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ŠEDIVÁČKŮV
LONG
Jeden z nejobtížnějších závodů psích spřežení v Evropě se uskutečnil ve dnech 23.
- 26. ledna 2013 přímo na
česko-polské hranici v Deštném v Orlických
horách. Jednalo se již o 17. ročník a pro mushery a jejich psy byla připravena trať dlouhá 245 kilometrů po zasněžených stezkách
Orlických hor s jedním povinným bivakem
(noclehem na sněhu) v Orlickém Záhoří.
Na trať extrémního závodu vyrazilo za
ideálního mrazivého počasí 117 musherů
s téměř sedmi stovkami psů. Šediváčkův
long, který je pojmenován podle sibiřského
huskyho Šediváka, který se měl zúčastnit
prvního závodu, ale před startem utekl a byl
zastřelen myslivcem, je Mistrovstvím České
republiky na dlouhé trati. Závod je extrémní
svou délkou i převýšením. Od roku 2002 je
i jedním ze série čtyř extrémních závodů
psích spřežení o titul IRON SLED DOG MAN
a ICE DOG. Vysokou prestiž a oblibu závodu
dokazuje i široká mezinárodní účast, kdy na
Šediváčkův long jezdí desítky závodníků ze
dvanácti evropských států. Vítězem letošního
ročníku a obhájcem loňského vítězství se stal
český musher Vít Kolátor se svými psy.
Jedne z najdłuższych zawodów psich zaprzęgów
w Europie odbyły się
w dniach 23-26 stycznia 2013 roku na czesko-polskiej granicy
w Deštném w Górach Orlickich. Była to już
17. edycja zawodów, a dla musherów (osoba powożąca psim zaprzęgiem) i ich psów,
została przygotowana trasa o długości
245 kilometrów, biegnąca zaśnieżonymi
grzbietami Gór Orlickich, z jednym obowiązkowym biwakiem (nocleg na śniegu).
Na trasie ekstremalnych zawodów, przy
idealnie mroźnej pogodzie, stawiło się 117
musherów z prawie siedmiuset psami. Zawody Šediváčkův long, które swą nazwę
wzięły od psa husky syberyjski szary, który
miał uczestniczyć w pierwszych zawodach,
ale uciekł i został zastrzelony przez myśliwego, są mistrzostwami Czeskiej Republiki
na trasie długiej. Są to ekstremalne zawody
ze względu na długość trasy. Od roku 2002
są jedną z czerech konkurencji psich zaprzęgów o tytuł IRON SLED DOG MAN a ICE
DOG. O wysokim prestiżu i popularności
tych zawodów świadczy duże zainteresowanie wśród zawodników z całego świata, gdyż
na trasie pojawiają się dziesiątki zawodników z dwunastu krajów europejskich. Zwycięzcą tegorocznych zawodów i zarówno
obrońcą ubiegłorocznych zawodów był czeski musher Vít Kolátor ze swymi psami.
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LIBEREC – Ve dnech
29. - 30. ledna se sešel
v Liberci již 10. monitorovací výbor OPPS Česká
republika – Polská republika 2007-2013.
V Clarion Grandhotelu Zlatý lev bylo na
programu zejména projednání realokace
prostředků na zbytek programového období, představení a projednání výsledků
hodnocení projektů registrovaných pro
10. MV a stav přípravy programu na další monitorovací období. Pro nezasvěcené:
členy monitorovacího výboru jsou zástupci územních celků – krajů, vojvodství,
euroregionů, zástupci státní správy, zástupci podnikatelské sféry a neziskových
organizací. MV má přibližně 22 členů
a stejný počet pozorovatelů.

kde následný mikroprojekt propaguje tuto
novou turistickou zajímavost.
Stavem příprav na budoucí programové
období 2014-20 se zabývala ve svém referátu Jaroslava Danielová (MMR ČR). Přípravy byly odstartovány již v dubnu 2012
a pracovní skupiny pracují na tvorbě dokumentu v letošním roce, kdy budou minimálně ještě 2x na programu jednání MV.
Na přelomu roku 2013-14 budou předloženy Evropské komisi a současně budou
probíhat přípravy prováděcích dokumentů
(např. příručka pro příjemce). V diskuzi k tomuto tématu požádala zástupkyně
podnikatelského sektoru Iva Hübnerová
o možnost zařazení soukromých firem do
okruhu možných žadatelů o dotaci. Martin

LIBEREC 2013
Po podrobném projednání stavu čerpání
finančních prostředků v tomto operačním
programu se účastníci MV usnesli realokovat nepatrné zbývající procento nedočerpaných finančních prostředků do oblasti cestovního ruchu, opatření 2.2. Ještě letos na
jaře bude vyhlášen další termín k předložení
projektů zaměřených zejména na turistiku.
Martin Buršík (MMR ČR) seznámil členy
MV z české i polské strany s analýzou realizovaných projektů v tomto programovacím období. Převážilo kladné hodnocení, z negativ
poukázal na nutnost většího důrazu na vytyčení a sledování monitorovacích indikátorů.
V diskuzi k tomuto tématu poukázala Jana
Galušková (Euroregion Silesia) na to, že se
analýza zabývá jen rozborem „velkých projektů“ a nebere zřetel na obrovské množství
realizovaných mikroprojektů. Václav Laštůvka (Těšínské Slezsko) zdůraznil, že fond
mikroprojektů je podhoubím pro tvorbu
velkých projektů.
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byli jsme u toho

