II.- 20 854 387 Kč,
Zintegrowane stanowisko dyżurnego -36.111.284 Kč,
Urządzenia do lokalizacji i zapisu- 13.479.178,- Kč,
Rozwój systemu Pegas- 12.663.480 Kč
3.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Realizacja oszczędności energii: Policja RC Ústí
nad Orlicí - 9 151 325 Kč,
Policja RC Chrudim- 2 839 091 Kč,
Policja RC Pardubice, Rožkova 2757- 2 788 238 Kč,
Policja RC Skuteč- 1 793 226 Kč,
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 / Email:
Sestava vytvořena v MS2014+

Ing.
Dagmar
Stránská

974562612
dagmar.stranska@pcr.cz
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Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

plk. Mgr.
Jan
Švejdar

974561220
jan.svejdar@pcr.cz
ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

Sestava vytvořena v MS2014+

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

2516
1
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Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Dagmar
Stránská
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
zařazena na Odboru rozpočtu a účetnictví
zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií (např. Drugstoppřeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou, Bezpečná
hranice, OPŽP)
8 let zaměstnanec PČR
absolventka Univerzity Pardubice
zkušenosti s ekonomickou kontrolou
znalost elektronických prostředí projektů EU
- pracuje w wydziale budżetu i księgowości
- doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych UE (np. Drugstop-transgraniczna
współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową, Bezpieczna granica,
OPŽP)
- 8 lat pracy w Policji Republiki Czeskiej
- absolwentka Uniwersytetu w Pardubicach
- doświadczenia s kontrolą ekonomiczną
- znajomość środowiska elektronicznego projektów UE
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Pavel
Dobšíček
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolvent bakalářského studia oboru hospodářská politika a správa Vysoké školy finanční a správní,
- 15 let praxe u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (7 let na OHK),
- nyní druhým rokem zařazen na oddělení informační kriminality,
- zkušenosti: odhalování, dokumentace a vyšetřování trestných činů se zaměřením na oblast
počítačové kriminality a duševního vlastnictví, vedení vyšetřování, několik realizací domovních
prohlídek,
- specializace: prověřování a vyšetřování trestných činů v oblasti kyberkriminality.
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absolwent studiów licencjackich na kierunku Polityka Gospodarcza i Administracja na Wyższej Szkole
Finansów i Administracji,
- 15 lat praktyki w KWP Pardubice (7 lat w Wydziale Przestępczości Gospodarczej),
- obecnie 2 lata skierowany do Działu Przestępczości Informatycznej,
- doświadczenia: wykrywanie, dokumentacja i śledzenie przestępstw ze specjalizacją w dziedzinie
przestępczości komputerowej i własności intelektualnej, prowadzenie śledztwa, kilka realizacji
przeszukania gospodarstwa domowego,
- specjalizacja: wyjaśnianie i śledzenie przestępstw z dziedziny cyberprzestępczości.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Hana
Kaizarová
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista
prewencji cyberprzestępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
absolventka magisterského studia oboru sociální patologie a prevence a sociální práce,
- 21 let praxe u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, od ledna 2008 pracuje na oddělení
tisku a prevence,
- zajišťuje informační vztahy policie k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům v rámci
problematiky prevence,
- zodpovídá za koncepci prevence Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
- spolupracuje s krajským úřadem a dalšími organizacemi státní správy i samosprávy, je členem
komise prevence kriminality a protidrogové politiky na krajském úřadu,
- podílí se na přípravě besed, souvisejících s preventivní činností, zpracovává související informace o
prevenci pro masmédia a interní média,
- podílí se na vytváření a realizaci projektů spojených s kyberproblematikou v rámci oddělení tisku a
prevence Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
- realizuje prezentační akce preventivního charakteru pro veřejnost a preventivní aktivity ve školách a
u seniorů.
absolwentka studiów magisterskich na kierunku Patologia Społeczna i Prewencja i Prace Społeczne,
- 21 lat praktyki w KWP Pardubice, od stycznia 2008 pracuje w Dziale Prasy i Prewencji,
- zajmuje się wymianą informacji pomiędzy policją a społeczeństwem i środkami masowego przekazu
w zakresie prewencji,
- odpowiada za koncepcję prewencji KWP Pardubice,
- współpracuje z urzędem wojewódzkim i innymi organizacjami administracji państwowej i
samorządowej, jest członkiem komisji d/s prewencji przestępczości i polityki antynarkotykowej w
urzędzie wojewódzkim,
- uczestniczy w przygotowaniu prelekcji związanych z działaniami prewencyjnymi, opracowuje
powiązane informacje o prewencji dla massmediów i mediów wewnętrznych,
- uczestniczy w tworzeniu i realizacji projektów związanych z cyberproblematyką w ramach Działu
Prasy i Prewencji KWP Pardubice,
- realizuje akcje prezentacyjne o charakterze prewencyjnym dla społeczeństwa i działania
prewencyjne w szkołach i dla seniorów.

Typ subjektu / Typ podmiotu
Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
POL Polsko
Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
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IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID
Právní forma / Forma prawna

930156216
960004780
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

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" vlajkový projekt v rámci INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2 457 545,50 EUR.
Zlepšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí po vstupu do Schengenského prostoru 501 965,63
EUR.
Česko-polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti, 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.
"Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2 457
545,50 EUR.
Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim po wejściu do strefy Schengen, 501 965,63
EUR.
Czesko-polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa 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 / Email:

Sestava vytvořena v MS2014+

insp.
Adnrzej
Łuczyszyn

0048713403405
zastepca-ds-logistyki@wr.policja.gov.pl
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Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
ANO
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

podkom.
Paweł
Masłowski

0048713402230
pawel.maslowski@wr.policja.gov.pl

ANO

nadkom.
Eliza
Ściborska

0048713404218
eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl
ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa województwa:
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina:
Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro
doručení
dolnośląskie

Wroclaw
RVKULMAR
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Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

Wroclaw
Podwale
50040

31-3

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Eliza
Ściborska
vedoucí projektu na polské straně / kierownik projektu po
stronie polskiej

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
13 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, harmonogram 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.
Dokončila kurzy a workshopy:
řízení evropských projektů, realizace projektů v rámci POKL, EWT PL-CZ, RPO
WD, Leonardo da Vinci.
Od 13 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,
harmonogram realizacji.
Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność, zapewnienie
finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Współorganizatorka spotkań zespołu roboczego i
konferencji dotyczących projektów. Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu:
zarządzania projektami europejskimi, realizacji projektów w ramach POKL, EWT PL-CZ, RPO WD,
Leonardo da Vinci.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+

Paweł
Masłowski
RVKULMAR
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Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Realizací projektů s podílem prostředků Evropské unie pro jednotky územní samosprávy a Policii se
zabývá od 8 let.
Zkušenosti v rozsahu: přípravy žádosti na dofinancování, monitorování realizace
projektu z hlediska shody s žádostí na podporu, smlouvou na dofinancování, realizačním
harmonogramem.
Od 8 lat zaangażowany w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego i Policji.
Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji
projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie,
harmonogramem realizacji.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Ryszard
Piotrowski
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Od 21 let příslušník Policie, který se zabývá problematikou počítačové kriminality, kybernetické
kriminality. Od roku 2002 do 2004 vedoucí Sekce pro boj s počítačovou a karetní kriminalitou Odboru
pro boj s hospodářskou kriminalitou KŘP Wrocław. V období let 2004-2014 zástupce vedoucího
Odboru pro boj s hospodářskou kriminalitou KŘP Wrocław, který se mj. zabýval dozorem práce
alokovaných v Dolnoslezském vojvodství policejních jednotek zabývajících se zjišťováním počítačové,
intelektuální a karetní kriminality a bojem s nimi. Od roku 2014 vedoucí Odboru pro boj s
kybernetickou kriminalitou KŘP Wrocław.
Od 21 lat funkcjonariusz Policji zajmujący się problematyką dotyczącą przestępczości komputerowej,
cyberprzestępczości. Od 2002 do roku 2004 Kierownik Sekcji do walki z przestępczością
komputerową i kartową Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu. W
latach 2004-2014 Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we
Wrocławiu zajmujący się m.in. nadzorem nad pracą ?komórek? policji zlokalizowanych w
województwie dolnośląskim, zajmujących się rozpoznaniem i zwalczaniem przestępczości
komputerowej, intelektualnej i kartowej. Od roku 2014 Naczelnik Wydziału do walki z
Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Radosław
Juźwiak
Specialista forenzních pracovišť / Specialista laboratorium
kryminalistycznego

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Vystudoval obor lékařská biologie Odborné zdravotnické školy ve Wroclavi 1981 - 1983; obor
farmacie Farmaceutické fakulty (Mgr. lékařské biologie) 1983- 1989; Vyšší policejní škola ve Szczytnie,
1996;
doktorské studium na Lékařské fakultě Slezské univerzity v Katovicích, 2000-2004;
postgraduální studium na Fakultě managementu a informatiky Vysoké školy ekonomické O. Langeho
ve Wroclavi 2005-2006.
Má oprávnění samostatně vykonávat a vyhodnocovat oblast klasické biologie
(CLK KGP) 1999;
oprávnění samostatně vykonávat a vyhodnocovat oblast genetického zkoumání (CLK
KGP) 2001 a celou řadu odborných kurzů a školení.
Ukończył Wydział Analityki Medycznej Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu 1981 1983; Wydział Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu (mgr analityki medycznej) 1983- 1989;
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie 1996; studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskie Akademii
w Katowicach 2000-2004; studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu 2005-2006.
Posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania i opiniowania z zakresu biologii klasycznej (CLK
KGP) 1999;
uprawnienia do samodzielnego wykonywania i opiniowania w zakresie badań genetycznych (CLK
KGP) 2001 oraz liczne specjalistyczne kursy i szkolenia.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Leszek
Klimowicz
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
U policie pracuje od roku 1999. 6 let sloužil v pořádkové policii. V roce 2013 byl povolán do týmu
podpory boje s kyberkriminalitou pod Odborem boje s hospodářskou kriminalitou KŘP Wroclav.
V současné době je specialista Odboru boje s kyberkriminalitou KŘP Wroclav. Specializuje se na boj s
kyberkriminalitou, vede školení ve státních a soukromých subjektech, a také vede setkání (rozhovory)
s dětmi a mládeží v souvislosti s hrozbami v internetové síti.
W 1999 roku rozpoczął pracę w Policji. Przez 6 lat służbę pełnił w pionie prewencji. W 2013 r. został
powołany do nieetatowego zespołu wsparcia zwalczania cyberprzestępczości przy Wydziale dw. z
Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu.
Obecnie pełni stanowisko specjalisty Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu.
Specjalizuje się w zwalczaniu cyberprzestępczości oraz prowadzi szkolenia w podmiotach
państwowych, prywatnych, a także prowadzi spotkania
(pogadanki) związane z zagrożeniami w sieci Internet dla dzieci i młodzieży.

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

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
72051795
Organizační složka státu
Nejsem plátcem DPH
RVKULMAR
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Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT
jest ujęty w budżecie?
ANO
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2 457 545,50 EUR.
"Společně pro bezpečnost - spolupráce polské a české policie v Euroregionu Praděd", mikro-projekt,
společných cvičení přeshraniční pronásledování, 11 375,00 EUR. Zkušenosti s realizací projektů v
programovém období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu:
Kontaktní a koordinační centra II. - 9 890 297,80 Kč;
Integrované operační středisko - 44 699 649,00 Kč,
Lokalizační a záznamová zařízení - 16 792 841,00 Kč,
Rozvoj systému PEGAS - 6 168 980,00 Kč.
"Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2 457
545,50 EUR,
"Razem dla bezpieczeństwa - współpraca polskiej i czeskiej policji w Euroregionie
Pradziad", mikroprojekt, wspólne ćwiczenia - pościg transgraniczny, 11 375,00 EUR. Doświadczenie
przy realizacji projektów w ramach okresu programowania 2007-2013 w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego:
Kontaktowe i koordynujące centra II. 9 890 297,80 Kč;
Zintegrowane stanowisko dyżurnego 44 699 649 Kč,
Urządzenia do lokalizacji i zapisu - 16 792 841 Kč,
Rozwój systemu PEGAS 6 168 980 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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+

Bc.
Vladimíra
Daňková

974761574
vladimira.dankova@pcr.cz

ANO

plk. Mgr.
Tomáš
Landsfeld
RVKULMAR
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Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
974761220
Email / Email:
krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

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

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Sestava vytvořena v MS2014+

Vladimíra
Daňková
RVKULMAR
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Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 8 letá zkušenost s realizací projektů spolufinancovaných EU v roli koordinátora a administrátora
(koordinace činností souvisejících 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 bakalářského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci
- Kurz projektového managementu
- 8 lat doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE w roli koordynatora i
administratora (koordynacja działań związanych z opracowaniem wniosków projektowych i
budżetów projektów, przygotowaniem i realizacją postępowań przetargowych, raportów i informacji
o postępach, przygotowaniem dokumentacji za zakończenie projektu, wniosku o płatność, kontrolą
wypełniania wyznaczników projektów),
- absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie F. Palackiego w Ołomuńcu
- kurs zarządzania projektami
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Jiří
Špička
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Kompetence
Vedoucí odboru analytiky, koordinace činnosti oddělení informační kriminality, oddělení kriminálních
analýz a oddělení informatické podpory v rámci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Oddělení informační kriminality - koordinace trestního řízení, metodická činnost, prověřování a
vyšetřování trestných činů s prvkem informační kriminality, technická podpora, zajišťování dat z PC,
medií, internetu atd.
Kvalifikace
- 9 let na různých pozicích v rámci OOP (1992 - 2001)
- 9 let oddělení hospodářské kriminality UO Olomouc, nejprve operativec, později vyšetřovatel (2001
- 2010)
- 1 rok informační kriminalita KROK (2010)
- 4 roky vedoucí odboru analytiky (2011 - 2015)
- 8 měsíců vedoucí oddělení informační kriminality KROK (2016)
od 1.10.2016 - opět vedoucí odboru analytiky
Certifikáty:
- Podpora prosazování práv duševního vlastnictví (ElsoGroup, 2007)
- Prosazování práv v oblasti duševního vlastnictví (Phare EU, 2004)
- Program policejní prevence a řešení kybernetické kriminality (Národní centrum bezpečného
internetu z.s. , 2015)
Osvědčení:
- Nebezpečné komunikační jevy spojené s užíváním internetu a mobilních telefonů (Centrum
prevence rizikové virtuální komunikace, Pdf Up Olomouc, 2011)
- Osvědčení o absolvování školení k zajišťování výpočetní techniky a dat (PP ČR USKPaV, 2010)
- Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění kriminalistickotechnických úkonů při zajišťování
digitální techniky a dat, (Kriminalistický ústav Praha, 2010)
Další vzdělání:
- Různé IMZ po linii duševního vlastnictví a informační kriminality Semináře znaleckého ústavu spol.
- Risk Analysis Consultantss.r.o., Praha

Sestava vytvořena v MS2014+
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Kompetencje
Naczelnik Wydziału Analityki, koordynacja działań Działu Przestępczości informatycznej, Działu Analiz
Kryminalnych i Działu Wsparcia IT w ramach KWP Ołomuniec. Dział Przestępczości Informatycznej koordynacja postępowania karnego, działalność metodyka, wyjaśnianie i śledzenie przestępstw z
elementem przestępczości informatycznej, wsparcie techniczne, zabezpieczanie danych z PC,
mediów, internetu, itp.
Kwalifikacje
- 9 na różnych stanowiskach w ramach OOP (1992-2001)
- 9 lat Dział Przestępczości Gospodarczej UO Olomouc, najpierw policjant operacyjny, potem śledczy
(2001-2010)
- 1 rok przestępczość informatyczna KROK (2010)
- 4 lata naczelnik Wydziału Analityki (2011-2015)
- 8 miesięcy naczelnik Działu Przestępczości Informatycznej KROK (2016)
od 1.10.2016 - znów naczelnik Wydziału Analityki
Certyfikaty:
- Wsparcie egzekwowania praw własności intelektualnej (ElsoGroup, 2007)
- Egzekwowanie praw w zakresie własności intelektualnej (Phare EU, 2004)
- Policyjny Program Prewencji i Rozwiązywania Cyberprzestępczości (Narodowe Centrum
Bezpiecznego Internetu z.s. , 2015)
Zaświadczenia:
- Niebezpieczne zjawiska komunikacyjne związane z użyciem internetu i telefonów komórkowych
(Centrum Prewencji Ryzykownej Komunikacji Wirtualnej, Pdf Up Olomouc, 2011)
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia o zabezpieczaniu techniki cyfrowej i danych (PP ČR USKPaV,
2010)
- Zaświadczenie o posiadanych umiejętnościach do wykonywania czynności
kryminalistycznotechnicznych podczas zabezpieczania sprzętu cyfrowego i danych (Instytut
Kryminalistyczny Praga 2010)
Inne wykształcenie:
- Różne ćwiczenia związane z własnością intelektualną i przestępczością informatyczną Seminárium
Instytutu Opiniowania spol.
- Risk Analysis Consultants s.r.o., Praha
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Marta
Vlachová
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- absolventka magisterského studia Univerzity Palackého v Olomouci
- u PČR od roku 1994 u oddělení služby správní činnosti, cestovní doklady, vedoucí
odděleni cestovních dokladů, přestupky na toxi
- nyní kancelář ředitele KŘP Olomouckého kraje - krajský koordinátor prevence
- absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu F. Palackiego w Ołomuńcu
- w Policji Czeskiej od 1994 r. w Dziale Usług Administracyjnych, dokumenty podróżne, kierownik
Działu Dokumentów Podróżnych, wykroczenia narkotykowe
- obecnie Biuro Komendanta KWP Ołomuniec - wojewódzki koordynator prewencji

Typ subjektu / Typ podmiotu
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
RVKULMAR
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Kód státu / Kod państwa
Název subjektu / Nazwa podmiotu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID
Právní forma / Forma prawna

POL Polsko
Krajské ředitelství policie v Opoli
531125704
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

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
1. "Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko v celkové výši 2 457 545,50 EUR.
2. "Společně pro bezpečnost - spolupráce polské a české policie v Euroregionu Praděd" (lídr KŘP
Opole a český partner Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje),
mikroprojekt, společná cvičení - přeshraniční pronásledování, 11 375,00 EUR.
3. "Předcházení a boj s drogovou kriminalitou - přeshraniční spolupráce", mikroprojekt,
boj, předcházení, prevence drogové kriminality - 11 360,00 EUR.
1. "Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - na
łączną kwotę 2 457 545,50 EUR
2. "Wspólnie dla bezpieczeństwa- współpraca polskiej i czeskiej Policji w Euroregionie Pradziad"
(Lider KWP w Opolu oraz partnera czeskiego Krajske reditelstvi Olomuckeho kraje),
mikroprojekt, wspólne ćwiczenia - pościg transgraniczny,11 375,00 EUR.
3. "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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Sestava vytvořena v MS2014+

Iwona
Obrał

774222714
iwona.kampa@op.policja.gov.pl

ANO
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Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

mł. insp.
Rafał
Stanisławski

774222107
rafal.stanislawski@spkatowice.gov.pl
ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro
doručení
opolskie

