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

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

Typ projektu / Typ projektu
Správce FM / Zarządca FM

Sestava vytvořena v MS2014+

Typ A - společný / wspólny
Fond mikroprojektů Nisa-Nysa / Fundusz Mikroprojektów
Nisa-Nysa
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A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu
Registrační číslo projektu / Numer
rejestracyjny projektu:
Identifikace žádosti (Hash) / Dane
identyfikacyjne wniosku (Hash):
Verze / Wersja:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000560
8N7akP
0002

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_16_012
Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa / Nabór w
ramach Funduszu mikroprojektów Nysa
Společně pro bezpečnost
Razem dla bezpieczeństwa

Anotace projektu / Streszczenie projektu:
Česká a polská policie provádí společné přeshraniční činnosti (např. společné hlídky), které ukázaly,
že policejní spolupráce by měla být více efektivní a systematická. V rámci projektu dojde k upřesnění
přeshraničních postupů, zvýšení odborné způsobilosti policistů, prostřednictvím provedeného
školení z měnících se právních předpisů a před lékařské první pomoci, společné přeshraniční cvičení.
Povede k zvýšení úrovně spolupráce mezi útvary obou zemí.
Policja czeska i polska prowadzą wspólne działania transgraniczne (np. wspólne patrole), które
wykazały, że współpraca Policji powinna być bardziej efektywna i usystematyzowana. W ramach
projektu nastąpi doprecyzowanie procedur transgranicznych, podniesienie kompetencji
funkcjonariuszy policji poprzez szkolenia ze zmieniających się przepisów prawa oraz z pierwszej
pomocy przedmedycznej, wspólne ćwiczenia transgraniczne. Przyczyni się to do podniesienia
poziomu współpracy pomiędzy jednostkami obu krajów.
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):

1.3.2017
28.2.2018
12

Přijmy projektu / Dochody projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne
przychody (IP):

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje
innych wpływów finansowych

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające
Sestava vytvořena v MS2014+
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Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ne/Nie

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 zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID
Právní forma / Forma prawna

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
POL Polsko
930156216
8960004780
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
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Právní forma realizátora / Forma
prawna jednostki realizującej
Policja
Je vedoucí partner Evropským
Sestava vytvořena v MS2014+
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seskupením pro územní spolupráci? /
Czy partner wiodący jest europejskim
ugrupowaniem współpracy
terytorialnej?
Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Zlepšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí po vstupu do Schengenského prostoru, projekt je
zaměřen na zvýšení přeshraniční prevence a boje proti kriminalitě v příhraničním oblastech, 501
965,63 EUR.
Česko-polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti, projekt je zaměřen na zlepšení bezpečnosti v
pohraničí, efektivity činností policie, 725.757,41 EUR.
Bezpečné pohraničí - bezpečné občané a turisté - mikroprojekt v rámci Euroregionu Glacensisi,
projekt směřující k zvýšení účinnosti spolupráce policií v pohraničí, 24.012,65 EUR.
Jsme v bezpečí - mikroprojekt v rámci Euroregionu Glacensisi, projekt směřující k zvýšení spolupráce
policií v pohraničí, 22.479,78 EUR.
Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim po wejściu do strefy Schengen, projekt
ukierunkowany na poprawę transgranicznej prewencji i zwalczenia przestępstw w regionie
przygranicznym, 501.965,63 EUR.
Czesko-polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa, projekt ukierunkowany na poprawę
bezpieczeństwa na pograniczu, skuteczności działań Policji, 725.757,41 EUR.
Bezpieczne pogranicze - bezpieczni mieszkańcy i turyści - mikroprojekt w ramach Euroregionu
Glacensis, projekt ukerunkowany na poprawę sprawności współdziałania policji na pograniczu,
24.012,65 EUR
Jesteśmy bezpieczni - mikroprojekt w ramach Euroregionu Glacensis, projekt ukierunkowany na
poprawę współdziałania policji na pograniczu, 22.479,78 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:
Sestava vytvořena v MS2014+

insp.
Andrzej
Łuczyszyn
+48713403405
713403405
zastepca-ds-logistyki@wr.policja.gov.pl
Ano

kom.
Eliza
Ściborska
QTDUCLUC
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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:

+48713404218
713404218
naczelnik.zamowienia-publiczne@wr.policja.gov.pl
Ano

Agnieszka
Smolara
+48713402229
713402229
agnieszka.smolara@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:
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:
Ulice / Ulica:
PSC / Kod pocztowy:
Číslo orientační / Numer budynku
porządkowy:
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
budynku ogólny/\nieewidencyjny:
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Dolnośląskie
m. Wrocław

Wrocław
Wrocław
Podwale
50040

31
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Účty subjektu / Rachunki podmiotu
Název účtu příjemce / Nazwa rachunku
beneficjenta:
Kód banky / Kod banku:
IBAN / Numer rachunku w formacie
IBAN:
Měna účtu / Waluta rachunku:
Stát / Państwo:
Předčíslí ABO / Numer rachunku w
formacie ABO - prefiks:
Základní část ABO / Numer rachunku w
formacie ABO - część główna:

rachunek pomocniczy/ KWP we Wrocławiu
0464 - NARODOWY BANK POLSKI - WARSZAWA
PL65101016740000971516978014
EUR
Polsko

Realizační tým / Zespół realizujący

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

Eliza
Ściborska
Vedoucí projektu / Kierownik projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
12 let se věnuje realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro policii. Zkušenosti v
oblastech: příprava žádosti o financování, monitorování realizace projektů dle žádosti o
dofinancování, dohoda o dofinancování, harmonogramem realizace. Odpovědná za zpracování zpráv
z realizace projektu, žádosti o platby, zajištění financování, propagace, vyúčtování projektu.
Spolupracovala na organizaci setkání pracovního týmu a konferencí týkajících se projektů.
Absolventka Vratislavské university, fakulty práva a administrace. Dokončila kurzy a workshopy:
řízení lidských zdrojů, řízení evropských projektů, realizace projektů v rámci Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko, POKL, EWT PL-SN 2007-2013, RPO WD, SPPW, Fond pro vnější hranice,
POIŚ, Phare, CPF. Od 01.2016 vedoucí Odboru veřejných zakázek a podpůrných fondů. Koordinuje
práci týmu, který je odpovědný za získávání a realizaci projektů s podporou prostředků EU.
Od 12 lat zaangażowana w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz Policji.
Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji
projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie,
harmonogramem realizacji. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
wniosków o płatność, zapewnienie finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Współorganizowała
spotkania zespołów roboczych i konferencje dotyczące projektów. Absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła szkolenia i warsztaty: zarządzania zasobami
ludzkimi, zarządzania projektami europejskimi, realizacji projektów w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska, POKL, EWT PL-SN 2007-2013, RPO WD, SPPW, Fundusz Granic
Zewnętrznych, POIŚ, Phare, CPF. Od 01.2016 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy
Pomocowych. Koordynuje pracę zespołu odpowiedzialnego za pozyskanie i realizację projektów z
udziałem środków unijnych.
Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

7
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Daniel
Labiszak
Specialista prevence / Ekspert ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Pracovat u policie začal v květnu 2000. Od začátku pracuje na Okresním ředitelství policie Lubaniu,
kde kariérně postupoval. V srnu 2012 byl jmenován do funkce zástupce vedoucího oddělení policie v
Bogatyni, a v srpnu 2013 byl jmenován do funkce vedoucího oddělení policie v Bogatyni a v současné
době je pověřen plněním úkolů vedoucího Odboru pořádkové policie na Okresním ředitelství policie
ve Zhořelci.
Służbę w policji rozpoczął w maju 2000 roku. Od początku swojej służby związany był z Komendą
Powiatową Policji w Lubaniu, gdzie kolejno przechodził wszystkie szczeble awansu zawodowego. W
sierpniu 2012 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w
Bogatyni, a w sierpnia 2013 objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni, a obecnie
ma powierzone obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w
Zgorzelcu.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Arkadiusz
Brejnak
Specialista na dopravu / Ekspert ds. ruchu drogowego

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Již více jak 20 let je příslušníkem policie. Od roku 1998 pracuje na Okresním ředitelství policie ve
Zhořelci, zejména v oblasti dopravní policie, kde kariérně postupoval. Od roku 2009 dohlížel a
koordinoval chod zhořelecké dopravní policie. V roce 2011 byl jmenovaný na místo vedoucího
Odboru dopravní policie na Okresním ředitelství policie ve Zhořelci.
Od ponad 20 lat jest funkcjonariuszem policji. Od 1998 roku związany z Komendą Powiatową Policji w
Zgorzelcu przede wszystkim z Wydziałem Ruchu Drogowego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble
awansu zawodowego. Od 2009 roku nadzorował i koordynował funkcjonowanie zgorzeleckiej
drogówki. W 2011 roku został Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego zgorzeleckiej komendy.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Agnieszka
Smolara
Koordinátor řízení projektu / Kordynator ds. zarządzania
projektem

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
10 let se věnuje realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro policii. Zkušenosti v
oblastech: příprava žádosti o financování, monitorování realizace projektů dle žádosti o
dofinancování, dohoda o dofinancování, harmonogramem realizace. Odpovědná za zpracování zpráv
z realizace projektu, žádosti o platby, zajištění financování, propagace, vyúčtování projektu.
Spolupracovala na organizaci setkání pracovního týmu a konferencí týkajících se projektů.
Absolvovala Ekonomickou Fakultu ve Vratislavi. Dokončila kurzy a workshopy: řízení evropských
projektů, realizace projektů v rámci POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da Vinci.

Sestava vytvořena v MS2014+
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Od 10 lat zaangażowana w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz Policji.
Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji
projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie,
harmonogramem realizacji. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
wniosków o płatność, zapewnienie finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Współorganizatorka
spotkań zespołu roboczego i konferencji dotyczących projektów. Absolwentka Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzania projektami
europejskimi, realizacji projektów w ramach POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da
Vinci.