V následujících diskuzích upozornil mj.
Jaroslav Štefek (Euroregion Glacensis) na
to, že z projektu podpořený bazén v Meziměstí vloni navštívilo až 60% Poláků proti
40% Čechů, Roman Klíma (Královéhradecký kraj) dodal, že mikroprojekty mohou následně pomoci velkým projektům, což dokumentoval na projektu Podzemí Krkonoš,
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Czesław Kręcichwost

Buršík (MMR) vysvětlil, že bude záležet na
programovém zaměření v příštím období,
a připustil, že by se do některého z opatření
mohl dostat např. transfer inovací.
Členové MV potom v podstatě téměř jednomyslně schválili návrhy na financování projektů v jednotlivých opatřeních včetně krácení
požadovaných finančních dotací přesně tak,
jak bylo navrženo panelem expertů. V tomto směru je nutno označit OPPS ČR-PR jako
maximálně transparentní bez toho, že by v ŘO
docházelo k nějakým politickým dohodám
o upřednostňování kteréhokoli subjektu.
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Obrovským přínosem pro řízení
OPPS ČR PR jsou samotné řídící
schopnosti jeho zkušeného předsedy
Jiřího Horáčka. Ten sice připouští diskuzi
ke všem tématům, avšak celý MV respektuje
jeho návrhy na ukončení někdy zdánlivě
nekonečných diskuzí, které začnou být málo
věcné, a tudíž zbytečné. Díky tomu mají
jednání MV dobrý spád a je dodržován časový
harmonogram jednání.
Wielkim atutem w zarządzaniu
Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska jest osobiste
doświadczenie przewodniczącego Jiřího Horáčka, który mianowicie dopuszcza do dyskusji
na wszystkie tematy, jednakże Komitet Monitorujący respektuje jego wnioski dotyczące ukończenia dyskusji, które czasami zaczynają być
mało rzeczowe, a także zbyteczne. Dzięki temu
posiedzenia Komitetu Monitorującego mają dobry kierunek i trzymają się czasowego harmonogramu spotkań.

Liberec – w dniach
29-30 stycznia w Libercu odbyło się już 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
W Grandhotelu Złoty Lew obradowano
na tematy związane z alokacją środków
na pozostałą część programowego okresu wsparcia, przedstawiono wyniki oceny projektów rekomendowanych na 10.
posiedzenie Komitetu Monitorującego,
a także stan przygotowania programu na
kolejny okres monitorowania. Dla niewtajemniczonych: członkami Komitetu Monitorującego są przedstawiciele jednostek
terytorialnych: regionów, województw,
euroregionów, samorządów, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na Komitecie Monitorującym obecnych było 22 członków
i taka sama liczba obserwatorów.
Po szczegółowym zapoznaniu uczestników
ze stanem wykorzystania środków finansowych w tym programie operacyjnym, członkowie komitetu postanowili dokonać realokacji pozostałych środków w niewielkim
procencie niewykorzystanych, w obszarze
turystyki, Działania 2.2. Jeszcze w tym roku,
na wiosnę, będzie ogłoszony termin nabóra
wniosków projektowych ukierunkowanych
przede wszystkim na turystykę.

W dyskusji na ten temat wzięła udział Jana
Galušková (Euroregion Glacensis), która
podkreśliła, że analiza dotyczy badań tak
zwanych „dużych projektów”, a nie bierze
pod uwagę dużych możliwości jakie daje realizowanie mikroprojektów.
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Václav Laštůvka (Śląsk Cieszyński) podkreślił, że fundusz mikroprojektów jest
podkładem dla tworzonych wielkich projektów. W dalszej części dyskusji Jaroslav
Štefek (Euroregion Glacensis) zwrócił uwagę na to, że wybudowany basen w Mezimesti współfinansowany ze środków projektu
w roku ubiegłym odwiedziło 60% Polaków
i 40% Czechów, natomiast Roman Klima
(Województwo Kralovehradeckie) dodał, że
mikroprojekty mogą wspomagać duże projekty, czego przykładem może być projekt
Podziemia Karkonoszy, gdzie właśnie ten
projekt po jego zakończeniu w dalszym ciągu promuje kolejny mikroprojekt, jako nową
turystyczną ciekawostkę.
Stan przygotowań do przyszłego okresu
programowego 2014-2020 w swym referacie
przedstawiła Jaroslava Danielová (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czeskiej Republiki). Przygotowania do nowego okresu
już ruszyły w kwietniu 2012 roku, a zespoły

robocze pracują nad przygotowaniem dokumentów jeszcze w tym roku, gdzie będą
przedyskutowane jeszcze przynajmniej na
dwóch spotkaniach Komitetu Monitorującego. Na przełomie roku 2013/14 będą przedłożone Komisji Europejskiej, a częściowo
będą przygotowywane akty wykonawcze
(na przykład poradniki). W dyskusji na ten
temat udział wzięła przedstawicielka środowiska przedsiębiorców Iva Hubnerova, która
wnioskowała o włączenie prywatnych firm
do grona uprawnionych wnioskodawców.
Martin Buršík (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czeskiej Republiki) stwierdził,
że to będzie zależeć od kierunków programowych w przyszłym okresie, i przypuścił,
że taka możliwość mogłaby być na przykład
przy transferze innowacji.
Członkowie Komitetu Monitorującego następnie jednogłośnie zatwierdzili propozycje
finansowania projektów, a w poszczególnych
przypadkach zatwierdzili obniżenie wysokości dofinansowania zgodnie z uwagami
ekspertów oceniających wnioski projektowe.
Warto tu zaznaczyć, że Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska jest bardzo
transparentny i nie występują tu żadne polityczne umowy o uprzywilejowaniu jakiegokolwiek podmiotu.
Jiří Daniel