Opole
Opole
Korfantego
45077

2

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący
Sestava vytvořena v MS2014+
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Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Iwona
Obrał
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Hlavní specialista pro podpůrné fondy, 12 let zkušeností práce pro Policii pro finanční oddělení na
pozici: starší inspektor pro rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu a prostředků
pocházejících z Evropské unie.
Absolvovala kurz pro odborníky pro získávání a správu evropských fondů.
Je odpovědná za řízení projektu, provádění kontrol nad realizací projektového rozpočtu, přípravu
průběžných zpráv, za vypracování žádostí o platby, objektivní schvalování výdajů, efektivitu,
zákonnost a účelnost, zajišťuje správný výkon procesů spojených s ochranou osobních údajů a
principy konkurenceschopnosti, provádí dohled nad propagací projektu.
Główny specjalista ds. funduszy pomocowych, 12 lat doświadczenia w pracy w Policji w Wydziale
Finansów na stanowisku: starszy inspektor przyrozliczaniu środków budżetu państwa, a także
środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Ukończony kurs specjalistyds. pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi. Odpowiedzialna
za zarzadzanie projektem, nadzór nad realizacją budżetu projektu, przygotowywanie sprawozdań
okresowych, sporządzanie wniosków o płatność, zatwierdzenie wydatków pod względem
merytorycznym, gospodarności, legalności i celowości, dbanie o prawidłowe wykonywanie procedur
związanych z ochroną danych osobowych i zasadą konkurencyjności, nadzór nad promocją projektu.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Marek
Kowalski
Specialista forensních pracovišť / Specialista laboratorium
kryminalistycznego

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Od července 2014 pracovník kriminalistické laboratoře Krajského ředitelství policie v Opoli.
Od dubna 2015 certifikovaný specialista v oblasti zkoumání vizuálních záznamů.
V současné době předpokládán postup k rozšiřování odborné způsobilosti na certifikovaného
specialistu/znalce zkoumání v oblasti informatiky.
Účastnil se polsko-českých setkání ke kyberkriminalitě.
Má profesní diplom technika informatika.
Účastník setkání a sympozií o boji proti kyberkriminalitě firmy Forsec Sp. z o.o. i Celebrate.
Od lipca 2014 r. pracownik laboratorium kryminalistycznego Komedy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Od kwietnia 2015 r. certyfikowany specjalista w zakresie badania zapisów wizualnych. Aktualnie
przewidziana ścieżka poszerzenia kompetencji zawodowych na Certyfikowanego Specjalistę/Biegłego
z zakresu Badań Informatycznych.
Brał udział w polsko-czeskich spotkaniach nt. cyberprzestępczości.
Posiada zawodowy dyplom technika informatyka.
Uczestnik spotkań i sympozjów dotyczących zwalczania cyberprzestępczości firmy Forsec Sp. z o.o. i
Celebrate.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:
Sestava vytvořena v MS2014+

Anna
Kulas
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności
RVKULMAR
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
U policie zahájila službu 19. listopadu 2007 na Obvodním oddělení Dobrzeń Wielki. Poté pracovala na
Odboru vyšetřování KMP v Opoli.
Od 1. ledna 2016 vykonává službu v týmu sociální prevence nezletilých a patologie KŘP Opole. Plní
úkoly spojené s prevencí jevů patologií, demoralizace a trestné
činnosti nezletilých. Do mých úkolů mimo jiné patří koordinace práce příslušníků v týmech pro
sociální prevenci nezletilých a patologie Opolského kraje. Je to také tématika spojená s otázkami,
které se týkají kybernetických hrozeb a opatření k prevenci.
Służbę w Policji rozpoczęła 19 listopada 2007 roku w Komisariacie Policji w Dobrzeniu Wielkim.
Następnie pracowała w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Opolu. Od 1 stycznia 2016 roku
pełni służbę w Zespole ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KWP w Opolu. Realizuje
zadania związane z zapobieganiem zjawiskom patologii i demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.
Do moich zadań należy miedzy innymi koordynacja pracy funkcjonariuszy w zespołach do spraw
profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii na terenie garnizonu opolskiego. Jest to również
tematyka związana z zagadnieniami dot., cyber-zagrożeniom przeciwdziałania cyber przestępczości.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Janusz
Ustrzycki
Specialista kybernetické kriminality / Specialista D/W z
cyberprzestępczością

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Službu v policii vykonává od roku 1996. V letech 1996-2000 na Odboru informatiky. V letech 20002016 v týmu boje proti počítačové trestné činnosti Odboru boje s hospodářskou kriminalitou. Během
své práce řešil řadu případů v oblasti počítačové trestné činnosti a kyberkriminality. Od roku 2017 na
Odboru boje s kyberkriminalitou. Má velké zkušenosti týkající se odhalování, boje a prevence
počítačové kriminality, které jsou podpořeny oprávněním soudního znalce v oblasti informatiky od
roku 2005.
Podílel se na mnoha znaleckých školeních o vyšetřovací informatice a boji s
kyberkriminalitou a vedl takováto školení pro státní a vzdělávací instituce.
Służbę w Policji pełni od 1996. W latach 1996-2000 w Wydziale Informatyki. W latach 2000 - 2016 w
zespole zwalczania przestępczości komputerowej Wydziału d/w z PG. W trakcie pracy przeprowadził
wiele spraw z zakresu przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości. Od 2017 w Wydziale d/w z
Cyberprzestepczością Posiada duże doświadczenie związane z wykrywaniem, zwalczaniem oraz
zapobieganiem cyberprzestępczości, podbudowane uprawnieniami biegłego sądowego z zakresu
informatyki od 2005 roku. Uczestniczył w wielu szkoleniach eksperckich dot. informatyki śledczej oraz
zwalczaniem cyberprzestępczości jak i prowadził takie szkolenia dla instytucji państwowych oraz
jednostek oświatowych.

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

Partner s finančním příspěvkem
CZE Česká republika
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Vysoká škola (veřejná, státní)
RVKULMAR
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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
jest ujęty w budżecie?
ANO
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"E-Synergie" vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace. Síť funkčně propojila oblast
teoretickou (výzkum, teoretické ukotvení problematiky) a oblast praktickou (vzdělávání, intervence,
trestně-právní řešení, implementace znalostí do komerční sféry) 7 916 865 Kč.
"Dítě ve světě mobilních technologií"-zaměřen na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a
poradenství v oblasti rizikového chování na internetu 950 000 Kč
Ocenění:
1. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality za projekt E-Bezpečí (2015)
4. místo v Evropské ceně prevence kriminality za projekt E-Bezpečí (2015) - celoevropská úroveň.
Významný projekt Olomouckého kraje 2015 za projekt Online poradny pro rizikové formy chování v
kyberprostoru
"E-Synergie" sieć badawcza dla ryzyk komunikacji elektronicznej.Sieć funkcjonalnie łączy obszar
teoretyczny (badania,teoretyczne problemy) i obszar praktyczny (szkolenia,interwencja,rozwiązania
karno-prawne,komercyjna implementacja wiedzy)-7 916 865 Kč.
"Dziecko w świecie technologii mobilních"-koncentruje się na prewencję, edukację, badania,
interwencje i doradztwo w dziedzinie ryzyka zachowania się w internecie-950 000 Kč.
Oceny:
1 miejsce koła krajowego Ceny Europejskiej zapobiegania przestępczości za projekt
"Ebezpieczeństwo" (2015),
4 miejsce Ceny Europejskiej zapobiegania przestępczości za projekt "E-bezpieczeństwo" (2015)poziom ogólnoeuropejski,
Istotny projekt Kraju Ołomunieckiego 2015 za projekt on-line doradztwo w dziedzinie ryzykowego
zachowania w cyberprzestrzeni.
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Kamil
Kopecký
Ph. D.
+420777146808
KopeckyK@seznam.cz

ANO
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Titul před jménem / Tytuł przed
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
Email / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

Prof. Mgr.
Jaroslav
Miller
M.A., Ph.D
+420585631001
rektor@upol.cz
ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

Adresa pro doručení
Olomoucký kraj
Olomouc

Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Olomoucký kraj
Olomouc

Sestava vytvořena v MS2014+

Olomouc
Olomouc
Olomouc
Žižkovo nám.
77900
5
951
1

Olomouc
Olomouc
Olomouc
Křížkovského
RVKULMAR
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PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

77900
8
511
1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Kamil
Kopecký
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista
prewencji cyberprzestępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP a vedoucí projektu E-Bezpečí
- expert bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva vnitra ČR -IS BVaVaI ČR (od roku
2011)
- hodnotitel - oponent projektů typu A, F FRVŠ (Agentura RVŠ) a projektů IS BVaVAI
- oponent TAČR pro program Alfa (od 2012)
- garant Metodického portálu Výzkumného ústavu pedagogického Praha- modul Bezpečný internet
(od roku 2010)
- lektor SIPVZ
- člen vědeckého výboru SaferInternet Institute (od roku 2009)
- člen České pedagogické společnosti (od roku 2009)
- člen Etického fóra ČR (od roku 2011-2012)
- člen komise prevence kriminality statutárního města Olomouc
- konzultant PČR pro oblast počítačové kriminality a konzultant NÚV a MŠMT pro oblast strategických
dokumentů - práce na novém Metodickém pokynu pro prevenci šikany a kyberšikany (2016), inovace
RVP ZV
Hlavní řešitel více než 50 grantových projektů: GAČR (1), ESF (2/5), FRVŠ (1), MŠMT (6), MVČR (4),
FRUP (2), aplikovaný a smluvní výzkum (28), další projekty (15).
V oblasti zájmu: Všeobecná primární prevence rizikového chování; Rizikové chování ve virtuálních
prostředích, krizová intervence a výzkum (kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking,
kyberstalking, sociální sítě, ochrana osobních údajů); E-learning a blended learning (teorie, praxe,
aplikace); Pozitivní způsoby využívání technologií ve výuce; Vliv IT na člověka (netolismus, ovlivňování
zdraví); Moderní trendy v komunikaci (vývoj, trendy, analýza, výzkum); Nová média (využití, web 2.0,
web 3.0, mentální a pojmové mapování)
Sestava vytvořena v MS2014+
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kierownik Centrum Prewencji Ryzykownej Komunikacji Wirtualnej Wydziału Pedagogicznego
Uniersytetu F. Palackiego i kierownik projektu E-Bezpieczeństwo
- ekspert badań bezpieczeństwa, rozwoju i innowacji MSW CZ -IS BVaVaI ČR (od roku 2011)
- oceniający - recenzent projektów typu A, F FRVŠ (Agentura RVŠ) a projektów IS BVaVAI
- recenzent TAČR dla programu Alfa (od 2012)
- gwarant Portalu Metodycznego Pedagogicznego Instytutu Badawczego Praga - moduł Bezpieczny
Internet (od roku 2010)
- szkoleniowiec SIPVZ
- członek komitetu naukowego SaferInternet Institute (od roku 2009)
- członek Czeskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od roku 2009)
- członek Forum Etyki CZ (od roku 2011-2012)
- członek komisji s/d prewencji przestępczości miasta statutowego Ołomuniec
- konsultant Policji Czeskiej w dziedzinie przestępczości komputerowej i konsultant Narodowego
Instytutu Kształcenia i Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej z zakresu dokumentów
strategicznych - prace nad nową Instrukcją Metodyczną dla Prewencji Prześladowania i
Cyberprześladowania (2016), innowacja RVP ZV
Główny realizator ponad 50 grantów projektowych: GAČR (1), ESF (2/5), FRVŠ (1), MŠMT (6), MVČR
(4), FRUP (2), badania aplikowane i kontraktowe (28), inne projekty (15).
Zainteresowania:Ogólna pierwotna prewencja ryzykownych zachowań; ryzykowne zachowania w
środowiskach wirtualnych, interwencje kryzysowe i badania (cyberprześladowanie, cybergrooming,
sezting, stalking, cyberstalking, sieci socjalne, ochrona danych osobowych); e-learning i blended
learning (teoria, praktyka, zastosowanie); pozytywne sposoby użycia technologii w nauczaniu, wpływ
IT na człowieka (netoholizm, wpływ na zdrowie); współczesne trendy w komunikacji (rozwój, trendy,
analiza, badania); nowe media (użytkowanie web 2.0, web 3.0, mapy mentalne i pojęciowe)
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Klára
Hrubá
Koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
4 roky zkušeností na Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci jako koordinátorka kurzů DVPP, zapojení do projektů ESF: Systémová podpora inkluzivního
vzdělávání v ČR a Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů v oblasti polytechnického
vzdělávání v kontextu předškolního kurikula.
Management vzdělávacích akcí v rámci Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, organizace a realizace akcí v projektech E-bezpečí.
- Absolventka katedry Žurnalistiky, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
- Tvorba propagačních materiálů v rámci projektů
- Práce s administrativními systémy
- Koordinace vzdělávacích aktivit
- Organizace konferencí
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4 lata doświadczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu F.
Palackiego w Ołomuńcu jako koordynatorka kursów Dalszego Kształcenia Pracowników
Dydaktycznych, udział w projekcie ESF: Systemowe wsparcie kształcenia inkluzyjnego w Czechach i
Rozwój profesjonalnych kompetencji pedagogów przedszkolnych w dziedzinie kształcenia
politechnicznego w kontekście przedszkolnego programu nauczania.
Zarządzanie imprezami szkoleniowymi w ramach Centrum Zapobiegania Ryzykownej Komunikacji
Wirtualnej Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Palackiego wOłomuńcu, organizacja i realizacja działań
w projektach E-bezpieczeństwo.
- Absolwentka Katedry Dziennikarstwa, Wydziału FilozofiiUniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
- Tworzenie materiałów promocyjnych w ramach projektów
- Praca z systemami administracyjnymi
- Koordynacja działań szkoleniowych
- Organizacja konferencji

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
Krajské ředitelství policie v Katovicích
270208292
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

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou"vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2 457 545,50 EUR.
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.
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"Drugstop-transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością
narkotykową"-Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,2 457
545,50 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 granicmów językiem
swojego sąsiada,nauka j. czeskiego,66 033,50 PLN.Współpraca Policji polskiej i słowackiej w
zwalczaniu chuligaństwa stadionowego,49 210 EUR.Czesko-polskie pogranicze-poprawa
bezpieczeństwa,495 000 PLN.Po pierwsze człowiek.Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim,26
409 EUR.Wspólna granica-wspólne problemy,problematyka narkotykowa,23 888,12
EUR.Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza,15 541 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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
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 / Email:
Statutární zástupce / Przedstawiciel
statutowy/osoba uprawniona do
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba
do kontaktu:

nadinsp.
Krzysztof
Justyński

0048322001263
komendant@ka.policja.gov.pl
ANO

podkom.
Wojciech
Wójcikiewicz

+48798031729
wojciech.wojcikiewicz@ka.policja.gov.pl

ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu
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Typ adresy / Typ adresu:
Název kraje / Nazwa 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 budynku
porządkowy:
Číslo popisné/
evidenční / Numer budynku
ogólny/ewidencyjny:
Kód druhu čísla
domovního / Kod rodzaju numeru
budynku:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro
doručení
śląskie

Katowice
Katowice
Lompy
40038

19

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Wojciech
Wójcikiewicz
koordinátor řízení projektu / Koordynator zespołu
zarządzania projektem

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.
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:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Příslušník Odboru pro boj s kybernetickou kriminalitou KŘP Katowice.
Absolvent informatických studií v oboru informatické sítě a počítačové systémy.
Účastnil se vědeckých konferencí o aspektech teleinformatické kriminality, školení pořádaných NASK
v rámci projektů Cyberpol, školení k analýze a zpracovávání internetových paketů vedeného agenty
FBI.
Funkcjonariusz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach.
Absolwent studiów informatycznych ze specjalnością sieci informatyczne oraz systemy
komputerowe.
Brał udział w konferencjach naukowych dotyczących aspektów przestępczości teleinformatycznej,
szkoleniach organizowanych przez NASK w ramach projektów Cyberpol, szkoleniu dotyczącym analizy
oraz przetwarzania pakietów internetowych prowadzone przez agentów FBI.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Piotr
Dera
Specialista forenzních pracovišť / Specialista laboratorium
kryminalistycznego

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Absolvent Wroclawské polytechniky, obor: elektronika a telekomunikace, získal titul: magistr inženýr.
Dodatečně absolvoval:
odborné školení o kriminalistické technice v Centru školení policie v Legionowě a kurs profesního
vzdělávání pro uchazeče o jmenovaní znalcem v oboru kriminalistika v policejních kriminalistických
laboratořích na Vysoké policejní škole v Szczytně a kurs vyšetřovací informatiky ProfessionalMediarecovery
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, uzyskany tytuł:
magister inżynier.
Dodatkowo ukończył: Szkolenie zawodowe z zakresu techniki kryminalistycznej w
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Kurs doskonalenia zawodowego dla kandydatów na
biegłych kryminalistyki w laboratoriach kryminalistycznych Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
oraz Kurs informatyki śledczej ? Professional- Mediarecovery.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Norbert
Ucieklak
Specialista prevence kyberkriminality / Specialista do
prevencji cyberprzęstępności

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Specjalista Týmu sociální prevence, pro nezletilé a prevence patologických jevů KŘP Katowice.
K jeho pracovní náplni patří zahajování, dozor, koordinace a realizace úkolů pro prevenci
patologických jevů a společenských problémů, v tom zvláštně mezi nezletilými, jakými jsou: využívaní
internetu pro porušení trestního práva, včetně kybernetické kriminality a kybernetického násilí.
Specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach. Do jego obowiązków należy inicjowanie, nadzór, koordynacja i realizacja zadań z zakresu
zapobiegania zjawiskom patologicznym i problemom społecznym, w tym w szczególności wśród
nieletnich, takim jak: wykorzystanie internetu do naruszeń prawa karnego, w tym
cyberprzestępczości i cyberprzemocy.
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D. Umístění / Lokalizacja
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji
Královéhradecký kraj
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Královéhradecký kraj
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji
Liberecký kraj
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Liberecký kraj
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji
Pardubický kraj
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Pardubický kraj
Název subjektu / Nazwa podmiotu:
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Místo realizace / Miejsce realizacji
Bielski
Rybnicki
Tyski
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
"Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky..." - pořízení
vybavení pro oddělení kybernetické kriminality a
pracoviště forenzní laboratoře v KŘP Katowice, které
Aktivita CZ / Działanie CZ:
zajišťuje služby pro podporované území
"Powstanie wspólnej sieci komunikacyjnej, włacznie z
metodyką..." - zakup sprzętu dla wydziałów przestępczości
cybernetycznej i placówek laboratoriów forensycznych
Aktivita PL / Działanie PL:
KWP Katowice, które świadczy usługi dla obszar wsparcia
Místo realizace / Miejsce realizacji:
Katowice
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 201 231,00
Aktivita CZ / Działanie CZ:
"Zvyšování kvalifikace policejních odborníků"
Aktivita PL / Działanie PL:
"Podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych"
Místo realizace / Miejsce realizacji:
Katowice
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 75 843,00
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Bielski
Rybnicki
Tyski
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie v Opoli

Místo realizace / Miejsce realizacji
Nyski
Opolski
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Nyski
Opolski
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo realizace / Miejsce realizacji
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Jeleniogórski
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Nyski
Olomoucký kraj
Opolski
Pardubický kraj
Rybnicki
Tyski
Wałbrzyski
Wrocławski
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Bielski
Jeleniogórski
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Nyski
Olomoucký kraj
Opolski
Pardubický kraj
Rybnicki
Tyski
Wałbrzyski
Wrocławski
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi

Místo realizace / Miejsce realizacji
Jeleniogórski
Miasto Wrocław
Wałbrzyski
Wrocławski
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
"Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky..." - pořízení
vybavení pro oddělení kybernetické kriminality a
pracoviště forenzní laboratoře v KŘP Wroclaw, které
Aktivita CZ / Działanie CZ:
zajišťuje služby pro podporované území
Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
50