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
29 785,30

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
29 785,30

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

01
Nevratný grant
100
29 785,30
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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)
0,900000000000006
268,07
02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
11,66
3 472,97
03
Venkovské oblasti (řídce osídlené)
87,44
26 044,27

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

07
Nepoužije se
100
29 785,30

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

18
Veřejná správa
100
29 785,30

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

CZ051
Liberecký kraj
Severovýchod
Česká republika
96,86
28 850,04
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Kód / Kod
Název / Nazwa
NUTS2 / NUTS2
NUTS1 / NUTS1
Procentní podíl / Udział procentowy
Indikativní alokace / Indykatywna
alokacja

PL515
Jeleniogórski
Dolnośląskie
Region Południowo-Zachodni
3,14
935,26

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 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" v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Projekt
byl zaměřen na boj s masovým narušováním veřejného pořádku v pohraniční oblasti, 501 965,63
EUR. Dále má KŘP Libereckého kraje zkušenosti s realizací následujících projektů v rámci
Integrovaného operačního programu: Kontaktní a koordinační centra II. KŘP Libereckého kraje, 18
047 700,- Kč, Integrované operační středisko KŘP Libereckého kraje, 35 632 181,- Kč, Lokalizační a
záznamová zařízení KŘP Libereckého kraje, 14 487 743,- Kč, Rozvoj systému Pegas- KŘP Libereckého
kraje- 10 181 782,- Kč.
KWP w Libercu od 1.1.2010 kiedy powstała współpracuje z polskim partnerem przy zachowaniu
trwałości projektu "Poprawa bezpieczeństwa na polsko-czeskim pograniczu po wejściu do strefy
Schengen" w ramach PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 20072013. Projekt był skierowany na walkę z masowym naruszeniem porządku publicznego na terenie
pogranicza 501 965,63 EUR. KWP w Libercu ma również doświadczenie przy realizacji następujących
projektów w ramach Programu Operacyjnego: Kontaktowe i koordynacyjne centra II -KWP w Libercu,
18 047 700,- Kč, Zintegrowane stanowisko dyżurnego - KWP w Libercu, 35 632 181,- Kč, Urządzenia
do lokalizacji i zapisu - KWP w Libercu, 14 487 743,- Kč, Rozwój systemu Pegas- KWP w Libercu, 10
181 782,- Kč.
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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
00420725526145
974461513
lucie.duchackova@pcr.cz

Ano

plk. Mgr.
Vladislav
Husák
00420725526145
974461513
lucie.duchackova@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:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Číslo orientační / Numer budynku
porządkowy:
Číslo popisné/\nevidenční / Numer
budynku ogólny/\nieewidencyjny:
Kód druhu čísla\ndomovního / Kod
rodzaju numeru\n budynku:

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 projektu na czeské straně / Koordynator
projektu po stronie czeskiej

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- 7 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.
- 7 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EU (współpraca transgraniczna
RCz-RP, IOP) w roli koordynatora i administratora projektów KWP Liberec (koordynacja działań
związanych z opracowaniem wniosków projektowych i budżetu projektów, przygotowaniem i
realizacją przetargów, raportów monitorujących i sprawozdań z postępów, przygotowaniem
dokumentacji kończącej projekt, wnioskiem o płatność, kontrolą wypełnienia wskaźników projektu,
itp).
- absolwentka Uniwersytetu im. J. E. Purkyně w Usti nad Łabą
- posiada Certyfikat Fundacji PRINCE2 - Projekt Management,
- znajomość środowiska elektronicznego projektów EU,
- certyfikat: Zarządzanie finansowe i kontrola, Audyt przy realizacji projektu,
- odznaczona Medalem Honorowym Komendanta Głównego Policji za realizację projektów
współfinansowanych z EU.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- zařazena na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Libereckého kraje, doposud jako tisková
mluvčí pro ÚO Liberec
- zkušenosti s přednáškami pro různé věkové skupiny od mateřských škol po střední školy, ale také i
pro seniory na různá témata - dopravní výchova, trestní odpovědnost, šikana, kyberšikana, drogy,
podvody páchané na seniorech apod.
- zkušenosti s pořádáním různých preventivních akcí a dnů s PČR, zajišťování účasti na různých akcích
dle požadavků jiných složek a také navrhování preventivních projektů.
- pełni służbę w Wydziale Prasowym i Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Libercu, a
dodatkowo jako rzecznik prasowy w KMP Liberec
- doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla różnych grup wiekowych od przedszkola do szkoły
średniej, ale także dla osób starszych na różne tematy - edukacja w zakresie ruchu drogowego,
odpowiedzialności karnej, na temat zastraszania, cyberprzemocy, narkotyków, oszustw wobec
seniorów, itp.
- doświadczenie w przygotowywaniu różnych działań prewencyjnych i uroczystości policyjnych,
zapewnienie uczestnictwa w różnych imprezach organizowanych przez inne służby, a także
opracowywanie projektów profilaktycznych.
Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w
projekcie PL:

Zbyněk
Řeha
Specialista prevence / Ekspert ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
- zařazen od r. 2010 na Odboru služby pořádkové policie jako velitel krajské pořádkové jednotky
Krajského ředitelství Libereckého kraje, která má za úkol zajišťovat veřejný pořádek při konání
hromadných veřejných akcí
- zkušenosti s projektem přeshraniční spolupráce s polským partnerem v rámci udržitelnosti projektu
"Zlepšení bezpečnosti na česko - polském pohraničí po vstupu do Schengenského prostoru".
- od 2010 roku pracuje jako dowódca nieetatowego pododdziału prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Libercu, która ma za zadanie zapewnienie porządku publicznego podczas imprez masowych,
- doświadczenie w realizacji projektu współpracy transgranicznej z polskim partnerem w ramach
trwałości projektu "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim po wejściu do strefy
Schengen".

D. Umístění / Lokalizacja
Název subjektu / Nazwa podmiotu:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Místo realizace / Miejsce realizacji
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Powiat zgorzelecki
Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem
wsparcia
Řízení projektu - organizační aktivity (organizování setkání,
cvičení, nákup nezbytného vybavení a materiálů), příprava
Aktivita CZ / Działanie CZ:
žádostí o platbu.
Zarządzanie projektem - działania organizacyjne
(organizacja spotkań, ćwiczeń, zakup niezbędnego
wyposażenia i materiałów), przygotowywanie wniosków o
Aktivita PL / Działanie PL:
płatność
Místo realizace / Miejsce realizacji:
Wrocław
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 0,00
Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Liberecký kraj
Powiat zgorzelecki
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
Powiat zgorzelecki