Martin Buršík (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej) zapoznał polskich i czeskich członków komitetu z analizą
realizowanych projektów w tym okresie programowym. Przeważała pozytywna ocena,
a ta negatywna wskazywała na potrzebę położenia większego nacisku na identyfikację
i śledzenie wskaźników monitorowania.
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MV v Liberci doporučil k financování tyto projekty / KM na posiedzeniu w Libercu zatwierdził do dofinansowania niniejsze projekty

Macijej Molak

1.2

1. Společná strategie řízení kvality ovzduší
v Moravskoslezském kraji a Vojvodství
Slezském – Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě
2. Ochrona wód dorzecza rzeki Metui
w Kudowie Zdroju i Nachodzie – Gmina Kudowa Zdrój
3. Třiďme odpady a chraňme si čistá upravená města – Město Nové Město nad
Metují
4. Ochrona wód na obszarze Sudetów –
Zaklad Wodoiagów i Kanalizacji
w Bystrzycy Klodzkiej Spólka z o.o.
5. Zkvalitnění vodovodní a kanalizační
infrastruktury na česko-polském pohraničí – Město Žacléř
6. Czysta rzeka od Gór Orlickich do Laby
– Gmina Lewin Klodzki
7. Rizika a přínosy aplikace exogenní
organické hmoty na půdu – Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský
8. Fauna Krkonoš – Správa KRNAP Vrchlabí

Anna Tomala

2.1

1. Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj
podnikání a trhu práce – Moravskoslezský kraj
2. Razem dla biznesu – Polské rádio regionální rozhlasová stanice v Opoli „PRO
FM“ a.s.
3. Podpora rozvoje regionálních firem
na česko-polském příhraničí - Okresní
hospodářská komora v Jablonci nad
Nisou

2.2

1. Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník–Snienik–Góry Bialskie
- Sdružení obcí Orlicko
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2. Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska
a Mieroszowska-3. etapa – Město Meziměstí
3. Szlakiem Czarownic po polsko-czeskim
pograniczu–etap II – Powiat Nyski
4. VIA FABRILIS–cesta řemeslných tradic
II – Muzeum Ceramiky w Boleslawcu
5. Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských
stěn–2. etapa – Město Broumovsko
6. Ogród dwóch brzegów 2013-2015 –
Gmina Cieszyn
7. Zpřístupnění dolu Bohumír a otevření
hornického skanzenu Kowary – nové
produkty cestovního ruchu na česko-polském pohraničí – Důl Jan Šverma o.p.s.
8. Kulturalnym szlakiem pogranicza –
Gmina Ozimek
9. Konie bez granic – Gmina Polska Cerekiew
10. Dědictví nyského knížectví a společné
historie v Jeseníku a Glucholazech –
Město Jeseník

2.3

1. Edukacja specialistów z zakresu
zarzadzania terenami pogórniczymi na
pograniczu polsko-czeskim – Politechnika Šlaska
2. Daj nam szanse – Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Osobom Niepelnosprawnzch „Siedlisko“
3. Spolupráce škol a veřejných institucí
v česko-polském pohraničí v oblasti
vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na
trhu práce - Univerzita Palackého
v Olomouci
4. Akcent@com – Pedagogické centrum
pro polské národnostní školství
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5. Univerzity pro své pohraničí – Univerzita Palackého v Olomouci
6. Comenius viridis – Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

3.1

1. Sieciowa wspólpraca w Euroregionu
Glacensis – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
2. EURO-IN – Budování a testování
partnerství zaměřeného na přeshraniční
problematiku v rámci prací směřujících
ke vzniku mezinárodního centra –
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy
Regionalnej „Olza“
3. Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově
studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky
– VŠB–TU

3.2

1. Łagodna droga – realizacja przedsięwzięć edukacyjno-sportowych KJ AZS
Opole i 1. JC Banik Ostrava – Klub
Šrodowiskowy Judo AZS Opole
2. Kulturní slavnosti na česko-polském
pohraničí 2012-2014 – Město Žacléř
3. Sztuka bez granic – Jeleniogórskie Centrum Kultury
4. Kultura ponad granicami - Gmina
Borów
5. Kultura i sport w barwach polsko-czeskich – Gmina Pieszyce
6. Podpora volnočasových a rekreačních
činností mezi českou a polskou stranou
v rámci basketbalu pro děti, mládež a
trenéry – Basketbalový klub Kondoři
Liberec
7. Razem dla ludzi i przyrody – Gmina
Radków
8. Lato na pograniczu – Województwo
Opolskie
9. Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí – Obec Šilheřovice
U části projektů došlo ke krácení požadované dotace, u několika projektů bude ještě
prověřen rozpočet a stanovena definitivní
výše dotace.
/ W niektórych projektach obniżono poziom
dotacji, a w innych będą jeszcze prowadzone
rozmowy dotyczące ostatecznego poziomu
wysokości dotac
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Nabídky