13.8.2018 14:03

"Powstanie wspólnej sieci komunikacyjnej, włacznie z
metodyką..." - zakup sprzętu dla wydziałów przestępczości
cybernetycznej i placówek laboratoriów forensycznych
Aktivita PL / Działanie PL:
KWP Wroclaw, które świadczy usługi dla obszar wsparcia
Místo realizace / Miejsce realizacji:
Wroclaw
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 242 228,00
Aktivita CZ / Działanie CZ:
"Zvyšování kvalifikace policejních odborníků"
Aktivita PL / Działanie PL:
"Podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych"
Místo realizace / Miejsce realizacji:
Wroclaw
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 157 940,00
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Jeleniogórski
Wałbrzyski
Wrocławski
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji
Moravskoslezský kraj
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Moravskoslezský kraj
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji
Olomoucký kraj
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Olomoucký kraj

E. Popis projektu / Opis projektu
1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?
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Projekt řeší zásadní problém v přeshraniční spolupráci, kterým je neexistence společné komunikační
sítě, která by v podporovaném území umožnila systémovou spolupráci a rychlou výměnu informací
mezi partnery přes hranici. Dosavadní spolupráce a komunikace v oblasti kyberkriminality je na nízké
úrovni, protože probíhá nesystémově a pouze mezi některými partnery. Tato spolupráce navíc
neprobíhá mezi nejnižšími policejními útvary na lokální úrovni. Současně neexistuje síť, která by
propojovala více institucí, které se zabývají kyberkriminalitou. Nastavená spolupráce je jen mezi
některými policejními partnery a mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Krajským ředitelstvím
policie Olomouckého kraje. O nových formách a strategiích kyberútoků má aktuální informace
univerzita díky on-line poradně a policie z běžné činnosti, ale informace mezi těmito institucemi
nejsou předávány, čímž se rapidně snižují možnosti boje proti kyberkriminalitě. Neexistence společné
komunikační sítě zároveň zpomaluje vyšetřování a má rovněž za následek nedořešení kauz s
přeshraničním dopadem a dublování práce partnerů.
Česko-polské pohraničí zároveň tvoří velmi ohroženou oblast vzhledem k nedostatečné prevenci
kyberkriminality a nízké informovanosti obyvatel, kteří často nevědí, na koho se v krizové situaci
obrátit. Preventivní aktivity v této oblasti jsou soustředěny zejména do velkých měst a nedostávají se
do příhraničních obcí, což je další problém, který projekt řeší.
Navrhované řešení problémů souvisejících s kyberkriminalitou je komplexní a v souladu se
strategiemi EU.
Projekt rozwiązuje poważny problem związany ze współpracą transgraniczną, a mianowicie brak
wspólnej sieci komunikacyjnej, która umożliwiłaby współpracę systemową i szybką wymianę
informacji między partnerami w pograniczu. Obecna współpraca i komunikacja w zakresie
cyberprzestępczości jest na niskim poziomie, ponieważ nie jest systemowa i dotyczy tylko niektórych
partnerów. Co więcej, ta współpraca nie odbywa się między najniższymi szczeblami jednostek policji
na poziomie lokalnym. Obecnie nie istnieje żadna sieć, która łączyłaby więcej instytucji zajmujących
się problemem cyberprzestępczości. Obecna współpraca istnieje jedynie pomiędzy niektórymi
partnerami policyjnymi i między Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Komendą Wojewódzką
Policji Kraju Ołomunieckiego. Na temat nowych form i strategii cyberprzemocy uniwersytet posiada
aktualne informacje dzięki prowadzonej on-line poradni, natomiast policja zyskuje te informacje ze
swoich codziennych działań. Jednak takie informacje nie są przekazywane pomiędzy tymi
instytucjami, co zasadniczo zmniejsza możliwości walki z cyberprzestępczością. Brak wspólnej sieci
komunikacyjnej jednocześnie spowalnia proces dochodzeniowy, a także powoduje brak rozwiązania
spraw mających charakter transgraniczny oraz powoduje powielanie pracy partnerów.
Pogranicze polsko-czeskie jest niezwykle wrażliwym obszarem ze względu na niedostateczne
działania zapobiegawcze dotyczące cyberprzestępczości oraz niewielkiej świadomości mieszkańców,
którzy często nie wiedzą, do kogo się zwrócić w sytuacji kryzysowej. Działania prewencyjne w tym
zakresie skupiają się w szczególności na dużych miastach i brakuje już ich w miejscowościach
przygranicznych, co stanowi kolejny problem, którym zajmuje się projekt.
Proponowane rozwiązania problemów związanych z cyberprzestępczością jest kompleksowe i zgodne
ze strategiami UE.
2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?
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V současné době probíhají občasná setkání pouze mezi vedoucími pracovníky některých partnerů. K
fungující společné komunikační síti je však nezbytné vytvořit osobní přeshraniční kontakty mezi
pracovníky zabývajícími se kyberkriminalitou na všech úrovních, od lokální po krajskou úroveň.
Policie nedisponuje HW a SW vybavením na dostatečné kvalitativní i kvantitativní úrovni, které by
bylo vzájemně kompatibilní. Kompatibilita HW a SW je nezbytná proto, aby mohly být informace
předávány a společná komunikační síť správně fungovala. K rychlému předávání informací, je nutné
tyto informace a data získat v adekvátním čase, k čemuž policie toto HW a SW vybavení potřebuje.
Rychlost přenosu informací je současně závislá na shodné odborné úrovni partnerů.
Další příčinou problému neexistence fungující společné komunikační sítě je neexistence metodiky,
podle které by se předávaly informace přes hranice v co nejkratším čase i mezi nejnižšími policejními
útvary.
Výměna informací mezi policiemi napříč celým podporovaným územím a univerzitou doposud není
nastavena, z důvodu omezené personální kapacity univerzity a z důvodu absence přeshraničních
kontaktů s polskou policií.
Oblast pohraničí není dostatečně zmapována z hlediska regionálních specifik a národnostních
odlišností kybernetických hrozeb i rizikového chování uživatelů internetu (především dětí). Zároveň je
zde prevence na nedostatečné úrovni, protože je soustředěna především do velkých měst a nikoli
podél hranic. Civilní instituce, které se specializují na kybernetickou bezpečnost, jsou pro školy často
nedostupné. Policejní preventisté jsou soustředěni především v krajských městech, je jich málo a řeší
více problematik. Z těchto důvodů a i s ohledem na časovou náročnost dojezdu tyto odlehlé obce
přes veškerou snahu navštěvují málo. V rámci projektu provedou prevenci pracovníci univerzity.
Obecnie odbywają się tylko okazjonalne spotkania pomiędzy osobami z kierownictwa niektórych
partnerów. Jednak w przypadku wspólnej sieci komunikacyjnej konieczne jest stworzenie osobistych
transgranicznych kontaktów osób zajmujących się problematyką cyberprzestępczości na wszystkich
szczeblach, od poziomu lokalnego do wojewódzkiego.
Policja nie posiada sprzętu HW i SW na odpowiednim poziomie jakościowym i ilościowym, który
byłby kompatybilny. Kompatybilność HW i SW jest konieczna, aby informacje mogły być przesyłane i
aby wspólna sieć komunikacyjna działała prawidłowo. W celu szybkiego przekazywania informacji
konieczne jest uzyskanie tych informacji i danych w odpowiednim czasie, do czego policja potrzebuje
właśnie tego sprzętu HW i SW. Szybkość przekazywania informacji jest zależna również od
porównywalnego poziomu profesjonalnego partnerów.
Inną przyczyną problemu braku wspólnej sieci komunikacyjnej jest także brak metodologii, dzięki
której informacje będą przekazywane przez granicę w możliwie najkrótszym czasie i między
najniższymi szczeblami policji.
Wymiana informacji między policją w obszarze wsparcia i uniwersytetem nie została jeszcze ustalona
ze względu na ograniczoną zdolność kadrową uniwersytetu i brak kontaktów transgranicznych z
polską policją.
Pogranicze nie jest dostatecznie zbadane pod względem specyfiki regionalnej i różnic
narodowościowych w zakresie cyberzagrożeń i zachowań ryzykownych użytkowników Internetu
(zwłaszcza dzieci). Prewencja odbywa się tu na niskim poziomie, ponieważ koncentruje się na dużych
miastach, a nie wzdłuż granic. Instytucje cywilne specjalizujące się w bezpieczeństwie
cybernetycznym są często niedostępne dla szkół. Policjanci z wydziału prewencji są raczej w miastach
wojewódzkich, jest ich niewielu i zajmują się innymi problemami. Z tych powodów oraz biorąc pod
uwagę czasochłonność dojazdu, pomimo chęci, odwiedzają rzadko małe miejscowości. W ramach
projektu prewencją zajmują się pracownicy uniwersytetu.

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?
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Projekt si klade dva základní cíle:
- vytvořit společnou komunikační síť v podporovaném území a
- prohloubit spolupráci s veřejností prostřednictvím preventivních aktivit a on-line poradny.
Společná komunikační síť propojí univerzitu a všechny regionální i lokální policejní útvary zabývající
se kyberkrimalitou. Využívání komunikační sítě nastaví systémovou spolupráci a umožní rychlé
předávání dat a informací přes hranice. Bude využívat stávající policejní společná česko-polská
pracoviště v Kudowa-Słone a v Chotěbuzi a současně nastaví přímé komunikační kanály mezi
konkrétními osobami řešícími případy kyberútoků. Tito pracovníci se budou znát ze společných
setkání a tato komunikace tedy nebude anonymní. Projekt partnerům zároveň umožní výměnu
jedinečných znalostí, zkušeností a know-how. Policie má know-how v oblasti potírání a odhalování
kyberkriminality a univerzita (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK - E-Bezpečí) v
dlouhodobém sledování a řešení kybernetických hrozeb a rizikového chování uživatelů internetu.
Vytvořením společné sítě a spojením sil všech partnerů bude kyberkriminalita řešena efektivněji a
komplexněji, to znamená nejen zvýšení efektivity potírání zločinu, ale rovněž snížení počtu obětí. K
tomu výrazně přispěje velký počet preventivních aktivit realizovaných na školách v celém pohraničí a
rozšíření on-line poradny. V rámci preventivních aktivit na školách a dalších outdoorových aktivit
dojde k úzké spolupráci s veřejností, která umožní zjistit a řešit problémy obyvatel pohraničí
související s kyberkriminalitou.
Projekt zakłada dwa podstawowe cele:
- opracowanie wspólnej sieci komunikacyjnej na obszarze wsparcia oraz
- pogłębienie współpracy z opinią publiczną poprzez działania prewencyjne i on-line poradni
Wspólna sieć komunikacyjna połączy uniwersytet ze wszystkimi regionalnymi i lokalnymi siłami
policyjnymi zajmującymi się cyberprzestępczością. Wykorzystanie sieci komunikacyjnej stanie się
okazją do powstania systemowej współpracy i umożliwi szybkie przekazywanie danych i informacji
poza granice państwa. Zostaną wykorzystane już istniejące wspólne czesko-polskie policyjne punkty
kontaktowe w Kudowie-Słone i Chotěbuzi, a jednocześnie powstaną bezpośrednie kanały
komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami zajmującymi się przypadkami cyberataków. Osoby te
będą się już znały ze wspólnych spotkań, dlatego komunikacja ta nie będzie anonimowa. Projekt
umożliwi także partnerom wymianę ważnych informacji, pozwoli dzielić się zyskanym
doświadczeniem i know-how. Policja posiada know-how w dziedzinie wykrywania i zwalczania
cyberprzestępczości, natomiast uniwersytet (Centrum Prewencji Ryzykownej Komunikacji Wirtualnej
PRVoK, E-Bezpieczeństwo) w długoterminowym monitorowaniu i rozwiązywaniu zagrożeń
cybernetycznych oraz zachowań ryzykownych użytkowników Internetu. Tworząc wspólną sieć i łącząc
mocne strony wszystkich partnerów, cyberprzestępczość będzie rozwiązywana skuteczniej i bardziej
wszechstronnie. Oznacza to nie tylko zwiększanie skuteczności w walce z przestępczością, ale także
zmniejszanie liczby ofiar. Do tego przyczyni się również duża liczba działań profilaktycznych
przeprowadzanych w szkołach w całym pograniczu i rozszerzenie on-line poradni. W ramach działań
profilaktycznych w szkołach i w czasie innych imprez plenerowych, podejmowana będzie ścisła
współpraca z ogółem społeczeństwa , która w znacznej mierze przyczyni się do zidentyfikowania
problemów mieszkańców związanych z cyberprzestępczością.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w
konsekwencji realizacji projektu?
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Projekt do pohraničí přinese společnou komunikační síť včetně metodiky, která umožní rychlé
předávání informací přes hranice. Tato síť je nezbytná k systémové spolupráci mezi partnery na
regionální a lokální úrovni.
Díky projektu bude problematika související s kyberkriminalitou řešena komplexně:
- Rychlé předávání informací přes společnou síť zefektivní řešení přeshraničních případů souvisejících
s kyberkriminalitou.
- Dopad na oběti v pohraničí zmírní rozšíření on-line poradny a její zapojení do společné komunikační
sítě.
- K předcházení vzniku případů kyberkriminality přispěje rozsáhlá prevence, která sníží rizikové
chování dětí na internetu. V rámci prevence budou zároveň obyvatelé pohraničí informováni o
možnostech pomoci, kterou nabízí on-line poradna
V rámci projektu proběhne řada setkání, která umožní navázání osobních kontaktů, které jsou nutné
pro fungování sítě a současně urychlí celou řadu úkonů. Tato setkání zároveň přispějí k prohloubení
důvěry, která hraje klíčovou roli při předávání informací z rozpracovaných kauz.
Fungování společné sítě za využití specializovaného forenzního vybavení a zvýšení kvalifikace umožní
partnerům získání informací a dat rychleji, ve větší kvalitě i objemu a jejich následnou komplexnější
analýzu, která přispěje k odhalení a vyšetření většího počtu případů, které byly doposud
neodhalitelné. Zvýšení kvalifikace českých a polských policistů a vzájemné předávání informací,
know-how a zkušeností mezi všemi partnery přispěje ke zvýšení bezpečnosti v pohraničí.
Projekt wprowadzi na pograniczu wspólną sieć komunikacyjną obejmującą również metodologię,
która umożliwi szybkie przekazywanie informacji poza granice państwa. Ta sieć ma zasadnicze
znaczenie i jest niezbędna do systemowej współpracy pomiędzy partnerami na poziomie regionalnym
i lokalnym.
Dzięki projektowi kwestie dotyczące cyberprzestępczości zostaną rozwiązane w sposób
kompleksowy:
- Szybkie przekazywanie informacji za pośrednictwem wspólnej sieci usprawni skuteczne
rozwiązywanie transgranicznych spraw związanych z cyberprzestępczością.
- Rozszerzenie on-line poradni oraz jej włączenie do wspólnej sieci komunikacyjnej będzie miało
wpływ na zmniejszenie ofiar w obszarze przygranicznym.
- Do zapobiegania cyberprzestępczości przyczyni się intensywna profilaktyka, która zmniejszy
ryzykowne zachowania dzieci w Internecie. W ramach działań profilaktycznych mieszkańcy obszarów
przygranicznych zostaną również poinformowani o możliwościach oferowanych przez on-line
poradnię.
W ramach projektu odbędzie się szereg spotkań, które umożliwią nawiązanie osobistych kontaktów
niezbędnych do funkcjonowania sieci i jednocześnie przyspieszą szereg różnych działań. Spotkania te
przyczynią się również do pogłębienia zaufania, które odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu
informacji z toczących się spraw.
Działanie wspólnej sieci, wykorzystującej wyspecjalizowany sprzęt kryminalistyczny i podnoszenie
kwalifikacji, umożliwi partnerom szybsze uzyskiwanie informacji i danych, lepszą jakość i objętość
oraz ich późniejszą, bardziej kompleksową analizę, która pomoże wykryć i zbadać więcej przypadków,
które do tej pory były niewykrywalne. Zwiększenie kwalifikacji czeskich i polskich funkcjonariuszy
policji oraz wzajemne przekazywanie informacji, know-how i doświadczeń pomiędzy wszystkimi
partnerami, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionach przygranicznych.