E. Popis projektu / Opis projektu
1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?
Dolnoslezská a česká policie již několik let spolupracuje v pohraničí. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné
společné hlídky ( jak pěší tak i motohlídky), stíhání řidičů pod vlivem alkoholu a pachatelů krádeží,
zajišťování veřejných akcí (koncerty, festivaly, atd.). Policisté obou zemí, kteří se účastní společných
činností vyhodnotili kvalitu a účinnost prováděných činností. Ukázalo se, že dosavadní
meziinstitucionální spolupráce by měla být efektivní a systematizovaná. Nutné je se zaměřit na
činnosti jejichž cílem je odstranění bariér jazykových, administrativních a právních a také umožnění
navázání bezprostředních kontaktů mezi osobami, provádějícími činnosti v pohraničí. Realizace
projektu bude mít vliv na zvýšení úrovně spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti
bezpečnosti, za využití společného řešení problémů a využití potenciálu obou jednotek, pro zvýšení
efektivnosti práce a vytvoření optimálních řešení. Proto také v rámci projektu bude upřesněn rozsah
Sestava vytvořena v MS2014+
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realizovaných činností prováděných policisty obou sousedních zemí - postupy spolupráce policie v
pohraničí. Povede to k zajištění rychlejší, bezproblémové a účinnější realizace společných činností
dolnoslezské a české policie. Společné školení mimo jiného z měnících se právních předpisů o
poskytování první pomoci na obou stranách hranice a společné přeshraniční cvičení budou mít vliv na
odstranění jazykových, administrativních a právních bariér. Projekt umožní navázání bezprostředních
kontaktů mezi osobami účastnícími se jednotlivých činností projektu.
Policja dolnośląska i czeska prowadzi już od kilku lat wspólne działania w strefie przygranicznej.
Działania te obejmują m.in. wspólne patrole (zarówno pisze jak i samochodowe), prowadzenie
pościgów za nietrzeźwymi kierowcami oraz sprawcami kradzieży, zabezpieczanie imprez masowych
(koncerty, festyny, itp.). Funkcjonariusze policji z obu krajów, którzy biorą udział we wspólnych
działaniach dokonali oceny jakości i skuteczności prowadzonych działań. Wykazano, że
dotychczasowa współpraca międzyinstytucjonalna powinna być bardziej efektywna i
usystematyzowana. Konieczne jest podjęcie działań, których celem jest niwelowanie barier
językowych, administracyjnych i prawnych oraz umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów
pomiędzy osobami prowadzącymi działania w strefie przygranicznej.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu współpracy instytucji działających w
dziedzinie bezpieczeństwa, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie
potencjałów obu jednostek, dla zwiększenia efektywności pracy oraz wytworzenia optymalnych
rozwiązań. Dlatego też w ramach projektu nastąpi doprecyzowanie zakresu realizowanych czynności
przez policjantów państw sąsiadujących - procedur współdziałania policji w obszarze przygranicznym.
Przyczyni się to do zapewnienia szybszej, sprawniejszej i skuteczniejszej realizacji wspólnych działań
policji dolnośląskiej i czeskiej. Wspólne szkolenia m.in. ze zmieniających się po obu stronach granicy
przepisów prawa, z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wspólne ćwiczenia transgraniczne
przyczynią się do przełamywania barier językowych, administracyjnych i prawnych. Projekt umożliwi
też nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami biorącymi udział w poszczególnych
działaniach projektowych.
2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?
Během pracovních setkání zástupci polské a české policie definovali problematické oblasti:
- nedostatečně rychlá výměna informací,
- nutnost zkvalitnění přeshraničních postupů výměny informací mezi místními jednotkami policie.
- měnící se právní předpisy na obou stranách hranice týkajících se provozu v dopravě,
- jazyková a administrativní bariéra.
Výše uvedené problémy mají vliv na kvalitu spolupráce mezi policií v polsko-českém pohraničí, proto
jeho aktivity uvedené v tomto projektu budou mít vliv na intenzitu spolupráce mezi policisty, což
bude mít bezprostřední vliv na zlepšení stavu bezpečnosti v pohraničí.
W trakcie spotkań roboczych przedstawiciele polskiej i czeskiej Policji zdefiniowali problematyczne
obszary:
- niedostatecznie szybka wymiana informacji,
- konieczność udoskonalenia procedur transgranicznej wymiany informacji pomiędzy lokalnymi
jednostkami policji,
- zmieniające się przepisy prawa po obu stronach granicy w zakresie np. ruchu drogowego,
- bariera językowa, administracyjna.
Wskazane powyżej problemy mają wpływ na jakość współpracy między policją na pograniczu polskoczeskim, dlatego też działania przewidziane w niniejszym projekcie wpłyną na zwiększenie
intensywności współpracy między funkcjonariuszami, co bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu
bezpieczeństwa na pograniczu.
3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?
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Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně spolupráce mezi policií obou zemí. Realizace projektu
povede k zvýšení kompetencí příslušníků policií v oblasti bezpečnosti v dopravě a preventivních
aktivit a také účinnost a efektivnost spolupráce policií obou zemí, ve prospěch obyvatel a turistů
polsko-českého pohraničí.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu współpracy pomiędzy policjami obu krajów.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji funkcjonariuszy policji w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i działań prewencyjnych oraz poprawy sprawności i efektywności
współdziałania policji obu krajów na rzecz mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko - czeskiego.
4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w
konsekwencji realizacji projektu?
Realizace projektu povede k následujícím změnám ve vzájemné spolupráci obou jednotek:
- zrychlení výměny informací v oblastech zahrnutých v projektu,
- zlepšení koordinace a ekonomiky společných činností policií obou zemí,
- rychlejší, bezproblémová a účinnější realizace společných činností dolnoslezské a české policie,
- zvýšení odborné způsobilosti účastníků projektu díky společným školením a cvičením,
- navázání bezprostředních interpersonálních kontaktů mezi příslušníky/zaměstnanci institucí v
polsko-českém pohraničí.
Prostřednictvím realizace projektu se zvýší kvalita policií poskytovaných služeb na polsko-českém
pohraničí ve prospěch společnosti a zároveň se tím zvýší pocit bezpečí obyvatel a turistů. Upřesnění
zásad vzájemné spolupráce a komunikace bude mít vliv na zlepšení efektivity policejní práce v
pohraničí a lepší realizace jejich statutárních úkolů.
Realizacja projektu przyczyni się do następujących zmian we wzajemnej współpracy obu jednostek:
- przyśpieszenie wymiany informacji w zakresie objętym projektem;
- poprawa koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji obu krajów;
- szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza realizacja wspólnych działań policji dolnośląskiej i czeskiej;
- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu dzięki wspólnym szkoleniom i
ćwiczeniom;
- nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pomiędzy funkcjonariuszami/
pracownikami instytucji na pograniczu polsko-czeskim.
Poprzez realizację projektu nastąpi podniesienie jakości świadczonych usług przez policję na
pograniczu polsko-czeskim na rzecz społeczeństwa, a tym samym zwiększy się poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Dopracowanie zasad wzajemnej współpracy i komunikacji
przyczyni się do poprawy efektywności pracy policji na pograniczu i lepszej realizacji ich zadań
statutowych.
5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?
V rámci projektu se předpokládá realizace následujících činností:
0 Příprava projektu - Společné setkání partnerů projektu spojené s přípravou žádosti o
spolufinancování.
1 Řízení projektu - Organizační aktivity. Monitorování realizace projektu. Uspořádání 2 setkání
pracovní skupiny. Zajištění propagace projektu.
2 Společné vypracování postupů - 2 dvoudenní setkání pro 12 osob na každém, během kterých bude
upřesněn rámec spolupráce policií v pohraničí, budou vypracovány dvoujazyčné informační letáky
obsahující informace o dopravních předpisech, bude připraven scénář cvičení.
3 Školení příslušníků pořádkové a dopravní policie - 2 školení budou z oblasti vypracovaných
přeshraničních postupů a měnících se právních předpisů a dále 3 školení z před lékařské první
pomoci.
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4 Společné přeshraniční cvičení - vycházejí z upřesněných postupů a provedeného školení.
V rámci jednotlivých aktivit bude zakoupeno vybavení a zařízení potřebné pro realizaci projektu.
W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących działań:
0 Przygotowanie projektu - Wspólne spotkania partnerów projektu związane z opracowaniem
wniosku o dofinansowanie.
1 Zarządzanie projektem - Działania organizacyjne. Monitorowanie realizacji projektu. Organizacja 2
spotkań zespołu roboczego. Zapewnienie promocji projektu.
2 Wspólne wypracowanie procedur - 2 spotkania dwudniowe dla 12 osób każde, w trakcie których
doprecyzowane zostaną ramy współdziałania policji na pograniczu, wypracowana zostanie
dwujęzyczna broszura informacyjna zawierająca podstawowe przepisy ruchu drogowego,
przygotowany zostanie scenariusz ćwiczeń.
3 Szkolenia funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego - 2 szkolenia z zakresu opracowanych
procedur transgranicznych i zmieniających się przepisów prawa oraz 3 szkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4 Wspólne ćwiczenia transgraniczne - przygotowane w oparciu o doprecyzowane procedury i
przeprowadzone szkolenia.
W ramach poszczególnych działań zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji
projektu.
6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu
Přímou cílovou skupinou jsou zaměstnanci a příslušníci policie (na polské straně z Okresního
ředitelství policie ve Zhořelci). Jsou to oni, kteří den co den provádějí společné činnosti v pohraničí. V
souvislosti se stále se měnícími právními předpisy je nutná neustálá a průběžná výměna informací a
zkušeností. Společná setkání, školení a cvičení povedou k užší spolupráci policií, což povede k zvýšení
pocitu bezpečí turistů a obyvatel v polsko-českém pohraničí.
Nepřímou cílovou skupinou projektu jsou:
- občané společného regionu,
- samosprávy,
- návštěvníci regionu,
- podnikatelské subjekty.
Díky prohloubení spolupráce policií obou zemí a jejich produktivnější práce, vzroste bezpečnost
občanů polsko-českého pohraničí.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią pracownicy i funkcjonariusze policji (po stronie polskiej z
Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu). To oni na codzień podejmują wspólne działania na
pograniczu. W związku ze stale zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi konieczna jest ciągła i
bieżąca wymiana informacji i doświadczeń. Wspólne spotkania, szkolenia i ćwiczenia przyczynią się
do zacieśnienia współpracy policji, a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa turystów
oraz mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.
Pośrednio grupami docelowymi projektu są:
- mieszkańcy wspólnego regionu,
- samorządy,
- turyści odwiedzający region,
- podmioty gospodarcze.
Dzięki pogłębieniu współpracy policji z obu krajów i ich wydajniejszą pracę, wzrośnie bezpieczeństwo
mieszkańców pogranicza polsko- czeskiego.
7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość
projektu?
Po dokončení realizace projektu, budou všechna vypracovaná řešení a produkty sloužit k dalšímu
prohlubování spolupráce mezi policisty obou zemí. Díky společným setkáním, školením a cvičením,
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bude zvýšena kvalifikace a odborná způsobilost příslušníků policie. Upřesnění společných
přeshraničních postupů zvýší efektivitu činnosti policií po obou stranách hranice. Vydání příručky
lékařských postupů bude využívána i po ukončení realizace projektu.
Po ukončení projektu budou partneři majiteli zakoupeného vybavení a zařízení.
V rámci prováděných činností policejních jednotek, jako státní orgány, mají institucionální způsobilost
k zajištění udržitelnosti výstupů projektu, jak z hlediska finančního, personálního a organizačního
nejen po dobu realizace projektu, ale i v době jeho udržitelnosti.
Po zakończeniu realizacji projektu wszystkie wypracowane rozwiązania i produkty będą służyły
dalszemu pogłębianiu współpracy pomiędzy policjami obu krajów. Dzięki wspólnym spotkaniom,
szkoleniom, ćwiczeniom podniesione zostaną kwalifikacje i kompetencje zawodowe funkcjonariuszy
policji. Doprecyzowanie wspólnych procedur transgranicznych zwiększy efektywność działań policji
po obu stronach granicy. Wydany podręcznik procedur medycznych będzie wykorzystywany także po
zakończeniu realizacji projektu.
Po zakończeniu projektu partnerzy będą właścicielami zakupionego sprzętu i wyposażenia.
W ramach prowadzonej działalności jednostki Policji, jako organy administracji publicznej, posiadają
zdolności instytucjonalne, aby zapewnić trwałość produktów projektu zarówno pod względem
finansowym, jak i kadrowym oraz organizacyjnym, nie tylko przez okres realizacji projektu, ale także
w okresie jego trwałości.

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
1.6.2016
30.9.2016
0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
0,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Dne 13.června 2016 se na KŘP v Liberci proběhlo první setkání, na kterém byla představena koncepce
projektu, plánované aktivity v rámci projektu, cílová skupina projektu. Na dalším setkání pokračovala
práce na projektu, byly rozděleny úkoly mezi partnery k realizaci, byl stanoven společný rozpočet a
časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit. Během dalších setkání byly dohodnuty jednotlivé
části připravované žádosti o spolufinancování, odstraněny chyby, zkontrolovány přílohy. Během
přípravy žádosti o spolufinancování se partneři setkali 5 krát. Partneři projektu dohadovali
podrobnosti jednotlivých aktivit v projektu také prostřednictvím emailových a telefonických
kontaktů. Byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi partnery projektu.
W dniu 13 czerwca 2016 r. w KWP w Libercu odbyło się pierwsze spotkanie, na którym
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przedstawiono koncepcję projektu, planowane działania w ramach projektu, ustalono grupę
docelową projektu. Na kolejnym spotkaniu kontynuowano prace nad projektem, podzielono
pomiędzy partnerów zadania do realizacji, ustalono wspólny budżet oraz harmonogram czasowy
realizacji poszczególnych działań. W trakcie kolejnych spotkań omówiono poszczególne części
przygotowanego wniosku o dofinansowanie, skorygowano błędy, sprawdzono załączniki. W trakcie
przygotowywania wniosku o dofinansowanie partnerzy spotkali się 5 razy. Partnerzy projektu
uzgadniali szczegóły poszczególnych działań w projekcie także poprzez pocztę elektroniczną oraz
kontakty telefoniczne.
Zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy partnerami projektu.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
1
Název milníku CZ / Główne planowane
Předložení žádosti o spolufinancování/Złożenie wniosku o
osiągnięcia działania PL:
dofinansowanie
Datum splnění / Data realizacji:
30.9.2016
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie, kteří připravovali žádost o
spolufinancování a budou zodpovědní za řízení a monitorování projektu a také za realizaci aktivit
naplánovaných v projektu. V projektovém týmu budou zástupci partnerů - 4 osoby z Polska tzn. :
vedoucí projektu, koordinátor řízení projektu, specialista na prevenci, specialista na dopravu, 3 osoby
z Čech tzn. koordinátor projektu za českou stranu, specialista na prevenci, specialista na propagaci.
Celkem bude ve skupině 7 osob.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy policji, którzy opracowali wniosek o
dofinansowanie oraz będą odpowiedzialni za zarządzanie i monitoring projektu, jak również za
realizację działań zaplanowanych w projekcie. W skład grupy zarządzającej wejdą przedstawiciele
partnerów - 4 osoby z Polski tj.: kierownik projektu, koordynator ds. zarządzania projektem, ekspert
ds. prewencji, ekspert ds. ruchu drogowego, 3 osoby z Czech, tj. koordynator projektu po stronie
czeskiej, ekspert ds. prewencji, ekspert ds. promocji projektu. Łącznie grupa będzie liczyła 7 osób.

