
 
 
 

 

Polsko-česká burza partnerství  v Wałbrzychu 05.10.2016  

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 

 

Dne 5. října 2016 v Centru vědy a umění Stara Kopalnia v Wałbrzychu se konala Polsko-česká burza 
partnerství. 

Polsko-česká burza partnerství byla regionální událostí doprovázející Výroční akci Programu Interreg 
V-A  Česká republika – Polsko, věnovanou hlavně pro příhraniční obce a okresy z území Polska  
a České republiky a instituce i organizace zajímající se o polsko-českou spolupráci.  

Hlavním cílem burzy partnerství bylo umožnění zájemcům navázat partnerské kontakty,  rozšířit  
už existující partnerství o nové subjekty a najít inspiraci pro nové společné polsko-české projekty.  

Naplánovaných aktivit se zúčastnilo přes 115 osob, mezi tím  46 účastníky z České republiky  
a 69 z Polska. Mezi účastníky byli jak ti, kteří už realizovali projekty přeshraniční spolupráce,  
tak ti, kteří teprve dělají první kroky v této oblasti. K účasti v burze byly pozvány subjekty mající zájem  
o navázaní nových kontaktu s partnery z České republiky z oblasti dolnoslezského vojvodství  
a partnerských českých krajů: libereckého, králové-hrádeckého, pardubického a olomouckého. 
Nejvíce - přes 50% - českých účastníků pocházelo z králové-hrádeckého kraje, ostatní přijeli  
z libereckého, pardubického, olomouckého a moravsko-slezského kraje.  

 
Navázání inovačních partnerství posilovala různorodost prezentovaných subjektů, mezi nimi byly mj.: 

 

 orgány územních samosprávných celků 

 organizační složky orgánů územních samosprávných celků 

 veřejné instituce působící v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu a rekreace 

 veřejné instituce působící v oblasti životního prostředí a bezpečnosti 

 školy a vysoké školy 

 instituce a organizace působící v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání  
a trhu práce  

 euroregiony, ESUS 

 nevládní organizace 

Účastníci pracovali v 6 polsko-českých tematických skupinách v následujících oblastech: 

1. cestovní ruch (2 skupiny); 
2. vzdělávaní/věda; 
3. kultura; bezpečnost / řízení rizik; 
4. spolupráce (jiná témata).  



 
 
 
 
V rámci workshopů každý měl možnost prezentovat svou instituci, a také tematiku plánovaných 
nápadů na spolupráci a očekávání ve vztahu k projektovým partnerům.  Dále všichni zájemci provedli 
v podskupinách individuální rozhovory, během kterých tlumočníci pomáhali v překonávání 
jazykových hranic.  

Výsledkem bylo zpracování několika nápadů na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, vzdělávaní  
a vědy, kultury a řízení rizik. Nápady na projekty, které vznikly během burzy, je možné konzultovat 
s regionálními subjekty v závislosti na lokalitě partnerů angažovaných do jejich realizaci  
a v kancelářích Euroregionů. Jednotky z oblasti dolnoslezského vojvodství zveme k kontaktu  
s Regionálním kontaktním místem  v Wałbrzychu. 

 
Bylo také umožněno, aby zájemci ponechali své kontaktní údaje a popisy projektových návrhů,  
a tyto informace byly dostupné pro všechny účastníky akce v Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. 
Více než 100 takto získaných kontaktů bude sloužit k dalším aktivizačním akcím subjektů na polsko-
českém pohraničí a k poskytování další podpory v navazování projektových partnerství.    

Zájem o účast v burze výrazně přesáhoval očekávání, což potvrzuje potřebu takové akce pořádat.  

Burza byla novou formou aktivity v rámci informačně-propagační činnosti programů přeshraniční 
spolupráce, vedené Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství od roku 2004. Navazování 
nových partnerství se zapojuje do programových mechanismů, jako jsou podpora pro síťové projekty 
realizované partnery z několika regionů a pro přijímací řízení pro mikroprojekty podporující 
partnerství se subjekty doposud neaktivní v oblasti přeshraniční spolupráce. 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ BYLA UKONČENA DNE 20. ZÁŘÍ.  

Účast v burze partnerství byla bezplatná.  

Projekt spolufinacován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje  
a ze státních prostředků i prostředků rozpočtu Dolnoslezského vojvodství v rámci Technické pomoci 
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

 

http://www.cz-pl.eu/program-pl.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/czeski2014-2020/kontakt/
http://www.starakopalnia.pl/