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?
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0) Společná příprava projektu a aktivit: společná setkání a další komunikace (video a telekonference).
1) Společné řízení projektu: setkání, monitorování realizace projektu atd.
2) Propagační a informační aktivity: web projektu, uveřejnění informací o projektu na webu partnerů,
v lokálních novinách a na závěrečné tiskové konferenci.
3) Vytvoření společné komunikační sítě včetně metodiky, jako nástroje systémové spolupráce:
Společná síť pro rychlé předávání dat a informací mezi všemi partnery přes hranice od lokální až po
krajskou úroveň. Nástrojem pro vytvoření společné sítě budou úzké osobní vazby, metodika,
vzájemně kompatibilní HW a SW vybavení, sjednocená odborná úroveň policistů a využívání
společných policejních česko-polských pracovišť.
4) Prevence: 270 preventivních akcí na školách v celém podporovaném území provedou pracovníci
univerzity a dále proběhne řada outdoorových akcí, celkem bude mít prevence dopad na cca 55 000
dětí. Nástrojem pro vytvoření preventivních aktivit bude výzkum provedený v podporovaném území
se zaměřením na regionální specifika. Program prevence bude sestaven na základě spolupráce s
policejními odborníky. V rámci projektu budou vytvořeny informační materiály zaměřené především
na rizikové chování na internetu.
5) Online poradna: rozšíření povědomí o online poradně do celého pohraničí. Poskytnutí služeb
online poradny v češtině a v polštině. Díky online poradně a společné komunikační síti budou partneři
schopni včas identifikovat potencionální oběti.
6) Zvyšování kvalifikace policejních odborníků: proběhne ve dvou oblastech:
a) prevence - lektoři univerzity proškolí policisty, a ti tak budou efektivněji působit v oblasti prevence
po skončení projektu.
b) školení v oblasti HW a SW: proběhnou společná odborná školení, kterých se zúčastní více než 700
policistů a budou zaměřená na odhalování a vyšetřování kyberkriminality pomocí moderních HW a
SW nástrojů.
0) Wspólne przygotowanie projektu i działań: wspólne spotkania i komunikacja (wideo i
telekonferencje).
1) Wspólne zarządzanie projektem: spotkania, monitorowanie realizacji projektu itp.
2) Działania promocyjne i informacyjne: www projektu, publikacja informacji o projekcie na stronach
internetowych partnerów, w lokalnej prasie i na końcowej konferencji prasowej.
3) Stworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej obejmującej metodykę, jako narzędzie systemowej
współpracy:
Wspólna sieć szybkiego przekazywania danych i informacji przez granice między wszystkimi
partnerami od poziomu lokalnego do wojewódzkiego. Narzędziem do stworzenia wspólnej sieci będą
bliskie więzy osobiste, metodyka, kompatybilny sprzęt HW i SW, podobny poziom profesjonalny
policjantów oraz wykorzystanie wspólnych policyjnych CZ-PL placówek.
4) Prewencja: 270 akcji prewencyjnych prowadzonych w szkołach w obszarze wsparcia przez
pracowników uniwersytetu, a także imprezy plenerowe: prewencja będzie miała wpływ na ok. 55000
dzieci. Narzędziem do opracowania działań prewencyjnych będą badania w obszarze wsparcia
uwzględniające regionalną specyfikę. Program prewencji powstanie dzięki współpracy z ekspertami
policyjnymi. W ramach projektu powstaną materiały informacyjne dot. zachowań ryzykownych w
Internecie.
5) On-line poradnia: rozszerzenie informacji o możliwościach skorzystania z poradni w całym
pograniczu. Doradztwo on-line w języku czeskim i polskim. Dzięki poradni i wspólnej sieci
komunikacyjnej partnerzy będą w stanie szybko zidentyfikować potencjalne ofiary.
6) Podnoszenie kwalifikacji ekspertów policyjnych w dwóch obszarach:
a) prewencja - wykładowcy uniwersytetu przeszkolą policjantów, którzy będą bardziej efektywni w
zakresie prewencji po zakończeniu projektu.
b) szkolenie w zakresie HW i SW: odbędą się wspólne szkolenia, w których weźmie udział ponad 700
policjantów, będą dotyczyły wykrywania i śledzenia cyberprzestępczości z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi HW i SW.
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6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu
Společná komunikační síť urychlí přeshraniční předávání informací, což zvýší bezpečnost a bude mít
pozitivní dopad na cílovou skupinu veřejnost vč. podnikatelských subjektů a státních institucí v celém
podporovaném území.
V rámci prevence proběhne spolupráce s veřejností, která umožní zjistit a řešit problémy obyvatel
pohraničí související s kyberkriminalitou. Přímý dopad bude mít projekt na nejohroženější skupinu
děti a mládež, pro které bude v podporovaném území realizováno 270 preventivních aktivit na
školách a další outdoorové aktivity tj. festivaly, dny policie apod. Celkem bude mít projekt podle
předpokladu dopad na více než 55 000 dětí a preventivní aktivity budou rovněž probíhat na sociálních
sítích. Přímo na školách budou certifikovaní lektoři provádět vzdělávací akce, jejichž cílem bude
snížení rizikového chování uživatelů internetu a seznámení s riziky využívání internetu. Prevence
bude na cílovou skupinu děti a mládež působit také prostřednictvím přednášek pro rodiče, pedagogy
a další osoby pracující s dětmi.
V rámci preventivních a propagačních aktivit projektu bude veřejnost v podporovaném území
seznámena s online poradnou, která nabídne obětem řešení jejich situace a sníží tak dopad
kyberútoků.
Univerzita díky projektu (prevenci a úzké spolupráci s Policií ČR a Polska) získá rozsáhlá aktuální data
a zpětnou vazbu od rizikových skupin.
Projekt bude mít dále přímý dopad na složky policie zabývající se kyberkriminalitou. Dojde k vytvoření
dlouhodobých vazeb mezi policisty v podporovaném území a pracovníky univerzity. Projekt rovněž
zajistí zvýšení kvalifikace více než 700 policistů ve využívání moderních HW a SW prostředků v boji
proti kyberkriminalitě a přispěje ke zvýšení spolupráce mezi českými a polskými policejními složkami.
Nákup moderních HW a SW nástrojů umožní sjednocení technické úrovně partnerů. Bez pořízeného
vybavení by zvyšování kvalifikace bylo bezpředmětné.
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Wspólna sieć komunikacyjna przyspieszy transgraniczny transfer informacji,co zwiększy
bezpieczeństwo i będzie miało pozytywny wpływ na odbiorcę docelowego jakim jest
społeczeństwo,w tym podmioty gospodarcze i instytucje państwowe w obszarze wsparcia
W ramach prewencji nastąpi współpraca ze społeczeństwem,która umożliwi poznanie i
rozwiązywanie problemów mieszkańców pogranicza związanych z cyberprzestępczością.Bezpośredni
wpływ projektu będzie na najbardziej narażoną grupę dzieci i młodzieży,dla których w obszarze
wsparcia zostanie zrealizowanych 270 działań profilaktycznych w szkołach i innych
akcji,tj.festiwale,dni policji itd. Projekt powinien wpłynąć na ponad 55000 dzieci,a działania
profilaktyczne będą także w sieciach społecznościowych.W szkołach certyfikowani wykładowcy będą
prowadzić zajęcia edukacyjne,mające na celu ograniczenie ryzykownych zachowań użytkowników
Internetu i poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.Profilaktyka będzie skierowana
także do dzieci i młodzieży poprzez wykłady dla rodziców,wychowawców i innych osób pracujących z
dziećmi
W ramach działań prewencyjnych i promocyjnych projektu,społeczeństwo w obszarze wsparcia
zostanie zaznajomione z on-line poradnią oferującą ofiarom rozwiązanie ich problemu,tym samym
zmniejszy się wpływ cyberataków
Dzięki projektowi(prewencja i współpraca z policją CZ i PL)uniwersytet zyska obszerne,aktualne dane
i informacje zwrotne od grup ryzyka
Projekt będzie miał również bezpośredni wpływ na jednostki policji zajmujące się
cyberprzestępczością.Powstaną długotrwałe więzi między policjantami w obszarze wsparcia i
pracownikami uniwersytetu.Projekt podniesie kwalifikacje ponad 700 policjantów w korzystaniu z
nowoczesnych HW,SW w zwalczaniu cyberprzestępczości i przyczyni się do zwiększenia współpracy
między polskimi i czeskimi jednostkami policji.Zakup nowoczesnych narzędzi HW,SW umożliwi
ujednolicenie poziomu technicznego partnerów.Bez zakupionego sprzętu podniesienie kwalifikacji
byłoby bezcelowe.
7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość
projektu?
Vytvořená společná komunikační síť bude představovat trvalou systémovou spolupráci a může být
vzorem pro ostatní přeshraniční oblasti. Fungování sítě po ukončení realizace projektu budou nadále
zajišťovat společná policejní pracoviště v Kudowa-Słone a Chotěbuzi. Po dokončení realizace projektu
budou všechna vypracovaná řešení a výstupy sloužit k dalšímu prohlubování spolupráce mezi
zapojenými institucemi. Lze předpokládat, že vytvořené osobní vazby a důvěra mezi osobami řešícími
kyberkriminalitu budou dlouhodobého charakteru a přispějí k dalšímu prohlubování spolupráce,
případně i k realizaci dalších projektů. Díky společným školením, výměně znalostí, zkušeností a knowhow bude zvýšena a sjednocena kvalifikace a odborná způsobilost osob zabývajících se bojem s
kybernetickou kriminalitou. Prevenci budou v době udržitelnosti provádět všichni partneři na svém
území a on-line poradnu bude nadále zajišťovat univerzita. Policisté ČR a Polska a odborníci univerzity
budou díky navázaným kontaktům spolupracovat i po skončení projektu a budou si přes společnou síť
předávat aktuální poznatky z praxe, informace z oblasti prevence atd.
Veškeré zakoupené vybavení zůstane v majetku partnerů.
Partneři mají institucionální způsobilost k zajištění udržitelnosti projektu jak z hlediska finančního,
personálního, tak organizačního. Lze s jistotou konstatovat, že orgány státní správy a veřejné
instituce, které se zabývají vnitřní bezpečností a prevencí v oblasti kybernetické kriminality budou
fungovat i po skončení projektu. Díky tomu bude udržitelnost výstupů a výsledků v přeshraniční
oblasti zajištěna z organizačního, personálního a finančního hlediska.
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Utworzona wspólna sieć komunikacyjna będzie formą stałej, systemowej współpracy i może stanowić
wzór dla innych obszarów transgranicznych. Działalność sieci po zakończeniu projektu zapewnią
wspólne posterunki policji w Kudowie-Słone i Choděbuzi. Po zakończeniu projektu wszystkie
wypracowane rozwiązania i wyniki zostaną wykorzystane w celu dalszego pogłębienia współpracy
między zaangażowanymi instytucjami. Można przyjąć, że powstałe więzi nieformalne i zaufanie
pomiędzy osobami, które zajmują się cyberprzestępczością będą miały długotrwały charakter i
przyczynią się do dalszego pogłębienia polsko-czeskiej współpracy, ewentualnie do realizacji innych
projektów. Dzięki wspólnym szkoleniom, wymianie informacji i doświadczeń oraz know-how, zostaną
podniesione kwalifikacje i wiedza specjalistyczna osób zaangażowanych w walkę z
cyberprzestępczością. Utworzona sieć komunikacyjna będzie nadal wykorzystywana po zakończeniu
projektu i może stanowić wzór dla innych obszarów transgranicznych. W okresie trwałości projektu
będą prowadzone działania prewencyjne przez wszystkich partnerów na swoim terenie, natomiast
poradnię on-line poprowadzi dalej uniwersytet. Dzięki już nawiązanym kontaktom, policjanci z CZ i
PL, a także specjaliści uniwersyteccy, będą mogli współpracować także po zakończeniu projektu. Za
pośrednictwem sieci komunikacyjnej będą mogli nadal sobie przekazywać aktualne praktyczne
informacje z zakresu prewencji itp.
Wszystkie zakupione sprzęty pozostaną własnością partnerów.
Partnerzy posiadają zdolność instytucjonalną do zapewnienia trwałości projektu, zarówno pod
względem finansowym, personalnym, jak również organizacyjnym. Można z pewnością stwierdzić, że
organy administracji państwowej oraz instytucje publiczne, zajmujące się bezpieczeństwem
wewnętrznym i zapobieganiem cyberprzestępczości, będą działać również po zakończeniu projektu.
Zapewni to trwałość efektów i wyników w obszarze transgranicznym z punktu widzenia
organizacyjnego, personalnego i finansowego.

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

0
Příprava projektu/Przygotowanie projektu
24. 11. 2016
12. 4. 2018
0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Krajské ředitelství policie v Katovicích
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Rozpočet / Budżet
0,00

Rozpočet / Budżet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Krajské ředitelství policie v Opoli
Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Univerzita Palackého v Olomouci

0,00
0,00
0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Příprava projektu začala v roce 2016, kdy byl formou elektronické a telefonické komunikace (resp.
telekonference) sestaven základní námět na projekt a ke spolupráci se zavázali všichni partneři.
V souvislosti s přípravou projektu proběhla řada společné komunikace a setkání partnerů projektu
týkající se jednotlivých oblastí projektu:
24.11.2016 - Frýdek-Místek (KŘP Moravskoslezského kraje) - projednání návrhu projektu s policejními
partnery včetně identifikace společných problémů týkajících se kyberkriminality a návrhů možných
řešení.
20.1.2017 - Setkání policejních partnerů na pracovišti Kudowa Zdrój - Náchod za účelem sjednocení
obsahu školení a specifikace vybavení partnerů z ČR a Polska.
30.1.2017 - telekonference policejních partnerů týkající se návrhu vybavení - HW a SW nástrojů
nezbytných pro realizaci projektu.
2.2.2017 - videokonference partnerů za účelem diskuse k navrženým preventivním aktivitám a
nezbytnému výzkumu (počet, rozpočet apod.)
8.-10.2.2017 - setkání všech partnerů projektu na účelovém zařízení KŘP Královéhradeckého kraje
"Kounov" k přípravě projektového záměru, rozdělení jednotlivých úkolů mezi partnery a sestavení
rozpočtu a časového harmonogramu-viz příloha č.21
21.4.2017 - konzultace na JS v Olomouci (viz příloha č.21) a následná porada partnerů z ČR a Polska
na KŘP Olomouckého kraje, podpis Dohody o spolupráci na projektu
26.4.-27.4.2017 - setkání partnerů na KŘP Královéhradeckého kraje k finálnímu dopracování
projektové žádosti, rozdělení jednotlivých úkolů mezi partnery a sestavení podrobného rozpočtu a
podrobného časového harmonogramu- viz příloha č.21
11.12.2017 - konzultace na JS v Olomouci a příprava projektového záměru na KŘP v Olomouci
7.- 8.2.2018 - setkání všech partnerů na účelovém zařízení Kounov k projektové žádosti.
22.3.2018 - setkání parterů v Hradci Králové k přepracování projektové žádosti na základě vyjádření
JS k projektovému záměru
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Przygotowanie projektu rozpoczęto w 2016 r., kiedy w formie komunikacji elektronicznej i
telefonicznej (ewentualnie telekonferencji) złożono podstawowy plan projektu, a wszyscy partnerzy
zobowiązali się do współpracy.
W związku z przygotowaniem projektu odbyła się seria wspólnych rozmów i spotkań partnerów
projektu dotyczących poszczególnych dziedzin projektu:
24.11.2016-Frýdek-Místek (KWP Kraj Morawsko-Śląski) - omówienie planu projektu z partnerami
policyjnymi włącznie z identyfikacją wspólnych problemów dotyczących cyberprzestępczości i
propozycji możliwych rozwiązań.
20.1.2017-Spotkanie partnerów policyjnych w placówce Kudowa Zdrój - Náchod w celu
ujednolicenia treści szkoleń i specyfikacji wyposażenia partnerów z Czech i Polski.
26.1.2017-wideokonferencja partnerów w celu omówienia planu działań prewencyjnych w ramach
projektu.
30.1.2017-telekonferencja partnerów policyjnych dotycząca planu wyposażenia - narzędzia HW i SW
niezbędne do realizacji projektu.
2.2.2017 wideokonferencja partnerów w celu dyskusji nad proponowanymi działaniami
prewencyjnymi i niezbędnymi badaniami (ilość, budżet, itp.)
8-10.2.2017-spotkanie wszystkich partnerów projektu w ośrodku celowym KWP Hradec Králové
"Kounov" w celu przygotowania planu projektu, przydziału partnerom zadań i zestawienia budżetu
oraz harmonogramu czasowego (patrz zał. wniosku n. 21)
21.4.217 konsultacje z WS w Ołomuńcu (patrz zał. wniosku n. 21) i narada partnerów z CZ i PL na
KWP Ołomuniec, podpisanie Porozumienia o współpracy
26.-27.4.2017 spotkanie partnerów na KWP Hradec Králové w celu finalnego dopracowania wniosku
projektowego, przydziału partnerom poszczególnych zadań i zestawienia szczegółowego budżetu
oraz szczegółowego harmonogram czasowego. (patrz zał. wniosku n. 21).
7- 8.2.2018 - spotkanie wszystkich partnerów w ośrodku celowym w Kounovie odnośnie wniosku
projektowego.
22.3.2018- spotkanie partnerów w Hradec Králové dotyczące zmiany wniosku projektowego na
podstawie wytycznych WS do fiszy projektowej.
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
Předložení projektového záměru na JS v
Olomouci/Przedłożenie planu projektu WS w Ołomuńcu
20. 12. 2017
2
Stanovisko JS k projektovému záměru: Projekt je po
dopracování vhodný k přípravě a předložení v rámci
Programu/Opinia WS do propozycji projektowej: Projekt
może zostać przygotowany i złożony w ramach Programu
po dopracowaniu
28. 2. 2018
3
Předložení projektové žádosti v MS2014+/Złożenie
wniosku projektowego w systemie MS 2014+
13. 4. 2018

Číslo / Numer:

1
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Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

Řízení projektu/Zarządzanie projektem
1. 1. 2019
31. 12. 2021
113 762,02

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 465,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 417,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 465,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 417,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 417,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 345,00

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 345,00

Krajské ředitelství policie v Opoli
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
5 345,00

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
70 546,02

Univerzita Palackého v Olomouci

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
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S cílem dosažení co nejlepších výsledků projektu jsou plánována pracovní setkání a další operativní
elektronická komunikace (videokonference, e-mail apod.). Každý z partnerů uspořádá jedno
dvoudenní pracovní setkání realizačního týmu, tj. celkem 9 setkání (3 na polské straně, 6 na české
straně) za účasti všech partnerů. Za partnery se budou účastnit osoby odpovědné za jednotlivé
oblasti projektu, tj. koordinátoři řízení projektu, specialisté prevence kyberkriminality, specialisté
kybernetické kriminality a specialisté forenzních pracovišť (týká se pouze partnerů, kteří disponují
forenzním pracovištěm, tj. krajská ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Moravskoslezského
kraje, Wroclaw, Katowice, Opole). Během setkání budou členové týmu diskutovat o jednotlivých
oblastech projektu, bude monitorován a průběžně vyhodnocován stav aktivit a budou vydána
doporučení a adresné úkoly pro nadcházející období realizace.
Další společná setkání se budou konat v rámci ostatních aktivit "zvyšování kvalifikace", "společná
komunikační síť včetně metodiky" a "prevence", kde proběhne jejich vyhodnocení a aktualizace za
účasti odpovědných specialistů realizačního týmu.
Setkání realizačního týmu jsou naplánována v následujících termínech:
03/2019 - KŘP Moravskoslezského kraje
06/2019 - KŘP Pardubického kraje
10/2019 - KWP Opole
12/2019 - KWP Katowice
04/2020 - Univerzita Palackého v Olomouci
09/2020 - KŘP Královéhradeckého kraje
03/2021 - KWP Wroclaw
06/2021 - KŘP Libereckého kraje
10/2021 - KŘP Olomouckého kraje
W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników projektu planuje się spotkania robocze i inną operatywną
komunikację elektroniczną (wideokonferencje, e-mail itp.). Każdy z partnerów zorganizuje jedno,
dwudniowe spotkanie robocze zespołu realizacyjnego, tj. razem 9 spotkań (3 po stronie polskiej, 6 po
czeskiej) z udziałem wszystkich partnerów. Partnerów będą reprezentować osoby odpowiedzialne za
poszczególne dziedziny projektu, tj. koordynatorzy zarządzania projektem, specjaliści d/s prewencji
cyberprzestępczości, specjaliści d/s cyberprzestępczości i specjaliści z placówek
kryminalistycznych(dot. tylko partnerów, którzy dysponują placówką kryminalistyczną, tj. KWP
Hradec Králové, Ostrawa,Wrocław, Katowice, Opole). Podczas spotkań członkowie zespołu będą
omawiać poszczególne dziedziny projektu, będzie monitorowany i stopniowo oceniany stan działań i
będą wydawane zlecenia i konkretne zadania na nadchodzący okres realizacji.
Kolejne wspólne spotkania będą odbywać się w ramach pozostałych działań "podnoszenie
kwalifikacji", "wspólna sieć komunikacyjna, włącznie z metodologią" i "prewencja", w czasie których
odbędzie się ich ocena i aktualizacja. Odbędzie się to przy udziale odpowiednich specjalistów z
zespołu realizacyjnego.
Spotkania zespołu realizacyjnego są zaplanowane w następujących terminach:
03/2019 - KWP w Ostrawie
06/2019 - KWP w Pardubicach
10/2019 - KWP Opole
12/2019 - KWP Katowice
04/2020 - Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
09/2020 - KWP w Hradci Králové
03/2021 - KWP Wrocław
06/2021 - KWP w Libercu
10/2021 - KWP w Ołomuńcu
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
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č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
9 setkání realizačního týmu v průběhu realizace
projektu//9 spotkań zespołu realizacyjnego w czasie
realizacji projektu
31. 12. 2021

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

2
Propagační a informační činnosti/Działania promocyjne i
informacyjne
1. 1. 2019
31. 12. 2021
60 383,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
1 245,00
Rozpočet / Budżet
1 245,00
Rozpočet / Budżet
1 245,00
Rozpočet / Budżet
1 245,00
Rozpočet / Budżet
1 245,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
1 245,00

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
1 245,00

Krajské ředitelství policie v Opoli
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
1 245,00

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
50 423,00

Univerzita Palackého v Olomouci
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:
Sestava vytvořena v MS2014+

1
Nákup drobných propagačních předmětů /Zakup małych
przedmiotów promujących projekt
31. 10. 2019
2
Oznámení v lokálním tisku na začátku realizace
projektu/Ogloszenie w lokalnej prasie na początku
projektu
RVKULMAR
13.8.2018 14:03
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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:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