Indikátor/y výstupu/Wskažnik/i produktu:
Název subjektu / Nazwa
podmiotu:
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

Výchozí
hodnota /
Wartość
wyjściowa
0,000

Název indikátoru / Nazwa
wskaźnika:
91101 Počet partnerů zapojených do
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim
91101 Počet partnerů zapojených do 0,000
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
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Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim

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

0,000

1
Řízení projektu/Zarządzanie projektem
1.3.2017
28.2.2018
2 809,55

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
1 241,90

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Pro dosažení co nejlepších výsledků projektu, proběhnou dvě jednodenní pracovní setkání, během
kterých bude monitorován stav aktivit v projektu, budou také vydána doporučení pro nacházející
období realizace projektu - 1 na polské straně a 1 na české straně. První setkání proběhne v březnu
2017 a druhé setkání v Liberci v září 2017. Účastníky pracovních setkání budou osoby zodpovědné za
jednotlivé oblasti projektu tzn. za řízení projektu, za prevenci, za dopravu a za propagaci. Cílem
těchto setkání budou pravidelné hodnocení a monitorování procesu realizace projektu a případné
dohodnutí vhodných nápravných opatření ( např. termíny školení, cvičení). Během setkání se bude
tým také zabývat organizačními otázkami uvedenými v projektu. Pravidelné pracovní setkání jsou
nezbytnou součástí účinného a efektivního řízení projektu a podmiňují dosažení cílů na obou
stranách hranice.
Po celou dobu realizace projektu se budou partneři dorozumívat prostřednictvím emailů, telefonů a
faxů.
V rámci propagace budou umístěny informace o projektu na internetových stránkách polské a české
policie. Polská strana navíc uveřejní v tisku oznámení týkající se realizace projektu.
V rámci aktivity budou zakoupeny dva notebooky s programovým vybavením, každý z partnerů koupí
jeden. Notebooky budou využívány k zpracování dokumentů spojených s realizací projektu, přípravu
jednotlivých aktivit projektu během setkání pracovního týmu, a také ke zpracování společných
postupů, školení příslušníků prevence a dopravy, společných přeshraničních cvičení. Během
udržitelnosti projektu budou notebooky využívány při společných přeshraničních činnostech.
Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów projektu, odbędą się dwa jednodniowe spotkania robocze,
podczas których będzie monitorowany stan działań w projekcie, jak również zostaną wydane
rekomendacje na najbliższy okres realizacji projektu - 1 po stronie polskiej i 1 po stronie czeskiej.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w marcu 2017 r. a drugie spotkanie w Libercu we wrześniu 2017
roku. Uczestnikami spotkań roboczych będą osoby odpowiedzialne u partnerów za poszczególne
obszary projektu, tj.: za zarządzanie projektem, za prewencję, za ruch drogowy i za promocję.
Celem tych spotkań będzie okresowe podsumowanie i monitoring procesu realizacji projektu oraz
ewentualne uzgodnienie konieczności wprowadzenia działań korygujących (np. terminów szkoleń,
ćwiczeń). W trakcie spotkań zespół będzie zajmował się również kwestiami organizacyjnymi odnośnie
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kolejnych działań przewidzianych w projekcie. Okresowe spotkania robocze są niezbędnym
elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych
celów po obu stronach granicy.
Przez cały okres realizacji projektu partnerzy będą porozumiewać się za pośrednictwem maili,
telefonów i faksu.
W ramach promocji zamieszczone zostaną informacje nt. projektu na stronach internetowych Policji
polskiej i czeskiej . Ponadto strona polska zamieści ogłoszenie w prasie dotyczące realizacji projektu.
W ramach działania zakupione zostaną dwa laptopy oraz oprogramowanie, każdy z partnerów zakupi
jednego laptopa. Laptopy będą wykorzystywane do opracowywania dokumentów związanych z
realizacją projektu, przygotowywania poszczególnych działań projektowych,w trakcie spotkań
zespołu, a także do dopracowania wspólnych procedur, szkoleń funkcjonariuszy prewencji i ruchu
drogowego, wspólnych ćwiczeń transgranicznych. W okresie trwałości projektu laptopy będą
wykorzystywane w trakcie prowadzonych wspólnych działań transgranicznych.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
1
Název milníku CZ / Główne planowane
První setkání projektového týmu/Pierwsze spotkanie
osiągnięcia działania PL:
zespołu roboczego
Datum splnění / Data realizacji:
31.3.2017
č. / nr:
2
Název milníku CZ / Główne planowane
Druhé setkání ptrojektového týmu/Drugie spotkanie
osiągnięcia działania PL:
zespołu roboczego
Datum splnění / Data realizacji:
29.9.2017
č. / nr:
3
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Nákup vybavení/Zakup wyposażenia
Datum splnění / Data realizacji:
21.3.2017
č. / nr:
4
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Oznámení v tisku/Ogłoszenia w prasie
Datum splnění / Data realizacji:
28.2.2018
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie, kteří budou zodpovědní za řízení a
monitorování projektu a také za realizaci aktivit naplánovaných v projektu. V projektovém týmu
budou zástupci partnerů - 4 osoby z Polska tzn. : vedoucí projektu, koordinátor řízení projektu,
specialista na prevenci, specialista na dopravu, 3 osoby z Čech tzn. koordinátor projektu za českou
stranu, specialista na prevenci, specialista na propagaci. Celkem bude v projektovém týmu 7 osob,
což je cílová skupina této aktivity.
Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy policji, którzy będą odpowiedzialni za
zrządzanie i monitoring projektu, jak również realizację działań zaplanowanych w projekcie. W skład
zespołu wchodzą przedstawiciele każdego z partnerów, 4 osoby z Polski, tj.: kierownik projektu,
koordynator ds. zarządzania projektem, ekspert ds. prewencji, ekspert ds. ruchu drogowego, 3 osoby
z Czech, tj.: koordynator projektu po stronie czeskiej, ekspert ds. prewencji, ekspert ds. promocji. W
sumie w grupie zarządzającej będzie 7 osób, co stanowi grupę docelową niniejszego działania.
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Indikátor/y výstupu/Wskažnik/i produktu:
Název subjektu / Nazwa
podmiotu:
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

Výchozí
hodnota /
Wartość
wyjściowa
0,000

Název indikátoru / Nazwa
wskaźnika:
91101 Počet partnerů zapojených do
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim
91101 Počet partnerů zapojených do 0,000
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim

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

Cílová hodnota
/ Wartość
docelowa
1,000

0,000

1,000

0,000

2
Vypracování společných přeshraničních
postupů/Wypracowanie wspólnych procedur
transgranicznych
3.4.2017
16.8.2017
2 658,70

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
2 325,37

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci aktivit proběhnou 2 dvoudenní setkání, každé po 12 osobách (6 osob z Polska a 6 osob z
Čech), expertů a specialistů prevence, dopravy, pořádková policie.
Témata setkání:
- upřesnění společných přeshraničních postupů spolupráce, při hledání pohřešovaných osob, krádeží
vozidel, přeshraniční pronásledování;
- příprava dvoujazyčného informačního letáku o základních dopravních předpisech v Polsku a
Čechách, s zohledněním cyklistů - v nákladu 1000 kusů.;
- analýza právních předpisů ve výše uvedené problematice,
- vypracování scénáře cvičení.
Za organizaci obou setkání a zajištění tlumočení během průběhu odpovídá KŘP v Liberci.
KŘP v Vratislavi zakoupí 10 flash disků ( po 5 ks pro každého partnera), na které budou uloženy
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zpracované společné přeshraniční postupy, tak aby mohly být využívány v každodenní práci
příslušníků policie.
V rámci aktivity budou vytištěny dvoujazyčné informační letáky týkající se dopravních předpisů s
ohledem na cyklisty, distribuované během společných úkolů (např. hlídek). Tyto informační letáky
budou umístěny také na internetových stranách partnerů projektu.
KŘP v Liberci zakoupí projektor, který je nezbytný k realizaci současné aktivity - aby účastníci setkání
mohli efektivně pracovat na přeshraničních postupech, dvoujazyčném letáku, scénáři cvičení. Nákup
projektoru ( jeden projektor zakoupí KŘP ve Vratislavi v rámci školení příslušníků prevence a dopravy)
což umožní promítání dokumentů současně v polském a v českém jazyce, tak aby se mohly průběžně
provádět změny a úpravy v obou jazykových verzích. Zakoupené vybavení bude sloužit také během
školení příslušníků prevence a dopravy a také při společných přeshraničních cvičeních ( jeden
projektor bude promítat dokumenty v polském jazyce a druhý v jazyce českém), a během
udržitelnosti projektu budou také sloužit při společných přeshraničních činnostech.
W ramach działania odbędą się 2 spotkania dwudniowe, każde dla 12 osób (6 osób z Polski i 6 osób z
Czech), ekspertów i specjalistów z prewencji, ruchu drogowego, sztabu policji.
Tematyka spotkań:
- dopracowanie wspólnych transgranicznych procedur współdziałania w zakresie poszukiwania osób
zaginionych, kradzieże pojazdów, pościg transgraniczny;
- przygotowanie dwujęzycznej broszury informującej o podstawowych przepisach ruchu drogowego
w Polsce i Czechach, z uwzględnieniem rowerzystów - nakład 1000 szt.;
- analiza przepisów prawnych w ww. zakresie,
- opracowanie scenariusza ćwiczeń.
Za organizację obu spotkań oraz za zapewnienie tłumaczenia w ich trakcie odpowiada KWP w
Libercu.
KWP we Wrocławiu zakupi 10 pendriv'ów (po 5 szt. dla każdego z partnerów), na które nagrane
zostaną wypracowane wspólne procedury transgraniczne, tak aby możliwe było ich wykorzystywanie
w codziennej pracy funkcjonariuszy policji.
W ramach działania wydrukowane zostaną dwujęzyczne broszury informacyjne dot. przepisów ruchu
drogowego, z uwzględnieniem rowerzystów, dystrybuowane podczas wspólnych działań (np.
patroli).Broszury te zostaną umieszczone także na stronach internetowych partnerów projektu.
KWP w Libercu zakupi projektor, który jest niezbędny do realizacji niniejszego działania - aby
uczestnicy spotkań mogli efektywnie pracować nad procedurami transgranicznymi, dwujęzyczną
broszurą, scenariuszem ćwiczeń. Zakup projektorów (jeden projektor zakupi KWP we Wrocławiu w
ramach szkolenia funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego) umożliwi wyświetlanie dokumentów
zarówno w języku polskim jak i czeskim, tak aby na bieżąco móc wprowadzać zmiany i dostosowywać
obie wersje językowe. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany także w trakcie szkoleń
funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego oraz wspólnych ćwiczeń transgranicznych (jeden
projektor będzie wyświetlał dokumenty w języku polskim drugi w języku czeskim), a także w okresie
trwałości projektu podczas wspólnych działań transgranicznych.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
1
Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Pracovní setkání/Spotkania robocze
Datum splnění / Data realizacji:
31.5.2017
č. / nr:
2
Zpracování společných přeshraničních
Název milníku CZ / Główne planowane
postupů/Wypracowanie wspólnych procedur
osiągnięcia działania PL:
transgranicznych
Datum splnění / Data realizacji:
16.6.2017
č. / nr:
3
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Název milníku CZ / Główne planowane
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:

Dvoujazyčný informační leták/Dwujęzyczna broszura
informacyjna
16.8.2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice.
Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tématikou prevence, dopravy a
společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí,
návštěvníci region, kterým budou předávány vyhotovené dvoujazyčné informační letáky informující o
dopravních předpisech, s zohledněním na cyklisty.
Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W
szczególności działanie dotyczyć będzie osób na codzień zajmujących się tematyką prewencji, ruchu
drogowego, wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy
pogranicza, turyści odwiedzający region, którym będą przekazywane wypracowane dwujęzyczne
broszury informujące o przepisach ruchu drogowego, z uwzględnieniem rowerzystów.

Indikátor/y výstupu/Wskažnik/i produktu:
Název subjektu / Nazwa
podmiotu:
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

Výchozí
hodnota /
Wartość
wyjściowa
0,000

Název indikátoru / Nazwa
wskaźnika:
91101 Počet partnerů zapojených do
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim
91101 Počet partnerů zapojených do 0,000
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim

Číslo / Numer:
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa
działania kluczowego PL:
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / Data zakończenia:
Rozpočet / Budżet:
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Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
16 617,14

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci aktivity budou organizována dvě školení:
I školení - z vypracovaných přeshraničních postupů a měnících se právních předpisů - proběhnou 2
jednodenní školení, každé po 30 osobách. Celkem se školení zúčastní 60 osob: 30 osob z Polska a 30
osob z Čech;
II školení - z před lékařské první pomoci - 3 dvoudenní školení, každé pro 20 osob (10 osob z Polska a
10 osob z Čech). Celkem se školení zúčastní 60 osob, z toho 30 osob z Polska a 30 osob z Čech. V
rámci školení bude vydána Příručka před lékařské první pomoci - 150 kusů (v polské jazykové verzi
100 kusů a v české jazykové verzi 50 kusů).
Za přípravu obou školení, za zajištění překladatele, za zajištění školících pomůcek (poznámkový blok a
propisky) a vydání příručky před lékařské první pomoci je zodpovědné KŘP ve Vratislavi.
Zakoupené lékařské vybavení: tašky před lékařské první pomoci, osobní lékárničky (v základní a
rozšířené verzi), házecí záchranné pytlíky do vody pro policisty a také klíčenka pro zdraví s
informačními kartami, které budou předávány účastníkům silniční dopravy, spolu s informací jak je
použít, aby se v naléhavé situaci mohli přičinit o záchranu života.
V rámci aktivity bude zakoupen flipchart spolu s příslušenstvím, který bude využívaný během
prováděných školení.
KŘP ve Vratislavi zakoupí také projektor a plátno , který je nezbytný k realizaci současné aktivity během prováděného školení příslušníků umožní promítání školících materiálů současně, jeden
projektor bude promítat v polském jazyce a druhý v jazyce českém (který zakoupí KŘP v Liberci v
rámci aktivity 2).
Zakoupené vybavení bude také využíváno během vypracovávání společných přeshraničních postupů
a společných přeshraničních cvičení (jeden projektor bude promítat v polském jazyce a druhý v jazyce
českém) a také v době udržitelnosti projektu během společných přeshraničních činností.
W ramach działania zorganizowane zostaną dwa szkolenia:
I szkolenie - w zakresie opracowanych procedur transgranicznych i zmieniających się przepisów
prawa - odbędą się 2 szkolenia jednodniowe, dla 30 osób każde. W szkoleniach w sumie weźmie
udział 60 osób: 30 osób z Polski i 30 osób z Czech;
II szkolenie - z pierwszej pomocy przedmedycznej - 3 szkolenia dwudniowe, każde dla 20 osób (po 10
osób z Polski i 10 osób z Czech). W sumie w szkoleniu weźmie udział 60 osób, w tym: 30 osób z Polski
i 30 osób z Czech. W ramach szkolenia wydany zostanie także Podręcznik pomocy przedmedycznej 150 szt. (w polskiej wersji językowej 100 szt., w czeskiej wersji językowej 50 szt.).
Za organizację obu szkoleń, za zapewnienie tłumaczenia, za zapewnienie materiałów szkoleniowych
(notatniki oraz długopisy) oraz wydanie podręcznika procedur przedmedycznych odpowiada KWP we
Wrocławiu.
Zakupione zostanie wyposażenie medyczne: torby pomocy przedmedycznej, apteczki osobiste (w
wersji podstawowej i rozszerzonej), rzutki ratownicze dla funkcjonariuszy policji a także breloki
ratownicze z kartami informacyjnymi, które będą przekazywane uczestnikom ruchu drogowego wraz
z informacją jak ich używać, aby w nagłej sytuacji mogły przyczynić się do uratowania komuś życia.
W ramach działania zakupiony zostanie flipchart wraz z akcesoriami, który będzie wykorzystywany w
trakcie prowadzonych szkoleń.
KWP we Wrocławiu zakupi także projektor oraz ekran, które są niezbędne do realizacji niniejszego
działania - w trakcie prowadzonych szkoleń materiały dydaktyczne w języku polskim będą
wyświetlane na jednym projektorze a w języku czeskim na drugim projektorze (zakupionym przez
Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

26
KWP w Libercu w ramach działania 2). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany także w trakcie
wypracowania wspólnych procedur oraz wspólnych ćwiczeń transgranicznych (jeden projektor będzie
wyświetlał dokumenty w języku polskim drugi w języku czeskim), a także w okresie trwałości projektu
podczas wspólnych działań transgranicznych.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
1
Školení z upravených přeshraničních postupů a měnících
se právních předpisů /Szkolenie z opracowanych
Název milníku CZ / Główne planowane
procedur transgranicznych i zmieniających się przepisów
osiągnięcia działania PL:
prawa
Datum splnění / Data realizacji:
30.6.2017
č. / nr:
2
Název milníku CZ / Główne planowane
Školení z před lékařské první pomoci/Szkolenia z
osiągnięcia działania PL:
pierwszej pomocy przedmedycznej
Datum splnění / Data realizacji:
31.10.2017
č. / nr:
3
Název milníku CZ / Główne planowane
Výtist příručky před lékařské první pomoci/Druk
osiągnięcia działania PL:
podręcznika pierwszej pomocy przedmedycznej
Datum splnění / Data realizacji:
31.10.2017
č. / nr:
4
Název milníku CZ / Główne planowane
Nákup záchranářského vybavení/Zakup wyposażenia
osiągnięcia działania PL:
ratowniczego
Datum splnění / Data realizacji:
31.10.2017
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice.
Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tématikou prevence, dopravy a
společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí,
návštěvníci regionu. Proškolení příslušníků policie bude mít pozitivní vliv na efektivitu a účinnost
jejich vykonané práce, což bude mít pozitivní vliv na pocit bezpečí v pohraničí.
Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W
szczególności działanie dotyczyć będzie osób na codzień zajmujących się tematyką prewencji, ruchu
drogowego, wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy
pogranicza, turyści odwiedzający region. Przeszkolenie funkcjonariuszy policji wpłynie pozytywnie na
efektywność i sprawność wykonywanej przez nich pracy przez co podniesie się poziom poczucia
bezpieczeństwa na pograniczu.

Indikátor/y výstupu/Wskažnik/i produktu:
Název subjektu / Nazwa
podmiotu:
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu

Název indikátoru / Nazwa
wskaźnika:
91101 Počet partnerů zapojených do
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
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Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim
91101 Počet partnerů zapojených do 0,000
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim

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

0,000

1,000

0,000

4
Společné přeshraniční cvičení/Wspólne ćwiczenia
transgraniczne
2.10.2017
8.2.2018
5 363,73

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny

Rozpočet / Budżet
3 616,67

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci aktivity bude zorganizováno jedno dvoudenní setkání:
- první den setkání - dokončení scénáře cvičení s ohledem na dříve upřesněné postupy a
provedeného školení - setkání se bude účastnit 20 osob, z toho 12 osob, které upřesnily společné
přeshraniční postupy, vedení jednotlivých jednotek policie a představitelé ostatních služek, např.
Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Pohraniční stráže;
- druhý den setkání - společné cvičení spolu s vyhodnocením realizace projektu, pro 20 osob, které
připravovaly cvičení z předchozího dne a pro 30 osob, účastnících se cvičení.
Za organizování cvičení, zajištění překladu je odpovědné KŘP ve Vratislavi. Během cvičení bude
využívané vybavení (notebook, dataprojektor, plátno) zakoupené v rámci projektu.
V rámci aktivity KŘP v Liberci zakoupí čelové svítilny, a KŘP ve Vratislavi zakoupí alkotestery.
Vybavení je nezbytné k organizování společného přeshraničního cvičení.
W ramach działania zorganizowane zostanie jedno dwudniowe spotkanie:
- pierwszy dzień spotkania - dopracowanie scenariusza ćwiczeń w oparciu o wcześniej opracowane
procedury i przeprowadzone szkolenia - w spotkaniu weźmie udział 20 osób, w tym 12 osób, które
opracowywały wspólne procedury transgraniczne, kierownictwo poszczególnych jednostek policji
oraz przedstawiciele innych służb np. straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, straży granicznej;
- drugi dzień spotkania - wspólne ćwiczenia wraz z podsumowaniem realizacji projektu - dla 20 osób,
które przygotowywały dzień wcześniej ćwiczenia i 30 osób biorących udział w ćwiczeniach.
Za organizację ćwiczeń, zapewnienie tłumaczenia odpowiedzialna jest KWP we Wrocławiu. W trakcie
ćwiczeń wykorzystywane będzie wyposażenie (laptop, projektor, ekran) zakupione w ramach
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projektu.
W ramach działania KWP w Libercu zakupi latarki czołowe, a KWP we Wrocławiu zakupi alkomaty.
Wyposażenie to jest niezbędne do organizacji wspólnych ćwiczeń transgranicznych.
Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
č. / nr:
1
Název milníku CZ / Główne planowane
Společné přeshraniční cvičení/Wspólne ćwiczenia
osiągnięcia działania PL:
transgraniczne
Datum splnění / Data realizacji:
8.2.2018
č. / nr:
2
Název milníku CZ / Główne planowane
Nákup vybavení/Zakup wyposażenia
osiągnięcia działania PL:
Datum splnění / Data realizacji:
8.2.2018
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice.
Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tématikou prevence, dopravy a
společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí,
návštěvníci regionu. Proškolení příslušníků policie bude mít pozitivní vliv na efektivitu a účinnost
jejich vykonané práce, což bude mít pozitivní vliv na pocit bezpečí v pohraničí.
Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W
szczególności działanie dotyczyć będzie osób na codzień zajmujących się tematyką prewencji, ruchu
drogowego, wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy
pogranicza, turyści odwiedzający region. Przeszkolenie funkcjonariuszy policji wpłynie pozytywnie na
efektywność i sprawność wykonywanej przez nich pracy przez co podniesie się poziom poczucia
bezpieczeństwa na pograniczu.