Program
Comenius

Zaměření projektu: Studium vztahu k městu (co znamená pro mladé lidi žívot ve městě, studie ideálního města v budoucnosti)
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:
2013 ■ Vhodní partneři: vysokoškolská
zařízení
Ukierunkowanie projektu: studium stosunków w mieście (co jest ważne dla młodych
ludzi żyjących w mieście, studium idealnego
miasta w przyszłości ■ Termin złożenia
wniosku projektowego: 2013 ■ Poszukiwani
partnerzy: instytucje szkolnictwa wyższego

Kontakt: Vysoká škola Częstochowa (Slezsko,
Polsko), Marta Ogonowska, EU Policy Officer, Regional Office of Silesia in Brussels, 3,
rue du Luxembourg, 1000 Brussels, Belgium
tel.: +32 2 514 77 67, mob.: +32 479 622 438
fax : +32 2 218 77 77, www.silesia-europa.pl

Vhodný dotační
program
Odpowiedni
program dotacyjn

Zaměření projektu: Péče o lidi s mentálním
postižením (cíl projektu - vytvoření on-line
novin pro mentálně postižené) ■ Uzávěrka
pro podání projektové žádosti: bez časového omezení ■ Vhodní partneři: Vzdělávací
subjekty zaměřené na danou oblast
Ukierunkowanie projektu: Opieka nad
ludźmi z uposledzeniem umysłowym - stworzenie on-line wiadomości dla osób
z uposledzeniem umysłowym ■ Termin złożenia wniosku projektowego: Bez czasowego ogranicznenia ■ Poszukiwani partnerzy:
Podmioty edukacyjne ukierunkowane na
dany obszar
Kontakt: Zvláštní vzdělávací centrum č. 2,
Lublin, Polsko. Rafał Szostak
Tel: +48 817444707, Mobile: +48 792542116
E-mail address: rafal.h.szostak@gmail.com

OPPS ČR-PR POWT
CzR-RzP

Zaměření projektu: Vytvoření
zemědělského muzea v obci Radeč na Trutnovsku Uzávěrka pro podání projektové
žádosti: 03 2013 ■ Vhodní partneři: Agrární
komory, občanská sdružení zaměřená na
zemědělství a historii
Ukierunkowanie projektu: Utworzenie muzeum rolnictwa w gminie Radeč w powiecie
trutnowskim ■ Termin złożenia wniosku
projektowego: 03 2013 ■ Poszukiwani partnerzy: izby rolnicze, stowarzyszenia społeczne ukierunkowane na rolnictwo, historię
Kontakt: jacek.zola@siph.pl,
panda.daniel@tiscali.cz
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Nabídky na partnerství v rámci
mezinárodních projektů
Oferty współpracy w ramach
międzynarodowych projektów
Vhodný dotační
program
Odpowiedni program
dotacyjn

Zaměření projektu: Průmyslová grafika,
komunikace ■ Uzávěrka pro podání projektové žádosti: 2013 ■ Vhodní partneři:
Školské subjekty zaměřené na danou oblast
Ukierunkowanie projektu: Grafika przemysłowa komunikacja ■ Termin złożenia
wniosku projektowego: 2013 ■ Poszukiwani partnerzy: Podmioty szkolnictwa
zaintertesowane daną tematyką
Kontakt: Střední odborná škola komunikace a průmyslové grafiky „Vercingetorix“,
Romagnat - Clermont-Ferrand (Auvergne,
Francie), Laure Antoniotti, Chargée de mission - Région Auvergne, Antenne interrégionale Auvergne-Centre-Limousin,
67 rue de la Loi, B - 1040 Bruxelles,
tel.: 0032 2 234 54 17, fax: 0032 2 230 33 26,
l.antoniotti@cr-auvergne.fr

Program Comenius
Regio

Zaměření projektu: Systém vzdělávání zdravotnických záchranných služeb
v širším společenství ■ Uzávěrka pro podání
projektové žádosti: bez časového omezení
Vhodní partneři: Zdravotnické záchranné
služby, zaměřené i na oblast vzdělávání
Ukierunkowanie projektu: System edukacji
ratownictwa medycznego wśród szeroko
rozumianej społeczności ■ Termin złożenia
wniosku projektowego: bez czasowego
ogranicznenia ■ Poszukiwani partnerzy:
Służby ratownictwa medycznego ukierunkowane także na obszary edukacyjne
Kontakt: Mrs. Tatjana Puskaric
Sisak Moslavina County
Department for management of access funds
and incentives S. Radic 36, 44 000 Sisak,
Chorvatsko
Tel: 00385 44 742 616, fax: 00385 44 544 601
pristupni-fondovi@smz.hr, www.smz.hr