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

30. 6. 2019
3
Závěrečná konference/Końcowa konferencja
31. 12. 2021
4
Pamětní deska - všichni partneři/Tablica pamiątkowa wszyscy partnerzy
31. 12. 2021
5
web projektu a oznámení na webových stránkách
partnerů/web projektu i informacja na stronach
internetowych partnerów
31. 12. 2021

3
Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky, jako
nástroje systémové spolupráce/Powstanie wspólnej sieci
komunikacyjnej, włacznie z metodyką, jako narzędzie
współpracy systemowej
1. 1. 2019
31. 12. 2021
2 029 699,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
320 415,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
166 956,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
297 840,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
163 822,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
147 851,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
298 779,00

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
288 546,00

Krajské ředitelství policie v Opoli
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
345 490,00

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
0,00

Univerzita Palackého v Olomouci
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Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci projektu partneři společně vytvoří nástroj systémové spolupráce, kterým bude společná
komunikační síť. Ta bude fungovat v celém podporovaném území a propojí všechny partnery na
všech úrovních, tj. propojení univerzity i policejních útvarů na lokální, regionální i krajské úrovni.
Společná síť partnerům umožní rychlé předávání dat a informací z oblasti kyberkriminality zahrnující
prevenci, on-line poradnu, policejní činnost atd. Spolupráci je nutné zrychlit, zefektivnit a nastavit na
formální úroveň, protože v současnosti je roztříštěná a má podobu pouze občasných setkání mezi
vedoucími pracovníky některých partnerů. Cílem projektu je tedy vytvořit nástroj, který umožní
spolupráci již na lokální úrovni.
Základními nástroji pro vytvoření a fungování sítě budou:
- metodika, kterou partneři vytvoří na společných workshopech: 2x2-denní workshop po 19 osobách
- stávající společná policejní pracoviště v Kudowa-Słone a Choděbuzi, která vytvoří trvalou a
systémovou osu spolupráce a současně zajistí spolehlivost, rychlost (24-hod. služba) a srozumitelnost
(překlad) předávaných informací,
- úzké osobní kontakty a vazby, které vzniknou na společných setkáních a při vzájemné spolupráci,
- HW a SW vybavení, které bude vzájemně kompatibilní a které je nezbytné k získávání a předávání
informací a dat v adekvátním, tj. v co nejkratším čase.
Součástí společné sítě bude uzavřená policejní síť, která bude určena pro předávání dat na
paměťových nosičích a informací, které nemohou být sdíleny s univerzitou (např. informace z
otevřených případů).
V příloze "Komunikační síť" je uvedena mapa sítě, bližší popis sítě a konkrétní modelový případ je
uveden v příloze "Popis projektu" a "Modelový příklad fungování systému v pohraničí".
W ramach projektu partnerzy wspólnie utworzą narzędzie do współpracy systemowej, którym będzie
wspólna sieć komunikacyjna. Będzie ona działać na całym obszarze wsparcia, łącząc wszystkich
partnerów na wszystkich poziomach, tj. uniwersytet i jednostki policyjne na szczeblu lokalnym,
regionalnym i wojewódzkim. Wspólna sieć umożliwi partnerom szybkie przekazywanie danych i
informacji dotyczących cyberprzestępczości, w tym profilaktykę, on-line poradnię, działania policji itd.
Współpracę trzeba przyśpieszyć, usprawnić i przenieść ją na poziom formalny, ponieważ obecnie jest
fragmentaryczna i przyjęła formę jedynie okazjonalnych spotkań osób z kierownictwa niektórych
partnerów. Celem projektu jest zatem stworzenie narzędzia, które umożliwi współpracę już na
poziomie lokalnym.
Podstawowymi narzędziami do stworzenia i obsługi sieci są:
- metodologia, którą partnerzy ustalą na wspólnych warsztatach: warsztaty 2 x 2-dniowe dla 19 osób
- istniejące wspólne punkty kontaktowe policji w Kudowie-Słone i Choděbuzi, które stanowią stałą i
systemową oś współpracy i jednocześnie zapewniają niezawodność, szybkość (24 na dobę - service) i
zrozumienie (tłumaczenie) przekazywanych informacji,
- ścisłe kontakty osobiste i powiązania wynikające ze wspólnych spotkań i współpracy,
- sprzęt i oprogramowanie /HW i SW/, które będzie kompatybilne ze sobą i które jest niezbędne do
zyskiwania i przekazywania informacji oraz danych w adekwatnym, czyli w jak najkrótszym czasie.
Częścią wspólnej sieci będzie także zamknięta sieć policyjna, która będzie przeznaczona do
przekazywania danych na nośnikach pamięciowych oraz informacji, które nie mogą być
przekazywane do uniwersytetu (np. informacje z otwartych i rozpoczętych spraw).
W załączniku "Mapa wspólnej sieci komunikacyjnej" została przedstawiona mapa sieci, bardziej
szczegółowy opis sieci oraz konkretny przypadek modelowy jest w załączniku "Opis projektu" i
"Przykład modelowego działania systemu na pograniczu".
Sestava vytvořena v MS2014+
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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
Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky/Powstanie
wspólnej sieci komunikacyjnej, włacznie z metodyką
31. 12. 2021
2
2 x 2denní workshop pro 19 osob/2 x 2dniowy workshop
dla 19 osób
31. 12. 2020
3
Realizace VŘ a nákup vybavení/Realizacja postępowań
przetargowych i zakup sprzętu
31. 8. 2020

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Klíčová aktivita "Vytvoření komunikační sítě včetně metodiky, jako nástroje systémové spolupráce" je
primárně zaměřená na veřejnost i příslušníky policie a pracovníky univerzity. Realizace projektu
umožní partnerům prohloubit vzájemnou spolupráci a navázat interpersonální kontakty. Vytvoření
komunikační sítě umožní partnerům efektivně spolupracovat, získat komplexnější výstupy
analyzovaných dat, spolupracovat v přeshraničním vyšetřování. A tím zvyšovat bezpečnost nejen v
příhraničních regionech.
Společná komunikační síť urychlí přeshraniční předávání informací, což zvýší bezpečnost a bude mít
pozitivní dopad na cílovou skupinu veřejnost vč. podnikatelských subjektů a státních institucí v celém
podporovaném území.
Działanie kluczowe "Powstanie wspólnej sieci komunikacyjnej, włacznie z metodyką, jako narzędzie
współpracy systemowej " jest pierwotnie skierowane do społeczeństwa i funkcjonariuszy policji oraz
pracowników uczelni. Realizacja projektu umożliwi partnerom zacieśnienie wzajemnej współpracy i
nawiązanie kontaktów interpersonalnych. Stworzenie sieci komunikacyjnej umożliwi partnerom
efektywną współpracę, uzyskanie bardziej kompleksowych wyników analizowanych danych,
współpracę przy śledztwach transgranicznych. To oznacza zwiększanie bezpieczeństwa nie tylko w
regionach pogranicznych.
Wspólna sieć komunikacyjna przyspieszy transgraniczny transfer informacji,co zwiększy
bezpieczeństwo i będzie miało pozytywny wpływ na odbiorcę docelowego jakim jest
społeczeństwo,w tym podmioty gospodarcze i instytucje państwowe w obszarze wsparcia.

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

4
Prevence/Prewencja
1. 1. 2019
31. 12. 2021
149 126,60

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
67

13.8.2018 14:03

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
140 010,60

Univerzita Palackého v Olomouci

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy

Rozpočet / Budżet
24,00
24,00
24,00
4 522,00
24,00
0,00
0,00
4 498,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Krajské ředitelství policie v Katovicích
Krajské ředitelství policie v Opoli
Krajské ředitelství policie ve Wroclavi

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Aby projekt dosáhl žádané komplexnosti, je jeho nedílnou součástí prevence, která přispěje k
předcházení vzniku kyberkriminality a miminalizaci jejích následků v situaci, kdy se již incident objevil.
Lektoři univerzity provedou na ČR a PL školách v podporovaném území na 270 preventivních aktivit
(setkání s dětmi, rodiči a učiteli) zaměřených na internetové fenomény (např. kyberšikana) a na
snížení rizikového chování dětí na internetu.
Prevenci zajistí pracovníci Centra PRVoK Univerzity Palackého pod vedením doc. Kamila Kopeckého,
Ph.D. a v Polsku tým polských lektorů (rodilých mluvčích) pod vedením dr. Lukasze Tomczyka, Ph.D.
Pedagogické univerzity v Krakově, se kterým česká strana dlouhodobě spolupracuje. Koordinaci a
financování obou týmu provede Univerzita Palackého. Prevenci na školách budou provádět lektořivysokoškoláci s odbornou erudicí a certifikací v dané oblasti.
Dětem budou rozdány drobné propagační předměty, což vzbudí jejich pozornost. Další aktivity budou
probíhat formou outdoorových akcí (dny policie, festivaly aj.), informačních materiálů a virtuálně,
jako informace na internetu (web projektu, facebook aj.). Podle předpokladů bude mít prevence
dopad na více než 55 000 dětí. Bude zaměřena především na příhraniční regiony s malými obcemi,
protože právě ty jsou v současnosti vzhledem k nedostatečné prevenci velmi ohroženou oblastí.
Univerzita díky projektu přenese své jedinečné know-how do Polska a zároveň rozšíří povědomí o
možnostech pomoci od on-line poradny.
Nástrojem pro přesné a účinné zacílení prevence bude on-line výzkum (dotazníky), který univerzita
provede na celém podporovaném území za účelem zmapování výskytu kybernetických hrozeb a
rizikového chování včetně jejich regionálních specifik a národnostních odlišností. Program prevence
sestaví univerzita na základě konzultací s policejními specialisty. V případě zjištění nových jevů,
rizikového chování aj. bude program prevence aktualizován.
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Aby projekt osiągnął wymaganą kompleksowość, jego integralną częścią jest prewencja,która
pomoże zapobiegać cyberprzestępczości lub ją zminimalizować w sytuacji,w której ten incydent już
zaistniał. Wykładowcy uniwersyteccy przeprowadzą w szkołach RCz i PL obszaru wsparcia 270 działań
profilaktycznych (spotkania z dziećmi,rodzicami i nauczycielami) ukierunkowanych na zjawiska
internetowe (np. cyberszantaż) oraz na ograniczenie zachowań ryzykownych dzieci w Internecie.
Prewencję w RCz przeprowadzą pracownicy Centrum PRVoK Uniwersytetu Palackiego pod
kierownictwem doc. Kamila Kopeckého,a w Polsce zespół polskich wykładowców (native speakers)
kierowany przez dr. Łukasza Tomczyka,Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,z którym strona czeska
od dawna współpracuje. Koordynację i finansowanie obu zespołów zapewni Uniwersytet Palackiego.
Prewencja w szkołach będzie prowadzona przez wykładowców-studentów z fachowym
wykształceniem i certyfikacją w danej dziedzinie.
Dzieci otrzymają materiały promocyjne, które przyciągną ich uwagę. Pozostałe działania będą miały
formę imprez (dni policji,festiwale), materiałów informacyjnych oraz wirtualnie, informacje w
Internecie (www,facebook). Profilaktyka będzie miała wpływ na ponad 55 000 dzieci. Skoncentruje
się na pograniczu i małych miejscowościach, bo są one bardziej zagrożone z powodu niedostatecznej
profilaktyki.
Uniwersytet dzięki projektowi przekaże swoje know-how do Polski i jednocześnie poszerzy
świadomość na temat możliwości pomocy z on-line poradni.
Narzędziem do precyzyjnego i skutecznego kierowania prewencją będą badania on-line (ankiety),
które przeprowadzi uniwersytet w całym obszarze wsparcia w celu wykrycia zagrożeń
cybernetycznych i ryzykownych zachowań, uwzględniając regionalną specyfikę i różnice
narodowościowe. Program prewencji będzie opracowany przez uniwersytet na podstawie konsultacji
ze specjalistami policyjnymi. W przypadku wystąpienia nowych zjawisk czy zachowań itp. program
profilaktyki zostanie zaktualizowany.
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:
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:
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1
Provedení výzkumu a jeho vyhodnocení
/Przeprowadzenie badań i ich ocena
31. 8. 2019
2
Pokračování výzkumných šetření/Kontynuacja działań
badawczych
31. 10. 2021
3
2x 2denní setkání k preventivnímu programu pro 27
osob/2x 2dniówe spotkanie w celu programu
prewencyjnego dla 27 osób
30. 6. 2020
4
Nákup vybavení/Zakup sprzętu
31. 7. 2020
5
Preventivní aktivity//Działania prewencyjne
31. 12. 2021
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69

13.8.2018 14:03

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
V rámci prevence proběhne spolupráce s veřejností, která umožnízjistit a řešit problémy obyvatel
pohraničí související s kyberkriminalitou.Přímý dopad bude mít projekt na nejohroženější skupinu
děti a mládež, pro kterébude v podporovaném území realizováno 270 preventivních aktivit na
školách a další outdoorové aktivity tj. festivaly, dny policie apod. Policejní preventisté se budou s
cílovou skupinou setkávat při outdoorových akcích a besedách v době udržitelnosti projektu. Celkem
bude mít projekt podle předpokladu dopad na více než 55 000 dětí a preventivníaktivity budou
rovněž probíhat na sociálních sítích. Přímo na školách budoucertifikovaní lektoři provádět vzdělávací
akce, jejichž cílem bude sníženírizikového chování uživatelů internetu a seznámení s riziky
využíváníinternetu. Prevence bude na cílovou skupinu děti a mládež působit taképrostřednictvím
přednášek pro rodiče, pedagogy a další osoby pracující s dětmi.
Univerzita díky projektu (prevenci a úzké spolupráci sPolicií ČR a Polska) získá rozsáhlá aktuální data a
zpětnou vazbu od rizikovýchskupin.
W ramach prewencji nastąpi współpraca ze społeczeństwem,która umożliwipoznanie i rozwiązywanie
problemów mieszkańców pogranicza związanych zcyberprzestępczością.Bezpośredni wpływ projektu
będzie na najbardziej narażonągrupę dzieci i młodzieży,dla których w obszarze wsparcia
zostaniezrealizowanych 270 działań profilaktycznych w szkołach i innych akcji,tj.festiwale,dnipolicji
itd. I policyjni pracownicy prewencji będą spotykać się z grupą docelową podczas akcji plenerowych i
prelekcji w czasie trwałości projektu. Projekt powinien wpłynąć na ponad 55000 dzieci,a
działaniaprofilaktyczne będą także w sieciach społecznościowych.W szkołach
certyfikowaniwykładowcy będą prowadzić zajęcia edukacyjne,mające na celu
ograniczenieryzykownych zachowań użytkowników Internetu i poznanie zagrożeń związanych
zkorzystaniem z Internetu.Profilaktyka będzie skierowana także do dzieci imłodzieży poprzez wykłady
dla rodziców,wychowawców i innych osób pracujących zdziećmi
Dzięki projektowi (prewencja i współpraca z policją CZ i PL)uniwersytetzyska obszerne,aktualne dane
i informacje zwrotne od grup ryzyka.

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

5
On-line poradna/Poradnia on-line
1. 3. 2019
31. 12. 2021
41 412,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
41 412,00

Univerzita Palackého v Olomouci

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sestava vytvořena v MS2014+
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Rozpočet / Budżet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.8.2018 14:03

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Krajské ředitelství policie v Opoli
Krajské ředitelství policie ve Wroclavi

0,00
0,00
0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Online poradnu bude v celém podporovaném území provozovat univerzita, která v rámci projektu
přenese know-how poradny do Polska a rozšíří do celého pohraničí. Sídlit bude v Olomouci, ale její
stránky budou nově provozovány v polském jazyce a provoz budou zajišťovat rovněž polští odborníci,
které zajistí univerzita. Poradna funguje řadu let a disponuje tak dlouholetými zkušenostmi, ale v
současnosti funguje pouze v Olomouckém kraji, systémová spolupráce je tedy nastavena pouze mezi
univerzitou a policií v Olomouci. Poradna představuje propracovaný systém spolupráce řady
odborníků (policie, psychologů, právníků), který disponuje jedinečným know-how. Poskytuje
bezplatné on-line anonymní poradenství občanům v oblasti řešení krizových situací (kyberšikana,
stalking apod.). Obyvatelé pohraničí ale často nevědí, na koho se obrátit pro radu v obtížné situaci,
proto budou v rámci projektu informace o existenci online poradny rozšířeny v celém pohraničí
(především prostřednictvím preventivních a propagačních aktivit). Úzké propojení online poradny s
policií přes společnou komunikační síť v celém podporovaném území zrychlí řešení nahlášených
případů a může zabránit vzniku samotného skutku. Pokud se nebude jednat přímo o trestný čin, který
bude předán k řešení policii, např. dotazy učitelů, jak řešit různé situace, budou oznámení řešit další
odborníci (psychologové apod.) Na oznámení reagují pracovníci poradny obratem a řeší ho v co
nejkratším možném čase. Online poradna nezaměstnává odborníky na plný úvazek, věnují se
jednotlivým případům, které spadají do jejich kompetence. Společnou komunikační sítí budou
nastaveny kontakty na konkrétní osoby jednotlivých partnerů, což urychlí řešení případů. Provoz
přeshraniční online poradny bude vyhodnocován na setkáních realizačního týmu a jednotlivé případy
budou ad-hoc předávány společnou komunikační sítí.
Podrobněji viz příloha "Popis projektu".
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On-line poradnia poprowadzi uniwersytet na całym obszarze wsparcia, który przekaże swoje knowhow Polsce i rozszerzy na pograniczu. Będzie mieć siedzibę w Ołomuńcu, ale jej www będzie w języku
polskim i zostaną zatrudnieni polscy specjaliści, których zapewni uniwersytet. Poradnia działa od
wielu lat i ma duże doświadczenie, ale obecnie działa tylko w Kraju Ołomunieckim, współpraca
systemowa jest więc prowadzona tylko między uniwersytetem, a policją w Ołomuńcu. Poradnia to
dobrze opracowany system współpracy z wieloma specjalistami (policją, psychologami, prawnikami) z
unikalnym know-how.
Zapewnia bezpłatne, anonimowe porady on-line w dziedzinie rozwiązywania sytuacji kryzysowych
(cyberprzemoc, szantaż, stalking). Mieszkańcy pogranicza często jednak nie wiedzą do kogo zwrócić
się o poradę w trudnej sytuacji, dlatego informacje o istnieniu e-poradni będą w ramach projektu
szerzone w całym regionie granicznym (działania profilaktyczne i promocyjne). Powiązanie e-poradni
z policją poprzez sieć komunikacyjną w całym obszarze wsparcia przyspieszy rozwiązywanie
zgłoszonych przypadków i może zapobiec przestępczości. W przypadku potrzeby, pracownicy poradni
dadzą impuls do działania odpowiednim jednostkom policji. Jeśli nie będzie to dotyczyło
bezpośrednio czynu karalnego (pytania nauczycieli, w jak postępować w różnych sytuacjach), sprawą
zajmą się specjaliści poradni (psycholodzy, itp.). Doradcy odpowiadają na zgłoszenie natychmiast i
znajdują rozwiązanie w możliwie najkrótszym czasie. Poradnia on-line nie zatrudnia pełnoetatowych
ekspertów, zajmują się indywidualnymi sprawami, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Dzięki
wspólnej sieci komunikacyjnej powstaną kontakty do konkretnych osób każdego partnera, co
przyspieszy rozwiązywanie przypadków. Działanie on-line poradni będzie oceniane na spotkaniach
zespołu realizacyjnego, a poszczególne przypadki będą przekazywane ad-hoc za pośrednictwem
wspólnej sieci komunikacyjnej.
Szczegóły, patrz załącznik "Opis projektu".
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

1
Rozšíření a provoz online poradny v ČR a zavedení online
poradny v Polsku/Rozszerzenie i działanie poradni online
w Czechach i stworzenie online w Polsce
31. 12. 2021

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Online poradna bude mít přímý pozitivní dopad na veřejnost ČR i Polska. Je určena pro širokou
veřejnost bez věkového i jiného omezení a nabízí bezplatné okamžité řešení problémů obětí
kybernetické kriminality. Poradna bude mít dopad i na cílovou skupinu příslušníků policie a
pracovníků univerzity, kterým poskytne informace o případech a nových internetových fenoménech.
Poradnia online będzie bezpośrednio oddziaływała na społeczeństwa Czech i Polski. Przeznaczona
jest dla szerokiego ogółu bez ograniczeń wiekowych i innych i oferuje bezpłatną natychmiastową
pomoc w rozwiązywaniu problemów ofiar cyberprzestępczości. Poradnia będzie oddziaływała także
na grupę docelową funkcjonariuszy policji i pracowników uczelni, którym dostarczy informacji o
przypadkach i nowych zjawiskach internetowych.