Indikátor/y výstupu/Wskažnik/i produktu:
Název subjektu / Nazwa
podmiotu:
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

Výchozí
hodnota /
Wartość
wyjściowa
0,000

Název indikátoru / Nazwa
wskaźnika:
91101 Počet partnerů zapojených do
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
polsko-czeskim
91101 Počet partnerů zapojených do 0,000
společných aktivit/Liczba partnerów
zaangażowanych we wspólne
działania
91210 Úroveň spolupráce institucí na 0,000
česko-polském pohraničí/Poziom
współpracy instytucji na pograniczu
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polsko-czeskim

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:
Partneři projektu uvedou na svých internetových stranách informace o projektu a elektronickou verzi
dvoujazyčného informačního letáku, aby se co nejvíce lidí dovědělo o realizaci projektu.
Partnerzy projektu zamieszczą na swoich stronach internetowych informacje o projekcie oraz
elektroniczną wersję dwujęzycznej broszury informacyjnej, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o
realizacji projektu.
Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů,
Propagační/Informační činnost /
akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom
Działanie promocyjne/informacyjne:
podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
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:
Účastníci školení, setkání a cvičení budou informováni o realizaci projektu z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci fondu mikroprojektu Euroregionu Nisa.
Uczestniczy szkoleń, spotkań, ćwiczeń zostaną poinformowani o realizacji projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Nysa.
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
Propagační/Informační činnost /
obowiązkowymi parametrami technicznymi.
Działanie promocyjne/informacyjne:
Propagační/Informační činnost nepovinná CZ / Działanie
/
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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:
Na všech dokumentech a vybavení budou umístěny logotypy Programu Interreg V-A Česká republika Polsko, Evropské unie a Euroregionu Nisa. Česká strana zakoupí propagační nálepky, které budou
umístěny na zakoupené vybavení a zařízení v rámci projektu.
Na wszystkich dokumentach i materiałach umieszczane będą logotypy Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Nysa. Strona czeska zakupi naklejki
promocyjne na zakupione wyposażenie w ramach projektu.
Propagační/Informační činnost /
Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje
Działanie promocyjne/informacyjne:
w 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:
Na polské straně bude provedeno oznámení v tisku. Česká strana bude informovat média o realizaci
projektu z prostředku fundů EU a sdělí informace médiím na téma realizovaného projektu.
Po stronie polskiej zostanie zamieszczone ogłoszenie w prasie. Strona czeska poinformuje media o
realizacji projektu ze środków unijnych i przekaże do mediów informacje nt. realizowanego projektu.
Propagační/Informační činnost /
Działanie promocyjne/informacyjne:
Plakát velikosti min A3 / Plakat o rozmiarze min. A3
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):
2
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
V rámci projektu je předpokládán nákup 2 ks plakátů o rozměru min. A3, informujících o realizaci
projektu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektu v
Euroregionu Nisa v Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Plakáty budou umístěny na
viditelném místě na OŘP ve Zhořelci a na KŘP v Liberci.
W ramach projektu przewidziano zakup 2 szt. plakatów w rozmiarze min. A3, informujących o
realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Nysa w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Plakaty
zostaną umieszczone w widocznym miejscu w KPP w Zgorzelcu i w KWP w Libercu.
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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
Datum výchozí hodnoty / 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
Datum výchozí hodnoty / Jednostka
miary

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
30.9.2016
1,000
28.2.2018
Partneři
Partnerem projektu po stronie czeskiej będzie Komenda
Wojewódzka Policji w Libercu.
Partnerem projektu na české straně bude Krajské
ředitelství policie v Liberci.
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
30.9.2016
1,000
28.2.2018

Popis hodnoty / Opis wartości

Partneři
Po stronie polskiej będzie jeden partner zaangażowany we
wspólne działania - Komenda Powiatowa Policji w
Zgorzelcu, która podlega pod Komendę Wojewódzką Policji
we Wrocławiu.
Na polské straně bude zapojen do aktivit projektu jeden
partner - Okresní ředitelství policie ve Zhořelci, které spadá
pod Krajské ředitelství policie ve Vratislavi.

Název subjektu / Nazwa podmiotu

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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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
Datum výchozí hodnoty / Jednostka
miary

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
Výsledek
0,000
30.9.2016
0,000
28.2.2018

Popis hodnoty / Opis wartości

Škála
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu
współpracy instytucji na granicy polsko - czeskiej. Nastąpi
to m.in. poprzez dopracowanie szczegółowych procedur
współdziałania policji w obszarze przygranicznym. Wspólne
szkolenia m.in. ze zmieniających się po obu stronach
granicy przepisów prawa, z pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz wspólne ćwiczenia transgraniczne
przyczynią się do przełamywania barier językowych,
administracyjnych i prawnych. Realizacja projektu umożliwi
też nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy
osobami biorącymi udział w poszczególnych działaniach
projektowych. Nastąpi zwiększenie poziomu współpracy
instytucji działających w dziedzinie bezpieczeństwa,
poprzez wspólne rozwiązywanie problemów i
wykorzystywanie potencjałów obu jednostek, dla poprawy
efektywności pracy oraz realizacji optymalnych rozwiązań.
Przyczyni się to do zapewnienia szybszej, sprawniejszej i
skuteczniejszej realizacji wspólnych działań policji
dolnośląskiej i czeskiej.
Realizace projektu přispěje k zvýšení spolupráce institucí
na polsko-českém pohraničí. Dojde k tomu mj. díky
upřesnění postupů spolupráce policií v příhraniční oblasti.
Společné školení mj. z měnících se právních předpisů na
obou stranách hranice, před lékařské první pomoci a
společné přeshraniční cvičení přispějí k odstranění bariéry
jazykové, administrativní a právní. Realizace projektu tako
umožní navázání bezprostředních kontaktů mezi osobami,
které se účastní jednotlivých aktivit projektu. Dojde ke
zvýšení úrovně spolupráce institucí působících v oblasti
bezpečnosti, díky společnému řešení problému a využití
možností obou útvarů, pro zlepšení efektivity práce a
realizování optimálních řešení. Povede to k zajištění
rychlejší, bezproblémové a účinnější realizaci společných
činností dolnoslezské a české policie.

Název subjektu / Nazwa podmiotu

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
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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
Datum výchozí hodnoty / Jednostka
miary

Popis hodnoty / Opis wartości
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91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
Výsledek
0,000
30.9.2016
0,000
28.2.2018
Škála
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu
współpracy instytucji na granicy polsko - czeskiej. Nastąpi
to m.in. poprzez dopracowanie szczegółowych procedur
współdziałania policji w obszarze przygranicznym. Wspólne
szkolenia m.in. ze zmieniających się po obu stronach
granicy przepisów prawa, z pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz wspólne ćwiczenia transgraniczne
przyczynią się do przełamywania barier językowych,
administracyjnych i prawnych. Realizacja projektu umożliwi
też nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy
osobami biorącymi udział w poszczególnych działaniach
projektowych. Nastąpi zwiększenie poziomu współpracy
instytucji działających w dziedzinie bezpieczeństwa,
poprzez wspólne rozwiązywanie problemów i
wykorzystywanie potencjałów obu jednostek, dla poprawy
efektywności pracy oraz realizacji optymalnych rozwiązań.
Przyczyni się to do zapewnienia szybszej, sprawniejszej i
skuteczniejszej realizacji wspólnych działań policji
dolnośląskiej i czeskiej.
Realizace projektu přispěje k zvýšení spolupráce institucí
na polsko-českém pohraničí. Dojde k tomu mj. díky
upřesnění postupů spolupráce policií v příhraniční oblasti.
Společné školení mj. z měnících se právních předpisů na
obou stranách hranice, před lékařské první pomoci a
společné přeshraniční cvičení přispějí k odstranění bariéry
jazykové, administrativní a právní. Realizace projektu tako
umožní navázání bezprostředních kontaktů mezi osobami,
které se účastní jednotlivých aktivit projektu. Dojde ke
zvýšení úrovně spolupráce institucí působících v oblasti
bezpečnosti, díky společnému řešení problému a využití
možností obou útvarů, pro zlepšení efektivity práce a
realizování optimálních řešení. Povede to k zajištění
rychlejší, bezproblémové a účinnější realizaci společných
činností dolnoslezské a české policie.
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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
Datum výchozí hodnoty / Jednostka
miary
Popis hodnoty / Opis wartości

91101
Počet partnerů zapojených do společných aktivit

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
Datum výchozí hodnoty / Jednostka
miary
Popis hodnoty / Opis wartości

91210
Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
Výstup
0,000
30.9.2016
2,000
28.2.2018
Partneři

Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
Výsledek
0,000
30.9.2016
0,000
28.2.2018
Škála