Program Comenius

Zaměření projektu: Matematika
a přírodní vědy ■ Uzávěrka pro
podání projektové žádosti: bez časového
omezení ■ Vhodní partneři: Střední/technické školy
Ukierunkowanie projektu: Matematyka
i nauki przyrodnicze ■ Termin złożenia
wniosku projektowego: bez czasowego
ogranicznenia ■ Poszukiwani partnerzy:
Średnie Szkoły Techniczne
Kontakt: Koordinátor projektu - Malgorzata
Rzepka, marzepka@wp.pl, Slezsko, Polsko

in

Oferty

Inteligentní energie pro Evropu II.
Inteligentna Energia
dla Europy II

Zaměření projektu: Podpora rozvoje
„zelené“ dopravní strategie s konkrétním zaměřením na efektivní metody pro dosažení
přechodu od automobilové dopravy, zejména
pro občany ve venkovských oblastech
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:
jaro 2013 ■ Vhodní partneři: Subjekty zabývající se danou oblastí
Ukierunkowanie projektu: Wsparcie
rozwoju „zielonej” transportowej strategii z
konkretnym ukierunkowaniem na efektywne metody przy osiągnięciu przejścia od
transportu samochodowego, zwłaszcza dla
mieszkańców obszarów wiejskich ■ Termin
złożenia wniosku projektowego: wiosna
2013 ■ Poszukiwani partnerzy: Podmioty
działające w określonej branży

Kontakt: Kontaktní osoba: Arne Willhammar
Funkce: ředitel, Department for Strategic
Planning
E-mail: arne.willhammar@tranemo.se
Tel.: +46 (0) 325-57 60 41
Tranemo kommun, 514 80 Tranemo, Švédsko
www.tranemo.se

Program
Comenius

Zaměření projektu: Umělecká
tvorba na křižovatce evropských setkání
(umění - zpěv a choreografie, kultura, věda,
historie) ■ Uzávěrka pro podání projektové
žádosti: 2013 ■ Vhodní partneři: Školské
subjekty zaměřené na danou oblast
Ukierunkowanie projektu: Sztuka na
krzyżówce europejskih spotkań (spektakle - spiew i choreografia, kultura, wiedza,
historia) ■ Termin złożenia wniosku projektowego: 2013 ■ Poszukiwani partnerzy:
Podmioty szkolnictwa zaintertesowane daną
tematyką
Kontakt: Škola „Collège Entre-Deux-Velles“
v Saône (Franche-Comté Region, Francie),
Ludovic Fagaut, lfagaut@ac-besancon.fr

Zpracováno na základě údajů Ivany Tomkové, vedoucí Evropské kanceláře KHK v Bruselu a Romana Klímy, Odbor regionálního
rozvoje, grantů a dotací KHK
/ Opracowano na podstawie informacji Ivany Tomkove, szefa biura europejskiego KHK
w Brukseli oraz Romana Klimy z Wydziału
Rozwoju Regionalnego, Grantów i Dotacji
KHK
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V projektu „Mezinárodní konference Community Policing“ byla představena filozofie nového způsobu policejní práce.
/ W projekcie „Międzynarodowa konferencja Community Policing: przedstawiono filozofię nowego sposobu pracy policji.
Foto: archiv Euroregionu Silesia

Spolupráce policejních složek
Heslo POMÁHAT A CHRÁNIT, známé ze služebních
aut české státní policie, si
jen málokdo představuje
také v kontextu česko-polské přeshraniční
spolupráce. A přesto policie Moravskoslezského kraje od roku 2009 připravila několik zajímavých přeshraničních projektů
určených pro široké spektrum obyvatel
našeho příhraničí, které byly financovány z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Silesia.
Prvním, zdánlivě nesmělým pokusem, byl
projekt s názvem „Mezinárodní konference Community Policing“. Cílem projektu
realizovaného ve spolupráci s wrocławskou
vojvodskou policií (Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu) bylo prostřednictvím
konference a propagačních materiálů seznámit širokou veřejnost s filozofií nového
způsobu policejní práce, která je postavena
na široké spolupráci s veřejností. Poté následoval společný projekt kriminálních útvarů
moravskoslezské a opolské policie (Komen-

Nové muzeum
zemědělství
Vážení čtenáři,
tento časopis není ovlivňován
žádnou mocenskou skupinou ani
politickou stranou. Jeho jasným a zřetelným
cílem je transparentní posílení informovanosti
o realizaci česko-polských projektů, o inovacích
na česko-polském pomezí. Protože Dolní Slezsko a pět českých krajů sousedících s Polskem je
oblast velmi rozsáhlá, budeme Vám čtenářům

6

da Wojewódzka Policji w Opolu), z polské
strany zaměřený na předcházení negativním jevům spojených s bezdomovectvím,
alkoholismem a narkomanií a z české strany
zaměřený na ochranu seniorů. Projekt české policie, který skončil v únoru loňského
roku, se nazýval „Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici – senioři
v bezpečí“.
Polským partnerem dalších dvou projektů
byla katowická vojvodská policie (Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach). Jak napovídá název jednoho z projektů „Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi“,
jeho cílem bylo zlepšit podmínky policejní
práce na jediném společném česko-polském
policejním pracovišti v České republice.

a společné řešení problémů“ bylo v loňském roce zakoupeno ojedinělé vybavení
pro prevenci a řešení dopravních přestupků
v česko-polském příhraničí (sady k distančnímu skrytému monitorování chování řidičů a přístroje na měření tmavosti skel), bylo
provedeno deset společných preventivních
dopravně bezpečnostních akcí včetně distribuce informačních a edukativních materiálů
řidičům a závěrečného vyhodnocení společných aktivit české a polské dopravní policie.