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:

1. 4. 2019
31. 12. 2021
670 058,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
130 552,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
35 760,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
32 538,00

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
17 426,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
20 144,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
80 341,00

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
195 357,00

Krajské ředitelství policie v Opoli
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
157 940,00

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
0,00

Univerzita Palackého v Olomouci

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
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Zvyšování kvalifikace policejních odborníků proběhne ve dvou oblastech:
a) využívání HW a SW,
b) prevence.
Ad a) Pro společné sdílení informací a dat má klíčový význam kompatibilita technického vybavení,
sdílení dobré praxe a shodná odborná úroveň partnerů. To zajistí společná odborná školení v
pohraničí pro více než 700 policistů.
Školení budou rozdělena do 3 úrovní:
1. úroveň-25x2denní školení pro celkem 680 (340 CZ+340 PL) policistů základních (nejnižších) útvarů
podél hranice zároveň umožní setkání místních policistů sousedních příhraničních regionů. Obsah i
program sestaví společně čeští a polští policejní experti na 3-denním setkání. Školení budou následně
po organizační i odborné stránce provádět pro všechny policisty čeští partneři.
2. úroveň-1x3denní školení pro 69 osob (realizované v ČR)
3. úroveň-3 moduly: 2x5denní a 1x4denní, v rámci kterých bude proškoleno 53 policistů, kteří se
zúčastní všech modulů (realizované v Polsku).
Školení 2. a 3. úrovně je pro policejní experty zabývající se kyberkriminalitou a experty laboratoří.
Jedná se o vysoce odborná školení, která povedou externí subjekty, které se zabývají vývojem SW a
postupů a spoluvytvářejí nejnovější trendy.
Školení a navazující workshopy (2x2-denní pro celkem 88 osob) zároveň poskytnou partnerům další
příležitost k výměně zkušeností z praxe a navázání úzkých kontaktů důležitých pro prohloubení
spolupráce.
Ad b) Certifikovaní lektoři univerzity předají policejním preventistům zkušenosti získané během
preventivních aktivit v aktuálně vysledovaných trendech rizikového chování. Policejní preventisté tak
budou moci navázat na práci lektorů po ukončení realizace projektu. Zároveň díky získaným
kontaktům a komunikační síti si budou i po skončení projektu předávat aktuální informace z oblasti
prevence.
- 1x2denní školení pro celkem 24 policistů.
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Podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych zostanie przeprowadzone w następujących
dziedzinach:
a) wykorzystanie sprzętu HW i SW,
b) prewencja
Ad a) Dla wymiany informacji i danych kluczowe znaczenie ma kompatybilność wyposażenia
technicznego,wymiana dobrych praktyk i podobny poziom fachowości partnerów. Zapewnią to
wspólne szkolenia w pograniczu dla ponad 700 policjantów.
Szkolenia zostały podzielone na 3 poziomy:
1. poziom-25 x 2-dniowe szkolenie łącznie dla 680 (340 CZ+340 PL) policjantów najniższych jednostek
wzdłuż granicy,takie spotkania jednocześnie umożliwią wzajemne kontakty policjantów z sąsiednich
regionów przygranicznych. CZ i PL eksperci policyjni wspólnie opracują treść i program podczas 3dniowego spotkania. Szkolenia dla wszystkich policjantów będą od strony organizacyjnej i fachowej
prowadzone przez czeskich partnerów.
2. poziom-1 x 3-dniowe szkolenie dla 69 osób (realizowane w RCz)
3. poziom-3 moduły: 2 x 5-dniowe i 1 x 4-dniowe,w ramach których zostanie przeszkolonych 53
policjantów,którzy wezmą udział we wszystkich modułach (realizowane w PL).
Szkolenia na poziomie 2 i 3 są przeznaczone dla policyjnych ekspertów zajmujących się
cyberprzestępczością i ekspertów laboratoryjnych. Chodzi o fachowe szkolenia,które poprowadzą
podmioty zewnętrzne, które zajmują się rozwojem SW i współtworzą najnowsze trendy.
Szkolenia i warsztaty (2 x 2-dniowe,łącznie dla 88 osób) zapewnią partnerom możliwość wymiany
doświadczeń i nawiązanie bliskich kontaktów, które są ważne dla pogłębienia współpracy.
Ad b) Certyfikowani wykładowcy uniwersyteccy przekażą policjantom doświadczenia zdobyte
podczas działań profilaktycznych z aktualnych tendencji zachowań ryzykownych.Policjanci będą mogli
skorzystać z pracy wykładowców również po zakończeniu projektu.Jednocześnie dzięki uzyskanym
kontaktom i sieci komunikacyjnej będą sobie przekazywać aktualne informacje z zakresu profilaktyki
także po zakończeniu projektu.
- 1 x 2-dniowe szkolenie łącznie dla 24 policjantów
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:
č. / nr:
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
č. / nr:
Sestava vytvořena v MS2014+

1
1 x 3denní Setkání k 1.,2. a 3. úrovni školení pro 19 osob
/1 x 3 dniowe spotkanie 1.,2. a 3. stopnia szkolenie dla 19
osób
31. 5. 2019
2
25 x 2denní Školení 1. úroveň pro 680 osob/25 x 2dniowe
szkolenie 1. poziomie dla 680 osób
31. 12. 2021
3
1 x 3denní školení 2. úrovně pro 69 osob /1 x 3dniowe
szkolenie 2. poziomie dla 69 osób
31. 12. 2019
4
školení 3. úrovně - I. a II. modul (5denní pro celkem 106
osob) a III. modul (4 denní pro 53 osob)/szkolenie 3.
poziomie - I. a II. modul (5dniowe łącznie dla 106 osób) i
III. modul (4dniowe dla 53 osób)
30. 11. 2020
5
RVKULMAR
13.8.2018 14:03
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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:

2x 2denní workshop (pro 50 a 38 osob) - 2. a 3. úroveň
školení /2x 2dniowye warsztaty (dla 50 i 38 osób)- 2 i 3
poziom szkolenia
30. 6. 2021
6
1 x 2denní Školení policejních preventistů pro 27 osob/1 x
2dniowe szkolenie pracowników prewencji dla 27 osób
31. 10. 2021

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Klíčová aktivita zvyšování kvalifikace bude mít přímý dopad na cílovou skupinu více než 700 policistů
účastnících se školení tím, že zvýší jejich kvalifikaci.
Nepřímý dopad bude mít aktivita na cílovou skupinu veřejnost, protože proškolení policisté budou
efektivněji bojovat s kyberkriminalitou a zvýší tak bezpečnost veřejnosti ČR a Polska. Efektivnějším
odhalováním kyberkriminality také získají více informací užitečných k vedení preventivní kampaně.
Jejich předáním prostřednictvím projektem zavedené komunikační sítě ostatním partnerům, zejména
pracovníkům univerzity cílí druhotně tato aktivita i na její lektory.
Vzhledem ke zvýšení kvalifikace policistů a efektivnějšímu působení v oblasti prevence lze očekávat
snížení rizikového chování dětí a mládeže na internetu.
Działanie kluczowe Edukacja będzie bezpośrednio oddziaływać na grupę docelową ponad 700
policjantów uczestniczących w szkoleniu, bo zwiększy ich kwalifikacje. Pośrednio działanie
oddziaływać będzie na grupę docelową społeczeństwo, ponieważ przeszkoleni policjanci będą
efektywniej zwalczać cyberprzestępczość i wzrośnie bezpieczeństwo społeczeństwa Czech i Polski.
Dzięki efektywniejszemu
wykrywaniu cyberprzestępczości zyskają też więcej informacji użytecznych do realizacji kampanii
prewencyjnych. Dzięki przekazaniu ich przy pomocy stworzonej w projekcie sieci komunikacyjnej
innym partnerom, zwłaszcza pracownikom uczelni, czyli wtórnie -też na jej szkoleniowców. Wobec
wzrostu kwalifikacji policjantów i efektywniejszemu oddziaływaniu w dziedzinie prewencji należy
oczekiwać spadku ilości ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w internecie.

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:
Název subjektu / Nazwa
Číslo klíčové podmiotu:
aktivity /
Numer
działania
Název indikátoru / Nazwa
kluczowego:
wskaźnika:
Krajské ředitelství policie v
91101 Počet partnerů
Opoli
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
1
działania
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Výchozí
hodnota
/
Wartość
wyjściow
a
0,000

Cílová
hodnota /
Wartość
docelowa
1,000
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Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
1
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
1
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
1
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
1
Univerzita Palackého v
Olomouci
1
Krajské ředitelství policie ve
Wroclavi
1
Krajské ředitelství policie v
Katovicích
1
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
1
Krajské ředitelství policie v
Opoli
2
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
2
Sestava vytvořena v MS2014+

91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
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Krajské ředitelství policie v
Katovicích
2
Krajské ředitelství policie ve
Wroclavi
2
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
2
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
2
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
2
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
2
Univerzita Palackého v
Olomouci
2
Krajské ředitelství policie v
Opoli
3
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
3
Krajské ředitelství policie v
Katovicích
3
Sestava vytvořena v MS2014+

91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
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Krajské ředitelství policie ve
Wroclavi
3
Univerzita Palackého v
Olomouci
3
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
3
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
3
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
3
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
3
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
4
Krajské ředitelství policie v
Katovicích
4
Krajské ředitelství policie ve
Wroclavi
4
Univerzita Palackého v
Olomouci
4
Sestava vytvořena v MS2014+

91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
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Krajské ředitelství policie v
Opoli
4
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
4
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
4
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
4
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
4
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
5
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
5
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
5
Krajské ředitelství policie v
Opoli
5
Univerzita Palackého v
Olomouci
5
Sestava vytvořena v MS2014+

91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
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Krajské ředitelství policie ve
Wroclavi
5
Krajské ředitelství policie v
Katovicích
5
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
5
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
5
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
6
Krajské ředitelství policie v
Katovicích
6
Krajské ředitelství policie ve
Wroclavi
6
Univerzita Palackého v
Olomouci
6
Krajské ředitelství policie v
Opoli
6
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
6
Sestava vytvořena v MS2014+

91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
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Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91101 Počet partnerů
zapojených do společných
aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania

6
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
6
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
6

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

Propagační činnost / Działanie promocyjne
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Internetové stránky projektu / Strony internetowe
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
/
Jednotka míry / Jednostka miary :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Publicita projektu bude probíhat:
- webové stránky projektu - zajistí univerzita společně s propagací projektu prostřednictvím
sociálních médií, především Facebook, Twitter, LinkedIn a ResearchGate,
- informace na vlastních webových stránkách partnerů s prolinkem na webové stránky projektu zajistí všichni policejní partneři
Publikacja projektu odbywać się będzie:
- strony internetowe projektu - zapewnia uczelnia wraz z promocją za pośrednictwem sieci
społecznościowych, zwłaszcza Facebook, Twitter, LinkedIn i ResearchGate
- informacje na własnych stronach internetowych projektu - zapewnią wszyscy partnerzy policyjni
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
Jednotka míry / Jednostka miary :

Sestava vytvořena v MS2014+

Pamětní deska / Tablica pamiątkowa

/

RVKULMAR
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Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
9
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
- trvalé informační desky - budou umístěny v místě sídel partnerů po ukončení realizace projektu.
- trwałe tablice informacyjne - zostaną umieszczone w siedzibach partnerów po zakończeniu realizacji
projektu.
Propagační/Informační činnost /
Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w
Działanie promocyjne/informacyjne:
mediach wraz z mediami społecznościowymi
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
/
Jednotka míry / Jednostka miary :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
- uveřejnění informace v lokálním tisku - všichni policejní partneři na začátku projektu uveřejní
informaci o projektu.
- univerzita uveřejní informace o projektu prostřednictvím sociálních médií, především Facebook,
Twitter, LinkedIn a ResearchGate.
- publikacja informacji w prasie lokalnej - wszyscy partnerzy policyjni na początku i na koniec projektu
opublikują informacje o nim.
- -uczelnia opublikują informacje o projektu za pośrednictwem sieci społecznościowych, zwłaszcza
Facebook, Twitter, LinkedIn i ResearchGate
Propagační/Informační činnost /
Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy
Działanie promocyjne/informacyjne:
informacji - określić
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne závěrečná tisková konference/końcowa konferencja
nieobowiązkowe CZ:
prasowa
Jednotka míry / Jednostka miary :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
- závěrečná tisková konference - zajistí univerzita. Předmětem konference bude shrnutí výsledků
projektu a jejich využití v období udržitelnosti včetně nastavení pokračující česko-polské spolupráce.
- końcowa konferencja prasowa - zapewni uczelnia. Przedmiotem konferencji będzie podsumowanie
wyników projektu i ich wykorzystania w okresie trwałości z ustaleniem dalszej współpracy
czeskopolskiej.

Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:

Sestava vytvořena v MS2014+

Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů,
akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom
podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
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Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
/
Jednotka míry / Jednostka miary :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
22000
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
- propagační opatření realizovaná v rámci preventivních aktivit - univerzita pořídí drobné propagační
předměty (22 000 ks) s logem Programu, které budou využívány při preventivních aktivitách.
Konkrétní podoba propagačních předmětů bude dohodnuta na prvním setkání realizačního týmu.
Cílem distribuce propagačních předmětů je nejen informovat veřejnost o projektu, ale rovněž
připomínat dětem a mládeži rizikové jevy na internetu, o kterých budou informováni i na besedách.
- propagační opatření realizovaná v rámci edukace - na školeních budou účastníci informováni o
realizaci projektu a jeho spolufinancování z EU (banner).
- środki promocyjne realizowane w ramach działań prewencyjnych - uczelnia kupi drobne przedmioty
promocyjne z logo Programu, które będą wykorzystywane podczas działań prewencyjnych. Konkretna
forma przedmiotów promocyjnych zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu grupy realizacyjnej.
Celem dystrybucji przedmiotów promocyjnych jest nie tylko informowanie społeczności o projekcie,
ale także przypominanie dzieciom i młodzieży ryzykownych zjawisk w internecie, o których będą też
informowane na spotkaniach.
- środki promocyjne realizowane w ramach edukacje - sesje szkoleniowe, uczestnicy zostaną
poinformowani o realizacji projektu oraz jego dofinansowania z UE (banner).
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
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 /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
/
Jednotka míry / Jednostka miary :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
V rámci propagačních aktivit 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:
Sestava vytvořena v MS2014+

Tiskoviny (publikace, brožury, letáky, atd.) / Materiały
drukowane (publikacje, broszury, ulotki, itp.)
RVKULMAR
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Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
promocyjne/informacyjne nieobowiązkowe CZ:
/
Jednotka míry / Jednostka miary :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné)
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli
dotyczy):
1000
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
- propagační opatření realizovaná v rámci preventivních aktivit - univerzita pořídí 1000 sad
informačních materiálů (letáky) s logem Programu, které budou využívány při preventivních
aktivitách. Konkrétní podoba propagačních předmětů bude dohodnuta na prvním setkání
realizačního týmu. Cílem distribuce propagačních předmětů je nejen informovat veřejnost o projektu,
ale rovněž připomínat dětem a mládeži rizikové jevy na internetu, o kterých budou informováni i na
besedách.
- środki promocyjne realizowane w ramach działań prewencyjnych - uczelnia kupi 1000 zestaw
materiału informacyjne (ulotki) z logo Programu, które będą wykorzystywane podczas działań
prewencyjnych.
Konkretna forma przedmiotów promocyjnych zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu grupy
realizacyjnej. Celem dystrybucji przedmiotów promocyjnych jest nie tylko informowanie społeczności
o projekcie, ale także przypominanie dzieciom i młodzieży ryzykownych zjawisk w internecie, o
których będą też informowane na spotkaniach.

G. 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
ENVI / NPR/Środowiskowe
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

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000

Popis hodnoty / Opis wartości

31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.

Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
91101
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Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Sestava vytvořena v MS2014+

Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
RVKULMAR
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Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa
Datum výchozí hodnoty / Data
wartości wyjściowej
Sestava vytvořena v MS2014+

Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie v Opoli
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Univerzita Palackého v Olomouci
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
RVKULMAR
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Cílová hodnota / Wartość docelowa
Datum cílové hodnoty / Data wartości
docelowej
Měrná jednotka / Jednostka miary
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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
Popis hodnoty / Opis wartości
Název subjektu / Nazwa podmiotu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
Sestava vytvořena v MS2014+

1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie v Katovicích
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
1,000
31. 12. 2021
Partneři
Projektu se aktivně zúčastní 9 partnerů.
W projekcie aktywnie uczestniczy 9 partnerów.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
RVKULMAR
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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

Popis hodnoty / Opis wartości

Výsledek

Škála
Projekt svou realizací jednoznačně přispěje ke zvýšení
úrovně spolupráce institucí na česko-polském pohraničí policejních složek vzájemně, se vzdělávacími institucemi a
také všech účastníků projektu s veřejností. Spolupráce v
této oblasti bude přetrvávat i po ukončení realizace
projektu.
Zvýšení míry spolupráce díky projektu však není možné
jednoznačně objektivně kvantifikovat, proto není uvedena
výchozí ani cílová hodnota indikátoru.
Realizacji projektu, z pewnością przyczyni się do
podniesienia poziomu współpracy instytucji na granicy
czesko-polskiej sił policyjnych z instytucjami edukacyjnymi,
jak również wszystkich uczestniczących stron projektu z
ogółem społeczeństwa. Współpraca w tym obszarze będzie
kontynuowana nawet po zakończeniu projektu.
Zwiększenie poziomu współpracy dzięki temu projektowi,
nie może być jednak na razie obiektywnie określone,
dlatego nie została podana wartość wyjściowa, ani wartość
docelowa wskaźnika.