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna
1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach
projektu:
Stejně jak polská tak i česká policie mají za úkol zajistit bezpečnost a udržet veřejný pořádek. Po
vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru a po zrušení kontrol na hranicích objevuje se čím
dál větší pohyb lidí mezi oběma státy. Aby jednotky policie mohly efektivně zajistit bezpečnost pro
obyvatele a turisty polsko-českého pohraničí, musí vzájemně spolupracovat a předávat si vědomosti
a zkušenosti.
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Volba partnerů se řídila mj.:
- dosavadní spoluprací,
- předmětem činností,
- společnými statutárními cíli,
- geografickou polohou,
- formálními kritérii mikro projektů pro Euroregion Nisa.
Zarówno Policja polska jak i czeska mają za zadanie zapewniać bezpieczeństwo i utrzymywać
porządek publiczny. Po wejściu Czech i Polski do Strefy Schengen, i po zniesieniu kontroli na
granicach obserwuje się coraz większy przepływ ludności pomiędzy dwoma krajami. Aby jednostki
Policji mogły efektywnie zapewniać bezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców jak i turystów
pogranicza polsko - czeskiego, muszą ze sobą współpracować oraz wymieniać się wiedzą i
doświadczeniem.
Dobór partnerów podyktowany był, m.in.:
-dotychczasową współpracą,
-przedmiotem działalności,
-wspólnymi celami statutowymi,
-położeniem geograficznym,
-kryterium formalnym mikroprojektów w Euroregionie Nysa.
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.):
Partneři se aktivně podíleli na přípravě projektu (od nápadu až po podání žádosti). Partneři projektu
dohodli detaily jednotlivých aktivit v projektu prostřednictvím elektronické pošty a telefonu.
Proběhla také pracovní setkání, během kterých byly domluveny projektové předpoklady, detaily
rozpočtu a rozdělaní úkolů mezi partnery. Bylo dohodnuto téma školení, cvičení a pracovních setkání
a jejich náplň. Během vypracovávání koncepce projektu zástupci polské a české policie definovali
vyskytující se problémy v pohraničí, způsoby jejich řešení a stanovili nezbytné aktivity, produkty a
výsledky projektu. Byl zohledněn dopad projektu na polsko-české pohraničí a také bezpečnost jeho
obyvatel.
Partnerzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu projektu (od idei do złożenia wniosku). Partnerzy
projektu uzgadniali szczegóły poszczególnych działań w projekcie poprzez pocztę elektroniczną oraz
kontakty telefoniczne. Odbywały się również spotkania robocze, podczas których uzgodniono
założenia projektu, szczegółowy budżet oraz podział zadań pomiędzy partnerami. Ustalono tematykę
szkoleń, ćwiczeń i spotkań roboczych oraz ich zakres. W trakcie opracowywania koncepcji projektu
przedstawiciele policji polskiej i czeskiej przedstawili problemy występujące na pograniczu, sposoby
ich rozwiązania, określili niezbędne działania, produkty i rezultaty projektu. Uwzględniono także
oddziaływanie projektu na pogranicze polsko-czeskie oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców.
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\nw czasie i udział partnerów w
poszczególnych czynnościach):
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V rámci projektu budou upřesněny společné přeshraniční postupy, proběhnou společné školení pro
polské a české příslušníky pořádkové a dopravní policie z před lékařské první pomoci, měnících se
právních předpisů, z upřesněných přeshraničních postupů. Proběhne také společné přeshraniční
cvičení.
Do všech aktivit jsou zapojení zástupci obou partnerů, rovnocenně na straně polské i české. Každý z
partnerů odpovídá za realizaci části úkolů, na kterých se vzájemně dohodli.
Vedoucím partnerem bude Krajské ředitelství policie ve Vratislavi, které má zkušenosti v oblasti
realizace projektů spolufinancovaných z vnějších prostředků.
W ramach projektu doprecyzowane zostaną wspólne procedury transgraniczne, prowadzone będą
wspólne szkolenia dla polskich i czeskich funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego z pierwszej
pomocy przedmedycznej, zmieniających się przepisów prawa, z doprecyzowanych procedur
transgranicznych. Odbędzie się także wspólne ćwiczenie transgraniczne.
We wszystkie działania zaangażowani są przedstawiciele obu partnerów, na zasadzie równego
udziału strony polskiej i czeskiej. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za realizację części zadań,
które wzajemnie uzgodnili.
Partnerem Wiodącym będzie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, która posiada
doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
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\npravidel
komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel
uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego
wspólny personel jest niezbędny, jego struktura,\npodział zakresu odpowiedzialności i
kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):
V rámci projektu byl ustanoven projektový tým, který bude provádět dohled nad správnou realizací
projektu. Kromě toho bude k povinnostem projektového týmu patřit organizace a koordinace všech
aktivit v projektu, organizace propagace dále také vyúčtování, monitorování a podávání zpráv.
Do projektového týmu budou patřit zástupci obou partnerů: 4 osoby z Polska, tzn. vedoucí projektu,
koordinátor řízení projektu, odborník pořádkové policie, odborník dopravní policie, 3 osoby z Čech,
tzn. koordinátor projektu na czeské straně, odborník pořádkové policie, odborník za propagaci
projektu. Celkem bude v projektovém týmu 7 osob.
Společný projektový tým vypracuje přeshraniční postupy spolupráce dolnoslezské a české policie.
W ramach projektu ustalono wspólny zespół zadaniowy, który będzie sprawował nadzór nad
prawidłową realizacją projektu. Ponadto do obowiązków zespołu należeć będzie organizacja i
koordynacja wszystkich działań w projekcie, organizacja promocji oraz rozliczenie, monitorowanie i
sprawozdawczość.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele obu partnerów: 4 osoby z Polski, tj.: kierownik projektu,
koordynator ds. zarządzania projektem, ekspert ds. prewencji, ekspert ds. ruchu drogowego, 3 osoby
z Czech, tj.: koordynator projektu po stronie czeskiej, ekspert ds. prewencji, ekspert ds. promocji. W
sumie grupa zarządzająca będzie liczyła 7 osób.
Wspólny, merytoryczny zespół, dopracuje transgraniczne procedury współdziałania Policji
dolnośląskiej i czeskiej.
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:
Během setkání bylo dohodnuto následující rozdělení nákladů v rámci projektu: každý z partnerů
uhradí náklady spojení s organizací setkání projektového týmu; KŘP v Liberci uhradí náklady spojené s
organizací setkání týkajících upřesnění společných postupů a nákup vybavení a zařízení; KŘP ve
Vratislavi uhradí náklady spojené s organizací školení a cvičení a nákup nezbytného vybavení a
zařízení. Oba partneři se podílí na financování aktivit v projektu. Každý partner přispěje v souladu s
přijatým podílem úkolů. Každý z partnerů odpovídá samostatně za svoji část rozpočtu.
Podrobné rozdělení nákladů bylo zahrnuto do rozpočtu projektu.
Procentní podíl nákladů je následující :
KŘP v Vratislavi - 62,68 %
KŘP v Liberci - 37,32%
Podczas spotkań ustalono następujący podział kosztów w ramach projektu: każdy z partnerów
pokryje koszty organizacji spotkania zespołu zarządzającego; KWP w Libercu pokryje koszty
organizacji spotkań dot. dopracowania wspólnych procedur oraz zakupi sprzęt i wyposażenie; KWP
we Wrocławiu pokryje koszty związane z organizacją szkoleń i ćwiczeń oraz zakupi niezbędny sprzęt i
wyposażenie. Obaj partnerzy projektu biorą więc udział w finansowaniu działań w projekcie. Każdy z
partnerów wniesie wkład własny zgodnie z przyjętym podziałem zadań. Każdy partner będzie
odpowiadał indywidualnie za swoją część budżetu.
Szczegółowy podział kosztów został ujęty w budżecie projektu.
Procentowy podział kosztów jest następujący:
KWP we Wrocławiu - 62,68%
KWP w Libercu - 37,32%

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\nindividuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených
programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. /
Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego,
w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w
przypadku\nrealizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub
tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania\nwspólnego
problemu lub rozwija wspólny potencjał.:
Výsledky projektu budou výrazně větší než výsledky samostatných projektů, vzhledem k jeho
komplexního charakteru, tzn. společně definovaný problém, společně definované nápravné činnosti,
posílení spolupráce v dané oblasti, výměna vědomostí a zkušeností, společné vypracování
dvoujazyčné materiály, sjednocené formuláře a postupy.
Projekty realizované samostatně mohou obsahovat pouze část podpory, nebo větší část problému.
Kromě toho je zde vysoká pravděpodobnost, že v případě realizace individuálních projektů mohou
vzniknou odlišná řešení, což následně může narušit systém spolupráce mezi policejními jednotkami v
sousedních regionech.
Rezultaty projektu będą wyraźnie większe niż rezultaty indywidualnych projektów, ze względu na
jego kompleksowy charakter, w tym: wspólnie zdefiniowany problem, wspólnie zdefiniowane
działania naprawcze, zacieśnienie współpracy na danym obszarze, wymiana wiedzy i doświadczeń,
wspólne opracowania dwujęzycznych materiałów, ujednolicenie formularzy i procedur.
Projekty realizowane indywidualnie mogą objąć tylko część terenu wsparcia lub rozwiązać część
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problemu. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku realizacji indywidualnych
projektów powstaną rozbieżne rozwiązania, co może zaburzyć system współpracy pomiędzy
jednostkami Policji z sąsiednich regionów.
2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních
kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových\nskupin
na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego
pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i
struktur,\nintegrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:
V rámci vzájemné spolupráce budou upřesněny společné přeshraniční postupy, díky čemuž budou
předávány klíčové informace nezbytné k efektivnímu zajištění bezpečnosti v pohraničí. Školení po
obou stranách hranice umožní poznávání zemí partnerů. K integraci cílových skupin projektu dojde
díky účasti osob z útvarů pořádkové a dopravní policie. Bude navázána komplexní spolupráce a
budou vypracována kompatibilní řešení. Zástupci partnerů se budou podílet na procesu výměny
zkušeností, znalostí včetně právních předpisů a stávajících postupů. Zástupci partnerů se budou
účastnit společných školení. Překonání jazykových bariér nastane díky vzniku dvoujazyčných
produktů.
W ramach wzajemnej współpracy zostaną doprecyzowane wspólne procedury transgraniczne, za
pomocą których będą przekazywane kluczowe informacje niezbędne do efektywnego zapewniania
bezpieczeństwa na pograniczu. Szkolenia po obu stronach granicy pozwolą na wzajemne poznanie
kraju Partnerów. Integrowanie grup docelowych nastąpi przez udział w projekcie osób z pionów
prewencyjnych i ruchu drogowego. Zostanie nawiązana kompleksowa współpraca i wypracowane
zostaną kompatybilne rozwiązania. Przedstawiciele Partnerów będą uczestniczyć w procesie
wymiany wiedzy, w tym regulacji prawnych oraz dotychczasowych praktyk. Przedstawiciele
partnerów wezmą udział we wspólnych szkoleniach. Niwelowanie barier językowych nastąpi poprzez
dwujęzyczną postać powstałych produktów.
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?:
Realizace projektu s ohledem na zapojení partnerů na obou stranách hranice ovlivňuje oblast
podpory. Díky realizaci školení, školení se zaměřením na změny právních předpisů budou zvýšeny a
sjednoceny kompetence a znalosti v oblasti široce pojaté prevence partnerů projektu. Získané nové
dovednosti, společně upřesněné přeshraniční postupy a získané materiály a vybavení budou mít vliv
na každodenní práci zaměstnanců organizací po obou stranách hranice. Účinná policejní činnost bude
mít vliv na pocit bezpečí turistů a obyvatel v polsko-českém pohraničí.
Realizacja projektu ze względu na zaangażowanie partnerów po obu stronach granicy ma wpływ na
obszar wsparcia. Dzięki realizacji szkoleń, w tym szkoleń ze zmieniających się przepisów prawa
zostaną podniesione i ujednolicone kompetencje i wiedza z zakresu szeroko rozumianej prewencji u
partnerów projektu. Zdobyte nowe umiejętności, wspólnie dopracowane procedury transgraniczne
oraz doposażenie w materiały i wyposażenie wpłynie na codzienną pracę pracowników instytucji po
obu stronach granicy. Skuteczne działania Policji wpłyną na poczucie bezpieczeństwa turystów oraz
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.
4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na
wspólnym obszarze?:
Aktivity v rámci projektu budou prováděny na polské straně na území okresu Zhořelec, a na české
straně na území Libereckého kraje. Školení plánovaných v rámci projektu se budou účastnit
rovnocenně polští a čeští partneři. Získané vědomosti a zkušenosti budou sloužit polským a českým
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složkám ve stejné míře.
Działania w ramach projektu prowadzone będą po stronie polskiej na terenie powiatu zgorzeleckiego,
a po stronie czeskiej na terenie województwa libereckiego. W szkoleniach zaplanowanych w ramach
projektu będą uczestniczyć w równym stopniu partnerzy polscy i czescy. Tym samym zdobyta wiedza
i umiejętności posłużą służbom polskim i czeskim w równym stopniu.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne
Typ horizontálního principu / Typ zasady
horyzontalnej:
Vliv projektu na horizontální princip /
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