V rámci projektu dopravní složky moravskoslezské policie s názvem „Bezpečně na
silnicích v příhraničí – podpora prevence

Zatím posledním projektem je projekt
s názvem „Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí“, který
moravskoslezská policie realizuje ve spolupráci s katowickou policejní školou (Szkoła
Policji w Katowicach) a v rámci kterého si
příslušníci české a polské policie společně zvyšují teoretické i praktické dovednosti v řízení služebních vozidel. Na závěr
projektu v dubnu 2013 se o své zkušenosti podělí se zástupci policie i jiných krajů
a s dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

vděčni za nápady, příspěvky, publicitu zajímavých projektů a inovačních nápadů. Náš časopis
jako jeden z mála pomáhá nejen neziskovým
organizacím, ale i inovačním podnikatelským
záměrům.
Přitom může jít o jakýkoli obor! I zemědělství!

by měl podobně jako český partner zájem vybudovat z opuštěného kravína muzeum zemědělství nebo měl podobný záměr napomáhající
rozvoji turistiky v této oblasti.
Víte o někom takovém? Pomůžeme vám.
Napište na adresu redakce e-mail – ihned.

in

in

příklad spolupráce

nabídka

Na české straně hranice se například jedna nezisková organizace pokouší o inovaci v opuštěné
budově kravína. Hledá polského partnera, který
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Współpraca policyjna
Hasło POMAGAĆ I HRONIĆ, znamy ze służbowych
aut czeskiej policji, ale
mało kto odbiera to hasło
także w kontekście czesko-polskiej współpracy przygranicznej. A przecież policja
z województwa morawsko-śląskiego od
roku 2009 przygotowała wiele ciekawych
przygranicznych projektów, przeznaczonych dla szerokiej rzeszy obywateli naszego pogranicza, które otrzymały wsparcie
finansowe z Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Silesia.
Pierwszą, pozornie nieśmiałą próbą, był
projekt pod nazwą „Międzynarodowa
konferencja Community Policing”. Celem
tego projektu, realizowanego we współpracy
z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu było, za pośrednictwem konferencji
i materiałów propagujących, zaznajomienie
szerokiej rzeszy obywateli z filozofią nowego
sposobu pracy policji, która jest ukierunkowana na szeroką współpracę z obywatelami.
Następnie powstał wspólny projekt formacji kryminalnych policji morawsko-śląskiej

i opolskiej, który był z polskiej strony
ukierunkowany na przeciwdziałanie negatywnym skutkom dotyczącym bezdomności, alkoholizmu i narkomanii, natomiast
z czeskiej strony dotyczył ochrony seniorów.
Projekt czeskiej policji, który zakończono
w styczniu nazywał się: „Problemy społecznego wykluczenia na czesko-polskiej granicy – bezpieczeństwo seniorów”.

drogowych na czesko-polskim pograniczu
(zestawy do ukrytego monitorowania na odległość zachowania kierowcy i aparatury do
pomiaru ciemności szkła), zorganizowano
dziesięć prewencyjnych akcjio bezpieczeństwa drogowego, włącznie z dystrybucją materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla
kierowców oraz końcową oceną wspólnych
akcji czeskiej i polskiej policji drogowej.

Polskim partnerem kolejnych dwóch projektów była Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach. Jak mówi sama nazwa projektu „Poprawa wspólnego miejsca pracy
w Chotěbuzi”, jego celem było polepszenie
warunków pracy na wspólnym czesko-polskim posterunku w Czeskiej Republice.

Ostatnim projektem jest projekt pod nazwą: „Polepszenie efektywności jednostek interwencyjnych na czesko-polskim
pograniczu”, który jest realizowany przez
policję województwa morawsko-śląskiego
we współpracy ze Szkołą Policyjną w Katowicach. W ramach projektu czescy i polscy
policjanci wspólnie zwiększają teoretyczne
i praktyczne umiejętności w prowadzeniu
służbowych pojazdów. Na koniec projektu
w kwietniu 2013 roku swoje doświadczenia
przekażą przedstawicielom służb policyjnych
innych województw z kolejnymi elementami
zintegrowanego systemu ochronnego.
Jana Novotná Galuszková,
Euroregion Silesia

in przykład współpracy
W ramach projektu: „Bezpiecznie na drogach przygranicznych – wsparcie prewencji
i wspólnego rozwiązywania problemów”
zakupiono unikatowy sprzęt prewencyjny oraz sprzęt do wykrywania przestępstw