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit

Kód indikátoru / Kod wskaźnika
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Sestava vytvořena v MS2014+

Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
1. 1. 2019
9,000
31. 12. 2021
Partneři
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Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika
PL
ENVI / NPR/Środowiskowe
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

Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
Výsledek
0,000

0,000

Škála

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna
1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach
projektu
Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným
aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie
wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania
(w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):
Díky výběru partnerů bude společnou komunikační sítí pokryto celé podporované území. Do projektu
jsou zapojeny rozličné instituce (policie+univerzita), aby projekt dosáhl komplexního charakteru a
zároveň byly přes společnou síť předávány co nejaktuálnější a nejužitečnější informace.
Univerzita je jedinou institucí v ČR, která realizuje primární prevenci v dané oblasti s certifikací
Národního ústavu pro vzdělávání. Zároveň její portál e-bezpečí již od r. 2010 provozuje online
poradnu. Své jedinečné know-how a dlouholeté zkušenosti projektem předá ostatním partnerům a
přenese do celého pohraničí. Policejní partneři naopak univerzitě poskytnou důležité analýzy případů
a případové studie. Policejní partneři se zapojili, aby si mohli kromě informací vzájemně předávat i
užitečné poznatky z praxe a nadále prohlubovat česko-polskou spolupráci, kterou započali v boji proti
drogám v projektu "Drugstop".
Dzięki odpowiedniemu doborowi partnerów wspólna sieć komunikacyjna obejmie cały obszar
wsparcia. W projekt zaangażowane są różne instytucje (policja+uniwersytet), aby zapewnić
kompleksowość projektu i aby za pośrednictwem wspólnej sieci były przekazywane najbardziej
aktualne i użyteczne informacje.
Uniwersytet jest jedyną instytucją w RCz, która realizuje profilaktykę na danym obszarze z
certyfikacją MEN. Jednocześnie ich portal e-bezpieczeństwo już od 2010 roku prowadzi e-poradnię.
Dzięki udziałowi w projekcie, uniwersytet przekaże swoje unikalne know-how i wieloletnie
doświadczenie pozostałym partnerom i przeniesie je na całe pogranicze. Z drugiej strony policjanci
zapewnią uniwersytetowi poważne analizy przypadków. Policjanci zaangażowali się w dzielenie się
informacjami z praktyki oraz w pogłębianie PL-CZ współpracy, którą rozpoczęli w walce z narkomanią
w projekcie "Drugstop".
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2. 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 listopadu 2016. Byla podepsána Dohoda ospolupráci s
partnery projektu, ve které byly stanoveny cíle a zásadyspolupráce a byl jmenován společný
realizační tým. Během celé přípravy projektuprobíhala mezi partnery intenzivní osobní, telefonickáa
e-mailová komunikace. V období od listopadu 2016 do března 2018 bylazorganizována řada setkání a
tele/videokonferencí zástupců jednotlivýchpartnerů, viz klíčová aktivita "Příprava projektu".
Předmětem jednání bylapříprava projektu, tj. projektový záměr, žádost o podporu vč. příloh
astanovení činností jednotlivých partnerů v rámci realizace projektu. Kzajištění řádné realizace
projektu byl vytvořen harmonogram logicky po sobějdoucích činností. Odpovědnost za realizaci
jednotlivých úkolů je rozdělenamezi všechny partnery, s přihlédnutím k jejich předmětu činnosti.
Prace przygotowawcze do projektu rozpoczęto w listopadzie 2016 r. Podpisano Porozumienie o
współpracy z partnerami projektu, w którym określono cele i zasady współpracy i został powołany
zespół realizacyjny. W czasie przygotowania projektu miała miejsce pomiędzy partnerami intensywna
komunikacja osobista, telefoniczna i e-mailowa. W okresie od listopada 2016 r. do marca 2018 r.
zorganizowano kilka spotkań i serię tele/wideokonferencji przedstawicieli poszczególnych partnerów,
patrz działanie kluczowe "Przygotowanie projektu". Przedmiotem rozmów było przygotowanie
projektu, tj. plan projektu, wniosek o wsparcie z załącznikami i określeniem działań poszczególnych
partnerów w ramach realizacji projektu. Dla sprawnej realizacji projektu powstał harmonogram
logicznie po sobie następujących czynności. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań
podzielona została pomiędzy wszystkich partnerów, z uwzględnieniem przedmiotu ich działalności.
3. 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
w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):
Takto složitý projekt s množstvím aktivit nutně vyžaduje kvalitní realizační tým. Zároveň byl stanoven
leader projektu na každé straně hranice, viz příloha "Realizační tým".
K řízení projektu proběhne řada setkání a veškeré aktivity budou koordinovat určení členové
realizačního týmu. Všichni partneři společně vytvoří metodiku a zprovozní komunikační síť, která
umožní efektivní a rychlé předávání informací. Aktivity jsou spolu natolik propojené (např. prevence a
zvyšování kvalifikace, síť a on-line poradna), že vyžadují úzkou spolupráci všech partnerů. Časová
provázanost aktivit je podrobně popsána v příloze "Harmonogram". Vzhledem k velkému počtu
klíčových aktivit a omezenému počtu znaků je zapojení partnerů detailně uvedeno u popisu
jednotlivých klíčových aktivit.
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Tak złożony projekt, z licznymi działaniami, koniecznie wymaga dobrego zespołu realizacyjnego.
Jednocześnie został ustanowiony lider projektu po każdej stronie granicy, patrz załącznik "Zespół
realizacyjny".
Odbędzie się szereg spotkań w celu zarządzania projektem, a wszystkie działania będą koordynowane
przez wyznaczonych członków zespołu realizacyjnego. Wszyscy partnerzy wspólnie opracują
metodykę oraz sieć komunikacyjną, która umożliwi skuteczne i szybkie przekazywanie informacji.
Działania są tak powiązane (np. prewencja i podnoszenie kwalifikacji, tworzenie sieci i on-line
poradnia), że wymagają ścisłej współpracy między wszystkimi partnerami. Powiązanie czasowe
poszczególnych działań zostało szczegółowo opisane w załączniku "Harmonogram". Ze względu na
dużą liczbę działań kluczowych i ograniczoną liczbę znaków, zaangażowanie poszczególnych
partnerów zostało szczegółowo przedstawione w opisie każdego działania kluczowego.

4. 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
pravidel 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,
podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i
współpracy, jeżeli są sformalizowane):
Protože se jedná o rozsáhlý projekt s velkým množstvím partnerů, byl stanoven početný realizační
tým, viz příloha "Realizační tým". Do týmu byli jmenováni koordinátoři projektu a osoby zodpovědné
za prevenci od každého partnera a specialisté kybernetické kriminality a specialisté forenzních
laboratoří (u partnerů, kteří jimi disponují) za policejní partnery. Na každé straně hranice byl
jmenován leader projektu koordinující činnosti partnerů z daného státu. Takto sestavený tým
zaručuje řádnou koordinaci projektu po obou stranách hranice. Společný realizační tým se bude
pravidelně scházet a bude se podílet na zajištění všech aktivit projektu ve prospěch obou
partnerských států. Komunikace a spolupráce budou formalizovány metodikou společné komunikační
sítě. Byl stanoven harmonogram setkání, rozděleny povinnosti a určena odpovědnost partnerů
projektu.
Ponieważ jest to bardzo duży projekt z dużą liczbą partnerów i działań, powołano wspólny zespół
realizacyjny, patrz załącznik "Zespół realizacyjny". Zostali do niego powołani koordynatorzy projektu i
osoby odpowiedzialne za prewencję reprezentujące każdego partnera, specjaliści od
cyberprzestępczości oraz specjaliści z laboratoriów kryminalistycznych (w przypadku partnerów,
którzy je posiadają), dotyczy to partnerów policyjnych. Po każdej stronie granicy wyznaczono lidera
projektu, który ma koordynować działania partnerów w danym państwie. Tak zorganizowany zespół
zapewnia właściwą koordynację projektu po obu stronach granicy. Wspólny zespół realizacyjny
będzie się regularnie spotykać i będzie współuczestniczyć we wszystkich działaniach projektowych z
korzyścią dla obu państw partnerskich. Komunikacja i współpraca zostaną sformalizowane przez
metodykę wspólnej sieci komunikacyjnej. Ustalono harmonogram spotkań, podzielono obowiązki
oraz ustalono odpowiedzialność partnerów projektu.
5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:
ano/tak
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Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione
jest wspólne finansowanie projektu:
Na spolufinancování projektu se podílejí všichni partneři. Rozpočet projektu je na české a polské
straně vyvážený. Podíl rozpočtu každého partnera zohledňuje úkoly v rámci projektu. Disproporce v
rozpočtu mezi českými policejními partnery souvisí s tím, jestli partner disponuje kromě pracoviště
kybernetické kriminality i pracovištěm kriminalistických a technických expertiz. Tato specializovaná
pracoviště-laboratoře zajišťují činnost pro ostatní partnery a budou v rámci projektu také vybaveny
forensním HW a SW. Rozdíl je způsoben rovněž typem školení a jeho finanční náročností. Detailní
rozdělení financí je definováno v podrobném rozpočtu projektu. Každý partner bude zodpovědný za
svou část rozpočtu související s konkrétními aktivitami, které bude realizovat.
Wszyscy partnerzy są zaangażowani we współfinansowanie projektu. Budżet projektu jest
zrównoważony po stronie czeskiej i polskiej. Udział w budżecie każdego partnera uwzględnia zadania
w ramach projektu. Dysproporcja w budżecie pomiędzy czeskimi partnerami policyjnymi jest
związana z tym czy partner oprócz placówki do zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni
dysponuje także laboratorium do ekspertyz kryminalistycznych i technicznych. Te wyspecjalizowane
laboratoria-stanowiska zapewniają aktywność innym partnerom i będą wyposażone w ramach
projektu w narzędzia HW i SW. Różnica wynika również z rodzaju przeprowadzonych szkoleń i ich
kosztów finansowych. Szczegółowy udział w finansowaniu został określony w szczegółowym budżecie
projektu. Każdy partner będzie odpowiedzialny za swoją część budżetu związaną z konkretnymi
działaniami, które będzie realizować.

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny
1. 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
individuálních 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
wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:
Do projektu jsou zapojeni partneři, kteří spolu geograficky sousedí a jejich zapojením bude mít
projekt dopad do celého podporovaného území. K vytvoření společné komunikační sítě, která umožní
propojení a předávání informací přes hranice v celém podporovaném území i mezi nejnižšími
policejními útvary, je nezbytné realizovat přeshraniční projekt. Každý z partnerů má svůj potenciál,
policie v potírání kyberkriminality včetně získávání důkazů z kyberprostoru a univerzita v prevenci a
on-line poradně. Projekt partnerům umožní rozvinutí jejich potenciálu získáním informací a knowhow ostatních partnerů. Spojením sil všech partnerů bude dosaženo komplexnosti, čímž bude
zvýšena efektivita boje a snížen počet obětí v podporovaném území. Realizace oddělených projektů
by neumožnila vytvoření společné sítě, nedosáhla by potřebné komplexnosti a neumožnila by
nezbytnou spolupráci, nebylo by tedy dosaženo cíle projektu.
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Do projektu zostali włączeni partnerzy, którzy geograficznie sąsiadują ze sobą, poprzez ich
zaangażowanie projekt będzie miał wpływ na cały obszar wsparcia. Realizacja projektu
transgranicznego jest niezbędna do powstania wspólnej sieci komunikacyjnej, która umożliwi
wzajemną łączność i przekazywanie informacji przez granicę w całym obszarze wsparcia między
jednostkami policji. Każdy partner posiada swój potencjał, policja w walce z cyberprzestępczością i w
gromadzeniu dowodów, natomiast uniwersytet w zakresie profilaktyki i on-line poradni. Projekt
umożliwi partnerom rozwinięcie potencjału poprzez zdobycie informacji i know-how innych
partnerów. Łącząc siły wszystkich partnerów, zostanie osiągnięta kompleksowość, dzięki czemu
działania będą skuteczne i zmniejszy się liczba ofiar w obszarze wsparcia. Realizacja odrębnych
projektów uniemożliwiłaby powstanie wspólnej sieci, nie przyniosłaby koniecznej kompleksowości i
niezbędnej współpracy, a zatem cel projektu nie zostałby osiągnięty.
2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních
kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových
skupin 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,
integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:
Společná komunikační síť vytvoří spojení mezi univerzitou i mezi všemi policejními útvary již od
nejnižší až po krajskou úroveň v celém podporovaném území. Síť vytvoří trvalou vazbu, protože bude
založena kromě metodiky i na osobních kontaktech. Pouze na omezeném území a v omezeném počtu
lidí je možné navázat těsné vazby, které jsou jedním ze základních nástrojů vytvoření společné
komunikační sítě. V rámci školení se setká podél hranic více než 700 policistů. V rámci preventivní
kampaně na školách i outdoorových akcích proběhne spolupráce s obyvateli pohraničí v řádu desítek
tisíc obyvatel.
Řada společných setkání zároveň napomůže k překonání jazykových a komunikačních bariér a posílí
vzájemnou důvěru, nezbytnou pro společné řešení otevřených kauz.
Zástupci všech partnerů získají neocenitelné poznatky z praxe ostatních partnerů, včetně know-how a
osvědčených postupů. Propojení všech partnerů bude mít dopad na zvýšení bezpečnosti obyvatel v
celém pohraničí.
Dzięki wspólnej sieci komunikacyjnej nastąpi powiązanie uniwersytetu i wszystkich jednostek policji
od najniższego do wojewódzkiego szczebla w całym obszarze wsparcia. Sieć stworzy stałe powiązania,
ponieważ będzie opierać się nie tylko na metodologii, ale także na na wspólnych placówkach.Tylko na
ograniczonym terytorium i w niewielkiej liczbie osób można nawiązać bliskie relacje, które są
głównym narzędziem utworzenia wspólnej sieci komunikacyjnej. W ramach szkoleń spotka się wzdłuż
granicy ponad 700 policjantów. W ramach kampanii prewencyjnej w szkołach i na imprezach dokona
się współpraca kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców pogranicza. Szereg spotkań pomoże również
pokonać bariery językowe i komunikacyjne oraz wzmocni wzajemne zaufanie niezbędne do
wspólnego rozpatrywania spraw. Partnerzy zyskają bezcenny wgląd w praktykę innych partnerów, w
tym know-how i sprawdzone rozwiązania. Powiązanie wszystkich partnerów będzie miało wpływ na
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza.
3. 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?:
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Dopad aktivit projektu bude na cílové skupiny na obou stranách hranice vyvážený. Společná
komunikační síť bude fungovat v celém podporovaném území a propojí univerzitu a všechny útvary
policie již od lokální úrovně. Partnerům projekt umožní kromě rychlého předávání informací i sdílení
důležitých poznatků z praxe. Spojení sil partnerů přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel v celém
pohraničí. Výrazné snížení počtu obětí bude zajištěno rovněž rozšířením povědomí o on-line poradně
a rozsáhlou prevencí na školách v podporovaném území. Využívání společné komunikační sítě,
zvýšení kvalifikace a sdílení osvědčených postupů přispěje k efektivnějšímu odhalování a potírání
případů kyberkriminality. Například odhalený případ na jedné straně hranice s pachatelem z druhé
strany hranice bude díky aktivitám projektu vyřešen rychleji a efektivněji, což přinese nižší dopad na
oběti a zabrání pokračování v trestné činnosti.
Wpływ działań projektowych będzie zrównoważony dla grup docelowych po obu stronach granicy.
Wspólna sieć komunikacyjna będzie działać na całym obszarze wsparcia i będzie łączyć ze sobą
uniwersytet oraz wszystkie jednostki policji, począwszy od poziomu lokalnego. Projekt umożliwi
partnerom, oprócz szybkiego przekazu informacji, dzielenie się doświadczeniami praktycznymi.
Połączenie sił partnerów zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w całym pograniczu. Zmniejszenie
liczby ofiar zostanie zapewnione poprzez zwiększenie świadomości w zakresie on-line poradni i
szeroko zakrojoną profilaktykę w szkołach na obszarze wsparcia. Korzystanie ze wspólnej sieci,
podnoszenie umiejętności i dzielenie się doświadczeniem pomoże w wykrywaniu i zwalczaniu
cyberprzestępczości. Np. przypadek wykryty po jednej stronie granicy, ze sprawcą z drugiej strony,
zostanie rozwiązany szybciej i skuteczniej dzięki działaniom projektowym, co wpłynie pozytywnie na
ofiary i zapobiegnie dalszej działalności przestępczej.
4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na
wspólnym obszarze?:
Projekt společnou komunikační sítí propojí partnery v celém podporovaném území. Společná síť
zajistí předávání informací mezi univerzitou a policejními útvary od nejnižší úrovně a může být
vzorem pro jiné přeshraniční oblasti. Veškeré projektové aktivity byly naplánovány tak, aby se každý z
partnerů aktivně podílel na plnění úkolů. Prevenci bude univerzita provádět ve školách v celém
podporovaném území a umožní tím spolupráci s obyvateli pohraničí a přispěje ke zlepšení duševního
zdraví obyvatelstva. Na jednotlivých školeních se setká více než 700 polských i českých policistů,
přičemž některá školení proběhnou na území ČR a některá v Polsku. Komplexní pojetí projektu cílí na
zvýšení bezpečnosti obyvatel v celém pohraničí. Všechny klíčové aktivity budou mít dopad v celém
podporovaném území. Získané znalosti a dovednosti budou sloužit složkám polské a české strany v
boji proti kybernetické kriminalitě ve stejné míře.
Projekt, za pośrednictwem wspólnej sieci komunikacyjnej, połączy partnerów na całym obszarze
wsparcia. Wspólna sieć zapewni transfer informacji między uniwersytetem i jednostkami policji od
najniższego poziomu oraz może stanowić wzór dla innych obszarów transgranicznych. Wszystkie
działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby każdy z partnerów aktywnie uczestniczył w
zadaniach. Prewencja będzie prowadzona przez uniwersytet w szkołach na całym obszarze wsparcia,
umożliwiając współpracę z mieszkańcami pogranicza oraz przyczyni się do poprawy zdrowia
psychicznego ludności. Ponad 700 polskich i czeskich policjantów spotka się na poszczególnych
szkoleniach, z których część odbędzie się w Czechach, a część w Polsce. Kompleksowa koncepcja
projektu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludności pogranicza. Wszystkie kluczowe działania
będą miały wpływ na cały obszar wsparcia. Zdobyta wiedza i umiejętności będą służyć w tym samym
stopniu PL i CZ podmiotom w walce z cyberprzestępczością.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne
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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:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu
na środowisko:
Projekt má významný pozitivní dopad na veřejné dušení zdraví obyvatel v pohraničí.
Projekt ma znaczący pozytywny wpływ na zagrożenia dla zdrowia publicznego w populacji granicznej.
Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním
dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření
zaměřených 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)
na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie
zasobów przyrodniczych.:
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L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.
1. 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).:
Strategie rozvoje evropského města Náchod-Kudowa 2014-2020.
Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na léta 2014?2020.
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020.
Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020.
Usnesení vlády ČR č. 382/2015, Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti na období let
2015-2020.Cíl G, body B.4.01,B.5.01, E.1.01, F.3.01 a F.3.03.
Směrnice EP a Rady 2014/41/EU, ze dne 3.4.2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních
věcech.
Strategie kybernetického bezpečí RP 2017-2022: cíl 2,3 a 4: spolupráce donucovacích orgánů s vědci a
státy V4, školení osob pro boj s kyberkriminalitou.
Strategia rozwoju miasta europejskiego Kudowa-Náchod 2014-2020.
Strategia rozwoju współpraca polsko-czeska w Euroregionie Praděd 2014-2020.
Strategia rozwoju Województwo morawsko-śląskie 2009-2020.
Program rozwoju regionu Liberec 2014-2020.
Uchwała rządu CZ nr 382/2015, Plan Działań do Narodowej strategii bezpieczeństwa
cybernetycznego na lata 2015-2020: cel G, pkt. B.4.01,B.5.01, E.1.01, F.3.01 i F.3.03.
Dyrektywa PE i Rady 2014/41/UE, z dnia 3.4.2014 w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
w sprawach karnych.
Strategia Cyberbezpieczeństwa RP 2017-2022:cel 2, 3 i 4: współpraca organów ścigania z
naukowcami i krajami Grupy Wyszehradzkiej,szkolenia osób w walce z cyberprzestępczością.
2. 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?
ano/tak
Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:
Platforma KEEP neobsahuje výzkum/projekt řešící oblast kyberkriminality v česko-polském pohraničí.
Problematice kybernetické kriminality se věnují projekty zaměřené na oblast Baltského moře a
Dunajského regionu.
Platforma KEEP nie obejmuje badań/projektu z dziedziny cyberprzestępczości na pograniczu czeskopolskim. Problemem cyberprzestępczości zajmują się projekty dotyczące obszaru Morza Bałtyckiego i
Regionu Dunaju.
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M. Financování projektu/Finansowanie projektu
Rozpočet projektu / Budżet projektu
Rozpočet základní
Kód