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

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

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

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

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

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

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

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

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu
na środowisko:
Projekt má neutrální vliv na životní prostředí. Jeho hlavním cílem je podpora spolupráce mezi
policejními útvary. Prováděné školení a cvičení v rámci projektu nebudou mít vliv na životní prostředí.
Projekt ma neutralny wpływ na środowisko. Jego głównym celem jest wzmocnienie współpracy
pomiędzy jednostkami policji. Prowadzone w ramach projektu szkolenia i ćwiczenia nie będą miały
wpływu na środowisko.
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Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním
dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč.
opatření\nzaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania
zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszania/zapobiegania negatywnemu
oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego)\nna zrównoważony rozwój,
wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

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 integrované spolupráce česko - polského příhraničí 2014-2020 - strategická oblast 4, cíl 4.1,
opatření 4.1.2.
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 - strategický cíl B Kvalitní a zdravé lidské zdroje,
opatření B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku.
Strategie rozvoje Dolnoslezského kraje 2020, Cíl 4 ochrana životního prostředí (...) a zvýšení úrovně
bezpečnosti a cíl 8 zlepšení úrovně vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Cíle budou realizovány
prostřednictvím makrosféry: zdraví a bezpečnost; vzdělávání, věda (...); společenství a partnerstv (a v
tom partnerství meziinstitucionální).
Strategia zintegrowanej współpracy polsko-czeskiego pogranicza - obszar strategiczny 4, cel 4.1,
działanie 4.1.2
Strategia Rozwoju Województwa Libereckiego 2006-2020 - cel strategiczny B Jakościowe zarządzanie
zasobami ludzkimi, działanie B.7 Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku - cel 4 Ochrona środowiska
naturalnego (...) i poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne. Cele te są realizowane przez makrosfery: zdrowie i bezpieczeństwo; edukacja,
nauka, (...); społeczeństwo i partnerstwo (w tym: partnerstwo międzyinstytucjonalne).
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?
Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:
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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

35 041,54
35 041,54
0,00
0,00
0,00
18 702,10
16 339,44
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
53,37
46,63
0,00
0,00
0,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Rozpočet jednotkový / Jednostka budżetowa
Kód / Kod

Název / Nazwa

1

Celkové výdaje / Całkowite wydatki

Sestava vytvořena v MS2014+

Cena jednotky /
Cena
jednostkowa

Počet
jednotek
/ Liczba
jednoste
k

Částka celkem /
Kwota ogółem

Procen
to /
Procen
t

0,00

0,00

21 809,04

100,00

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

Měrná
jednotka /
Jednostka
miary

Měrná
jednotka /
Jednostka
miary

Měrná
jednotka /
Jednostka
miary

43
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 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

0,00

0,00

21 809,04

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 547,14

71,29

0,00

0,00

6 261,90

28,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Rozpočet jednotkový / Jednostka budżetowa

Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33
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Kód / Kod

Název / Nazwa

1
1.1

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

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6

1.1.7

1.2

Sestava vytvořena v MS2014+

Cena jednotky /
Cena
jednostkowa

Počet
jednotek
/ Liczba
jednoste
k

Částka celkem /
Kwota ogółem

Procen
to /
Procen
t

0,00
0,00

0,00
0,00

13 232,50
13 232,50

100,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 154,96

23,84

0,00

0,00

10 077,54

76,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

Měrná
jednotka /
Jednostka
miary

Měrná
jednotka /
Jednostka
miary

Měrná
jednotka /
Jednostka
miary

45

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania
Fáze / Etap:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki
finansowe z budżetu państwa:
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki
finansowe z funduszy 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:

35 041,54
0,00
35 041,54
0,00
35 041,54
29 785,30
5 256,24
0,00
0,00
0,00
0,00
5 256,24

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Fáze / Etap:
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki
finansowe z budżetu państwa:
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki
finansowe z funduszy 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
22 225,71
0,00
22 225,71
0,00
22 225,71
18 891,85
3 333,86
3 333,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

46
Fáze / Etap:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki
finansowe z budżetu państwa:
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki
finansowe z funduszy 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:

21 809,04
0,00
21 809,04
0,00
21 809,04
18 537,68
3 271,36
0,00
0,00
0,00
0,00
3 271,36

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Fáze / Etap:

Žádost o podporu - změna - návrh IS
KP

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki
finansowe z budżetu państwa:
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki
finansowe z funduszy 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:

13 232,50
0,00
13 232,50
0,00
13 232,50
11 247,62
1 984,88
0,00
0,00
0,00
0,00
1 984,88

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

Žádost o podporu
QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

47
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki
kwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki
finansowe z budżetu państwa:
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki
finansowe z funduszy 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:

13 232,50
0,00
13 232,50
0,00
13 232,50
11 247,63
1 984,87
1 984,87
0,00

0,00
0,00

Finanční plán / Plan finansowy

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:
ZalohaSkutInv / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o
przychody:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:
Závěrečná platba / Płatność końcowa:

1
28.2.2018
0,00
0,00
0,00
35 041,54
0,00
0,00

Ano

N. Dokumenty / Załączniki
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33
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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:

1
Dohoda o spolupráci

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

2
Rozpočet projektu

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:

Porozumienie o współpracy
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Porozumienie o współpracy.PDF

Budżet projektu
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Kopie - 4a - Příloha_Rozpočet_NisaNysa_Mikroprojekty_Typ A - PČR 27.09.2016.xlsx

3
Statut KŘP ve Vratislavi
Statut KWP we Wrocławiu
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Statut KWP we Wrocławiu.PDF

Pořadí / Kolejność :
4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Zplnomocnění pro Elizu Ściborskou
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Upoważnienie dla Elizy Ściborskiej

Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

49
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Upoważnienie Eliza Ściborska.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:

5
Zplnomocnění pro Andrzeja Łuczyszyna

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
Čestné prohlášení Vedoucího Partnera

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
Specifikace vybavení a služeb - KŘP ve Vratislavi

Sestava vytvořena v MS2014+

Upoważnienie dla Andrzeja Łuczyszyna
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Upoważnienie Andrzej Łuczyszyn.PDF

Oświadczenie Partnera Wiodącego
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Oświadczenie Partnera Wiodącego.PDF

Specyfikacja wyposażenia i usług - KWP we Wrocłaiu
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Specyfikacja zakupu sprzetu i usług.PDF
QTDUCLUC

5.1.2017 12:33
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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:

8
Kalkulace předpokládaných příjmů

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
Dohoda o spolupráci - oprava

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:

12
Rozpočet projektu - oprava

Příloha / Załącznik:

Kalkulacja przewidywanych dochodów
MNŚCIELI
16.9.2016
0001
Kalkulacja przewidywanych dochodów.PDF

Porozumienie o współpracy - korekta
MNŚCIELI
24.10.2016
0001
Porozumienie o współpracy korekta.PDF

Budżet projektu - korekta
MNŚCIELI
24.10.2016
0001
Kopie - 4a - Příloha_Rozpočet_NisaNysa_Mikroprojekty_Typ A - PČR 28.10.2016 - korekta.xlsx

Pořadí / Kolejność :
13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Rozhodnutí o jmenování do funkce
Název dokumentu PL / Nazwa
dokumentu PL:
Decyzja o powołaniu na stanowisko
Sestava vytvořena v MS2014+

QTDUCLUC

5.1.2017 12:33

51
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

MNŚCIELI
24.10.2016
0001
Akt mianowania na stanowisko.PDF

Pořadí / Kolejność :

14
Potvrzení o nedoplnění projektové žádosti mimo rozsah
Název dokumentu / Nazwa dokumentu výzvy
Název dokumentu PL / Nazwa
Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku
dokumentu PL:
projektowego poza zakres wezwania
Osoba, která soubor zadala do
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła
plik do MS2014+:
MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:
24.10.2016
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
0001
Příloha / Załącznik:
Oświadczenie o nieuzupełnianiu.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:

16
Rozpočet projektu - oprava po rozhodnutí EŘV
Budżet projektu - korekta po decyzji EKS
MNŚCIELI
5.1.2017
0001
560 korekta po EKS_poprawiony_3-1-2017.xlsx

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+:
Sestava vytvořena v MS2014+

9
Čestné prohlášení partnera projektu
Oświadczenie Partnera projektu
MNŚCIELI
QTDUCLUC

5.1.2017 12:33
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Datum vložení / Data wprowadzenia:
Verze dokumentu / Wersja
dokumentu:
Příloha / Załącznik:

26.9.2016

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
Identifikace bankovního účtu

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

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