V rámci projektu „Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení problémů“ proběhly na různých místech česko-polského příhraničí
společné preventivní dopravně bezpečnostní akce.
/ W ramach projektu: „Bezpiecznie na drogach przygranicznych – wsparcie prewencji i wspólnego rozwiązywania problemów” zorganizowano w różnych miejscach
na czesko-polskim pograniczu prewencyjne akcje bezpieczeństwa drogowego.
Foto: archiv Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Nowe muzeum
rolnictwa
Szanowni Czytelnicy,
niniejsze czasopismo nie jest pod
wpływem jakichkolwiek grup lub
partii politycznych. Jego oczywistym i wyraźnym
celem jest wsparcie w propagowaniu informacji o realizowanych czesko-polskich projektach,
o innowacjach na czesko-polskim pograniczu.
Ponieważ Dolny Śląsk oraz pięć czeskich województw sąsiadujących z Polską tworzą razem

bardzo rozległy obszar, będziemy Wam, czytelnikom bardzo wdzięcznie za przesyłanie Waszych
pomysłów, artykułów, publikacji dotyczących interesujących projektów w zakresie innowacji.

in

oferta

Nasze czasopismo, jako jedno z niewielu, pomaga nie tylko organizacjom pozarządowym typu
non-profit, ale także wspiera przedsiębiorczość
innowacyjną. Może to dotyczyć każdej branży.
Nawet rolnictwo! Na czeskiej stronie pograni-

cza jest na przykład organizacja pozarządowa
typu non-profit, która chce podjąć próbę wprowadzenia innowacji w opuszczonym budynku rolniczym, w którym znajdowała się obora.
Organizacja ta, poszukuje polskiego partnera,
który podobnie jak oni, byliby zainteresowani
stworzeniem na bazie opuszczonych budynków
gospodarczych, utworzyć muzeum rolnictwa,
albo byliby zainteresowani w rozwoju turystyki
w tym rejonie. Czy wiecie o kimś takim? My
Wam pomożemy. Napiszcie na adres mejlowy
redakcji – pilnie.
Jiří Daniel

Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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tický kruhový otáčivý výtah v budově AIG
Praha v ulici V Celnici a posledním vrcholem avantgardních technických řešení je
panoramatický výtah na svážnici skipového
mostu v Ostravě ve Vítkovicích v Dolní oblasti u vysoké pece č. 1.

in

rozhovor

Vedle těchto opravdu avantgardních technických řešení jde např. o vybavení Terminálu hromadné a dálkové dopravy v Hradci Králové panoramatickými kruhovými
výtahy, vybavení Kulturního centra UFFO
v Trutnově opět panoramatickými kruhovými výtahy a podíl na revitalizaci historických objektů jako je Tvrz Orlice v Letohradě
dodávkami osobních výtahů a historického
objektu VEBA Hotel Resort Manor House
v Broumově.
Jaký význam zaujímají ve výrobním sortimentu dodávky a realizace těžkých nákladních výtahů, např. pro automobilový
nebo textilní průmysl? To už je otázka pro

líně a v Hunday v Nošovicích 6ti tunovými
výtahy pro dopravu technologických zařízení a strojů. Samostatnou kapitolou je pak realizace dodávek autovýtahů do Škoda Auto
v Mladé Boleslavi a to jak do původních
objektů tak i do nově budovaných školicích
a výzkumných center STC v Mladé Boleslavi - Kosmonosích, Lean Centrum v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi,
v hale M12 také v hlavním výrobním závodě
v Mladé Boleslavi a ZCA v Mladé Boleslavi
v závodě Česana. Při realizaci zakázek pro
ŠKODA Auto spolupracujeme úzce s organizační složkou firmy Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa przemyslowego s. a.
Bielsko – Biala.“
Tramontáž Chrudim se prezentuje na českém trhu, ale podílí se nemalou měrou na
popularizaci techniky ve společnosti, protože u vás jde vlastně vždy o inovaci v řešení konkrétního problému…
„Příkladem je Svět techniky v Ostravě Vítkovicích nebo Muzeum Škoda auto v Mladé
Boleslavi.“

Každodenní inovace
v Tramontáži Chrudim

(Chrudim) V České republice působí velké množství firem, které se zabývají
výrobou a montáží výtahů.
Vedle významných evropských zahraničních firem, které se etablovaly na českém
trhu, zde působí i řada čistě českých firem.
Málokterá ovšem produkuje úspěšně již
dvě desetiletí atypická a avantgardní výtahová zařízení pro vybrané architektonicky zajímavé projekty.

jednatele a ředitele společnosti Tramontáž
Chrudim Ing. Vratislava Čapka:

Co dělá Vaše firma pro podporu výuky
konstruktérů?

„Mezi významné akce lze zařadit zejména
výtahy o nosnostech 12 tun pro Nejdeckou
česárnu vlny, vybavení lakoven TPCA v Ko-

„Průmyslové škole v Chrudimi jsme dodali sponzorsky osobní výtah v prosklené
ocelové konstrukci výtahové šachty jako