Název

Částka celkem

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

Procento

3 064 440,62
3 064 440,62
210 678,80
31 601,82
2 448,00
783 524,00
2 036 188,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
6,87
1,03
0,08
25,57
66,45
0,00
0,00
0,00

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
Náklady na zaměstnance / Koszty personelu
Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne

Sestava vytvořena v MS2014+

Částka celkem / Kwota
ogółem
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457 701,00
457 701,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

680,00
136 630,00
320 391,00

0,15
29,85
70,00
0,00
0,00
0,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

Částka celkem / Kwota
ogółem

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Sestava vytvořena v MS2014+
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209 402,00
209 402,00

440,00
42 022,00
166 940,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,21
20,07
79,72
0,00
0,00
0,00

Kód / Kod

Název / Nazwa

Částka celkem / Kwota
ogółem

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

174 681,00
174 681,00

328,00
30 048,00
144 305,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,19
17,20
82,61
0,00
0,00
0,00

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

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

Sestava vytvořena v MS2014+

Částka celkem / Kwota
ogółem
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385 710,00
385 710,00

86 931,00
298 779,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
22,54
77,46
0,00
0,00

1.2

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

0,00

Krajské ředitelství policie v Opoli
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

Částka celkem / Kwota
ogółem

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

490 493,00
490 493,00

201 947,00
288 546,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
41,17
58,83
0,00
0,00
0,00

Univerzita Palackého v Olomouci
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

1
1.1

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne

Sestava vytvořena v MS2014+

Částka celkem / Kwota
ogółem

RVKULMAR

302 391,62
302 391,62
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Procento /
Procent
100,00
100,00

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

210 678,80
31 601,82
46 474,00
13 637,00

69,67
10,45
0,00
15,37
4,51
0,00
0,00
0,00

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

Částka celkem / Kwota
ogółem

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sestava vytvořena v MS2014+
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514 518,00
514 518,00

172 558,00
341 960,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
33,54
66,46
0,00
0,00
0,00

Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

Částka celkem / Kwota
ogółem

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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
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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

337 112,00
337 112,00

728,00
38 560,00
297 824,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,22
11,44
88,35
0,00
0,00
0,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod

Název / Nazwa

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Celkové výdaje / Całkowite wydatki
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne
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

Sestava vytvořena v MS2014+

Částka celkem / Kwota
ogółem
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192 432,00
192 432,00

272,00
28 354,00
163 806,00

Procento /
Procent
100,00
100,00
0,00
0,00
0,14
14,73
85,12

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 / Całkowite wydatki niekwalifikowalne

Sestava vytvořena v MS2014+
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0,00
0,00
0,00

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu
3 064 440,62
3 064 440,62
0,00
0,00
3 064 440,62
0,00
0,00
3 064 440,62
2 604 774,52
459 666,10
15 119,59
0,00
0,00
444 546,51
Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
3 064 440,62
3 064 440,62
0,00
0,00
3 064 440,62
0,00
0,00
3 064 440,62
2 604 774,52

13.8.2018 14:03

Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

459 666,10
220 818,79
0,00
0,00
238 847,31

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu
457 701,00
457 701,00

457 701,00

457 701,00
389 045,85
68 655,15

68 655,15

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Sestava vytvořena v MS2014+

Žádost o podporu
209 402,00
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Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

209 402,00

209 402,00

209 402,00
177 991,70
31 410,30

31 410,30

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu
337 112,00
337 112,00

337 112,00

337 112,00
286 545,20
50 566,80

13.8.2018 14:03

Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

50 566,80

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu
192 432,00
192 432,00
0,00

192 432,00

192 432,00
163 567,20
28 864,80

28 864,80

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
Sestava vytvořena v MS2014+

Žádost o podporu
174 681,00
174 681,00

RVKULMAR
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CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

174 681,00

174 681,00
148 478,85
26 202,15

26 202,15

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie v Katovicích
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu
385 710,00
385 710,00
0,00

385 710,00

385 710,00
327 853,50
57 856,50

13.8.2018 14:03

Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

57 856,50

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie v Opoli
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu
490 493,00
490 493,00
0,00

490 493,00

490 493,00
416 919,05
73 573,95

73 573,95

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu
514 518,00
514 518,00
0,00

514 518,00

13.8.2018 14:03

Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

514 518,00
437 340,30
77 177,70

77 177,70

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Univerzita Palackého v Olomouci
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu
302 391,62
302 391,62
0,00

302 391,62

302 391,62
257 032,87
45 358,75
15 119,59

30 239,16
13.8.2018 14:03

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
457 701,00
457 701,00

457 701,00

457 701,00
389 045,85
68 655,15
68 655,15

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
209 402,00
209 402,00

209 402,00

209 402,00
13.8.2018 14:03

Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

177 991,70
31 410,30
31 410,30

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
337 112,00
337 112,00

337 112,00

337 112,00
286 545,20
50 566,80
50 566,80

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sestava vytvořena v MS2014+
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Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
192 432,00
192 432,00

192 432,00

192 432,00
163 567,20
28 864,80
28 864,80

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
174 681,00
174 681,00

174 681,00

174 681,00
148 478,85

13.8.2018 14:03

Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

26 202,15
26 202,15

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie v Katovicích
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
385 710,00
385 710,00

385 710,00

385 710,00
327 853,50
57 856,50

57 856,50

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie v Opoli
Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
115

13.8.2018 14:03

Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
490 493,00
490 493,00

490 493,00

490 493,00
416 919,05
73 573,95

73 573,95

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
514 518,00
514 518,00

514 518,00

514 518,00
437 340,30

13.8.2018 14:03

Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

77 177,70

77 177,70

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Univerzita Palackého v Olomouci
Fáze / Etap:
Celkové zdroje / Źródła ogółem:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez
dochodów:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki
publiczne:
Finanční prostředky
ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu
państwa:
Finanční prostředky
z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky
z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné
finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP
302 391,62
302 391,62

302 391,62

302 391,62
257 032,87
45 358,75
15 119,59

30 239,16

Finanční plán / Plan finansowy
Sestava vytvořena v MS2014+
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Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:
Záloha - plán / Zaliczka - plan:
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony
o przychody:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje
pomniejszone o przychody:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:
Závěrečná platba / Płatność końcowa:
Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:
Záloha - plán / Zaliczka - plan:
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony
o przychody:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje
pomniejszone o przychody:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:
Závěrečná platba / Płatność końcowa:
Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:
Záloha - plán / Zaliczka - plan:
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony
o przychody:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje
pomniejszone o przychody:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:
Závěrečná platba / Płatność końcowa:
Sestava vytvořena v MS2014+
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1
30. 4. 2020

291 687,62

291 687,62
0,00
0,00
NE
2
28. 10. 2020

2 472 558,00

2 472 558,00
0,00
0,00
NE
3
30. 4. 2021

147 095,00

147 095,00
0,00
0,00
NE
13.8.2018 14:03

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:
Záloha - plán / Zaliczka - plan:
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony
o przychody:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje
pomniejszone o przychody:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:
Závěrečná platba / Płatność końcowa:

4
28. 10. 2021

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:
Záloha - plán / Zaliczka - plan:
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony
o przychody:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje
pomniejszone o przychody:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:
Závěrečná platba / Płatność końcowa:

5
30. 4. 2022

80 255,00

80 255,00
0,00
0,00
NE

72 845,00

72 845,00
0,00
0,00
ANO

N. Dokumenty / Załączniki
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
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:
Sestava vytvořena v MS2014+

1
Dohoda o spolupráci na projektu
Porozumienie o współpracy
RVKULMAR
11. 4. 2018
RVKULMAR
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Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

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:
Příloha / Załącznik:

0001
dohoda o spolupráci.rar

2
Mapa s umístěním projektu
Mapa sytuujące projekt
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
území dopadu realizace - Obszar realizacji projektu CZPL.pdf

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:
Příloha / Załącznik:

3
Mapa společné komunikační sítě

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:
Příloha / Załącznik:

4
Popis projektu

Sestava vytvořena v MS2014+

Mapa wspólnej sieci komunikacyjnej
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Mapa společné komunikační sítě.pdf

Opis projektu
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Popis projektu.rar

RVKULMAR
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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:
Příloha / Załącznik:

5
Modelový příklad fungování systému v pohraničí

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:
Příloha / Załącznik:

6
Harmonogram projektu

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:
Příloha / Załącznik:

7
Organizační struktura realizačního týmu

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

8
Podrobný rozpočet projektu

Sestava vytvořena v MS2014+

Przykład modelowego działania systemu na pograniczu
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Modelový příklad.rar

Harmonogram projektu
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
harmonogram kyberkriminalita.xlsx

Struktrura organizacyjna wspolnego zespolu robotczego
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Realizační tým.rar

Szczegółowy budżet projektu
RVKULMAR
RVKULMAR
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Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

11. 4. 2018

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:
Příloha / Załącznik:

9
příprava projektu - foto

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:
Příloha / Załącznik:

10
Popis vybavení

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:
Příloha / Załącznik:

11
Čestné prohlášení partnerů - KŘP Hradec Králové

Sestava vytvořena v MS2014+

0001
Kopie - 9a_Podrobny rozpocet projektu_6.4.2018.xlsx

Przygotowanie projektu - foto
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
příprava projektu.rar

Opis sprzętu
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Popis vybavení.rar

Oświadczenie partnerów - KWP Hradec Králové
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Čestné prohlášení_HK.pdf

RVKULMAR
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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:
Příloha / Załącznik:

12
Doklad jednatelského oprávnění KŘP Hradec Králové
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu
KWP Hradec Králové
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
jmenování_JUDr. FULKA_KŘP Hradec Králové.pdf

Pořadí / Kolejność :

39
Příloha č. 42, 43, 44 k PO 2, 3 a 4: způsob zajištění
praktického využití studie, strategie, evaluace, plánu,
Název dokumentu / Nazwa dokumentu případně podobného koncepčního materiálu
Zalacznik 42, 43, 44_Oświadczenie Wnioskodawcy o
Název dokumentu PL / Nazwa
zapewnieniu wykorzystania studiów, strategii, planów itp.
dokumentu PL:
w praktyce
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
RVKULMAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:
12. 4. 2018
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Příloha / Załącznik:
Studie.rar

Pořadí / Kolejność :

44
Doplněno - Příloha č. 42-44 k PO 2, 3 a 4:způsob zajištění
praktického využití studie, strategie, evaluace, plánu,
Název dokumentu / Nazwa dokumentu případně podobného koncepčního mat.
Uzupełniono - Zalacznik 42-44dla OP 2, 3 i 4:sposoby
Název dokumentu PL / Nazwa
zapewnienia praktycznego wykorzystania studium,
dokumentu PL:
strategii, ewaluacji, planu, innego materiału
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
RVKULMAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:
31. 7. 2018
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Příloha / Załącznik:
Doplněno - Studie.rar

Pořadí / Kolejność :
Sestava vytvořena v MS2014+

45
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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:
Příloha / Załącznik:

Doplněno - Výzva k doplnění projektové žádosti - odpověď
Uzupełniono - Prośba o uzupełnienie wniosku projektu ?
odpowiedź
RVKULMAR
1. 8. 2018
0001
Doplněno - výzva k doplnění JS - odpověď.pdf

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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:
Příloha / Załącznik:

16
Čestné prohlášení partnera - 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:
Příloha / Załącznik:

17
Doklad jednatelského oprávnění KŘP Liberec
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu KWP Liberec

Oświadczenie partnera projektu - KWP Liberec
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Čestné prohlášení_Liberec.pdf

RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Jednatelské oprávnění_Lib_plk. Mgr. Husák.pdf

Pořadí / Kolejność :
18
Název dokumentu / Nazwa dokumentu plná moc - plk. Ing. Libnar
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
pełnomocnictwo - plk. Ing. Libnar
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:
Příloha / Załącznik:

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
plná moc_Liberec_Ing. Libnar.pdf

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
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:
Příloha / Załącznik:

19
Čestné prohlášení partnera - KŘP Pardubice

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:
Příloha / Załącznik:

20
Doklad jednatelského oprávnění KŘP Pardubice
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu KWP Pardubice

świadczenie partnerów - KWP Pardubice
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Čestné prohlášení_Pardubice.pdf

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
jmenovani_Mgr. ŠVEJDAR_KŘP Pardubice.pdf

Krajské ředitelství policie v Katovicích
Pořadí / Kolejność :
28
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení partnera - Katowice

Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
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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:
Příloha / Załącznik:

Oświadczenie partnera projektu - Katowice
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Oświadczenie - partnera projektu CYBER_Kat.pdf

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:
Příloha / Załącznik:

29
Doklad jednatelského oprávnění - KŘP Katowice
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu KWP Katowice

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:
Příloha / Załącznik:

30
Stanovy - KŘP Katowice

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
jmenovani_p. Justyński_KWP Katowice.pdf

Statut - KWP Katowice
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Statut KWP w Katowiciach.zip

Pořadí / Kolejność :

31
Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí - KŘP
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Katowice
Název dokumentu PL / Nazwa
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością dokumentu PL:
KWP Katowice
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
RVKULMAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:
12. 4. 2018
Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
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Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

0001
Oświadczenie dot. prawa do dysponowania
nieruchomością_Kat.pdf

Krajské ředitelství policie v Opoli
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:
Příloha / Załącznik:

34
Čestné prohlášení partnera - Opole

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:
Příloha / Załącznik:

35
Doklad jednatelského oprávnění - KŘP Opole
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu KWP Opole

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:

36
Stanovy - KŘP Opole

Sestava vytvořena v MS2014+

Oświadczenie partnera projektu - Opole
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
oświadczenie partnera KWP Opole.pdf

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
decyzja_Opole_Kaleta.pdf

Statut - KWP Opole
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
RVKULMAR
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Příloha / Załącznik:

statut KWP Opole.pdf

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:
Příloha / Załącznik:

37
Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí - KŘP Opole
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością KWP Opole

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:
Příloha / Załącznik:

38
Plná moc KŘP Opole_ Rafał Stanisławski

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:
Příloha / Załącznik:

43
Doplněno - Čestné prohlášení partnera - Opole

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
oświadczenie o dysponowaniu nieruchomoscią_Opole.pdf

upoważnienie KWP Opole_Rafał Stanisławski
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
upoważnienie Rafał Stanisławski_Opole.pdf

Uzupełniono - Oświadczenie partnera projektu - Opole
RVKULMAR
30. 7. 2018
0001
Doplněno - oświadczenie partnera KWP Opole.pdf

Univerzita Palackého v Olomouci
Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
128

13.8.2018 14:03

Pořadí / Kolejność :

21
Čestné prohlášení partnera - Univerzita Palackého v
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Olomouci
Název dokumentu PL / Nazwa
Oświadczenie partnerów - Uniwersytet Palackého v
dokumentu PL:
Olomouci
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
RVKULMAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:
12. 4. 2018
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Příloha / Załącznik:
Čestné prohlášení UPOL.pdf

Pořadí / Kolejność :

22
Doklad jednatelského oprávnění Univerzita Palackého v
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Olomouci
Název dokumentu PL / Nazwa
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu
dokumentu PL:
Uniwersytet Palackého v Olomouci
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
RVKULMAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:
12. 4. 2018
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Příloha / Załącznik:
jmenování_prof. Mgr. MILLER_UPOL.rar

Pořadí / Kolejność :

41
Doplněno - Plná moc pro doc. PhDr. Vojtěcha Regece,
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Ph.D.
Název dokumentu PL / Nazwa
Uzupełniono - Upowaźnienie dla doc. PhDr. Vojtěcha
dokumentu PL:
Regece, Ph.D.
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
RVKULMAR
Datum vložení / Data wprowadzenia:
26. 7. 2018
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Příloha / Załącznik:
Doplněno - Plná moc_Regec_UPOL.pdf

Krajské ředitelství policie ve Wroclavi
Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
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13.8.2018 14:03

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:
Příloha / Załącznik:

23
Čestné prohlášení partnera - Wroclaw

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:

24
Doklad jednatelského oprávnění - KWP Wroclaw
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu KWP Wroclaw

Příloha / Załącznik:

Oświadczenie partnera projektu - Wroclaw
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Oświadczenie partnera projektu_Wrocl.PDF

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Akt mianowania -Trawinski_ Komendant Wojewódzki we
Wrocławiu.pdf

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:
Příloha / Załącznik:

25
Stanovy Wroclaw

Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:

26
Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí - Wroclaw
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością Wrocław

Sestava vytvořena v MS2014+

Statut - Wrocław
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Statut - Wrocław.pdf

RVKULMAR
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13.8.2018 14:03

Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Oświadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomością_Wroc.PDF

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:
Příloha / Załącznik:

27
Plné moci KŘP Wroclaw -A. Łuczyszyn i E. Ściborska

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:
Příloha / Załącznik:

42
Doplněno - Čestné prohlášení partnera - Wroclaw

Upowaźnienie KWP Wrocław - A. Łuczyszyn i E. Ściborska
RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
Upowaźnienie_KWP Wroclaw.rar

Uzupełniono - Oświadczenie partnera projektu - Wroclaw
RVKULMAR
30. 7. 2018
0001
Doplněno - oświadczenie partnera KWP Wroclaw.PDF

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Pořadí / Kolejność :
13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení partnerů - KŘP Ostrava
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Oświadczenie partnerów - KWP Ostrava

Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
131

13.8.2018 14:03

Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Čestné prohlášení kyber-Ostrava.pdf

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:
Příloha / Załącznik:

14
Doklad jednatelského oprávnění KŘP Ostrava
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu
KWP 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:
Příloha / Załącznik:

15
plné moci KŘP Ostrava - p. Rychtar a p. Jurošková

RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
Jmenování_Mgr. KUŽEL_ KŘP Ostrava.pdf

Upowaźnienie - p. Rychtar a p. Jurošková
RVKULMAR
11. 4. 2018
0001
plné moci_Ostrava.rar

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Pořadí / Kolejność :
Název dokumentu / Nazwa dokumentu
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

32
Čestné prohlášení partnera - KŘP Olomouc
Oświadczenie partnerów - KWP Olomouc
RVKULMAR
RVKULMAR
132

13.8.2018 14:03

Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

12. 4. 2018

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:
Příloha / Załącznik:

33
Doklad jednatelského oprávnění KŘP Olomouc
Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu KWP Olomouc

Sestava vytvořena v MS2014+

0001
čestné_prohlášení_Olomouc.pdf

RVKULMAR
12. 4. 2018
0001
jmenování_Mgr. LANSFELD_KŘP Olomouc.pdf

RVKULMAR
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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:

Sestava vytvořena v MS2014+

RVKULMAR
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