Jednou z těchto úspěšných firem je firma
Tramontáž Chrudim, která v novodobé historii navazuje na zkušenosti firmy založené
již v roce 1954 jako jednoho ze závodů společnosti Transporta Chrudim.
Tramontáž Chrudim je firmou zaměstnávající 68 pracovníků a je vybavena moderní
technologií na zpracování plechů. K výrobě
výtahů využívá komponent od dlouholetých a osvědčených německých a italských
firem. Do portfolia její úspěšné historie patří zejména akce svým způsobem unikátní
a nemajíce v České republice obdoby jako je
šikmý panoramatický výtah v ČSOB České
Budějovice na Lanově třídě, dále panorama-
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funkční učební pomůcku, která má být nápomocna k ověření si praktických výstupů
z 3D konstruování v praxi, k získání návyků
bezpečné práce při stavbě a údržbě těchto
zařízení. Funkční učební pomůcka umožní
studentům průmyslové školy získání názorných a praktických návyků při konstruování,
umožní jim prakticky si ověřit chování zařízení při různých situacích konstrukčního
řešení detailů. Je to příspěvek k obnově výuky specifického oboru v rámci specializace
mechatronik, který se po téměř dvaceti šesti
letech vrací do Chrudimi, města se staletou
historií v oboru dopravních zařízení.“

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA
Tramontáž Chrudim jest firmą, która zatrudnia 68 pracowników i jest wyposażona
w nowoczesną technologię do obróbki blachy. Przy produkcji wind, wykorzystują
komponenty od długoletnio doświadczonych
firm z Niemiec i Włoch. W swoim portfolio
firma posiada nietypowe, unikatowe i nie
mającą podobieństw w całej Czeskiej Republice, jak na przykład panoramiczną windę
w ČSOB České Budějovice, panoramiczną
windę w kompleksie AIG Praga, a najbardziej awangardowym technicznym rozwiązaniem jest panoramiczna winda na moście
w Ostrawie w Vítkovicích.

portowych wind, na przykład dla przemysłu samochodowego, albo tekstylnego?
To pytanie kierujemy do przedstawiciela
i dyrektora spółki Tramontáž Chrudim inż.
Vratislava Čapka:
„Między znaczącymi przedsięwzięciami
należy wymienić szczególnie windy o nośności 12 ton dla Nejdeckiej fabryki włókienniczej, wyposażenie lakierni TPCA
w Kolinie oraz w fabryce Hunday w Nosoviciach w 6-tonową windę do transportu
urządzeń technologicznych i maszyn. Osobnym rozdziałem jest realizacja auto wind dla

Codzienne innowacje
w Tramontáž Chrudim

(Chrudim) W Czeskiej Republice działa bardzo wiele
firm, która zajmują się produkcją i montażem wind.
Wśród znanych zagranicznych firm europejskich, które osiadły na rynku czeskim,
są także i firmy tylko z czeskim kapitałem.
Mało które firma produkuje od ponad
dwóch dziesięcioleci nietypowe i awangardowe windy przeznaczone dla konkretnych
projektów architektonicznych.
Jedną z firm odnoszących taki sukces jest
czeska firma Tramontáž Chrudim, która
w nowej historii działalności nawiązuje do
doświadczeń firmy założonej już w roku
1954, jako jednej z fabryk spółki Transporta
Chrudim.

in

wywiad

Wśród tych naprawdę awangardowych
rozwiązań technicznych należy wymienić
wyposażenie Terminalu do transportu masowego w Hradec Kralove w windy panoramiczne okrągłe, wyposażenie centrum
kultury UFFO w Trutnowie, także w panoramiczne windy okrągłe, a także wyposażenie,
w części rewitalizowanych historycznych
obiektów takich jak Twierdza Orlice w Letohrade, w windy osobowe, także w VEBA
Hotel Resort Manor House w Broumowie.
Jaką część zajmuje w podstawowym asortymencie produkcyjnym, realizacja trans-

fabryki Skoda Auto w Mlade Boleslavi. Przy
realizacji zamówień dla firmy SKODA Auto
współpracujemy z jednostką organizacyjną
spółki Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Bielsko-Biała”.
Tramontáž Chrudim prezentuje się na
rynku czeskim, ale także przyczynia się
w znacznym stopniu do popularyzacji
techniki wśród społeczności, ponieważ
u Was zawsze chodzi o innowacyjne rozwiązanie konkretnego problemu…
„Przykładem jest Świat techniki w Ostrawie Vitkovicich albo Muzem Skoda Auto
w Mlade Boleslavi”.
Jak Wasza firma wspiera naukę przyszłych
konstruktorów?
„W Szkole Przemysłowej w Chrudim, zasponsorowaliśmy windę osobową w przeszklonej konstrukcji szybu windy, jako element pomocy naukowej, która ma wspierać
weryfikację praktyczną wyników konstrukcji w 3D, a także do nabycia bezpiecznych
nawyków przy budowie i serwisie takich
urządzeń. Funkcja pomocy naukowej umożliwi uczniom Szkoły Przemysłowej zyskać
naocznie praktycznych nawyków przy konstruowaniu, umożliwi praktyczną weryfikację zachowania się urządzeń w różnych
sytuacjach. Jest to również wkład w odnowę
nauki w specyficznej branży specjalizującej
w mechatronice, która po przeszło dwudziestu sześciu latach wraca do Chrudimě, miasta ze stuletnią historią w branży urządzeń
transportowych”.
Jiří Daniel

Innowacje na czesko-polskim pograniczu
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Škola bez hranic

Česko-polské pohraničí očima studentů z Ostravy a Opole
(OSTRAVA - OPOLE) Tématem
česko-polského
pohraničí jsme se na Katedře architektury Fakulty
stavební VŠB-TU Ostrava začali zabývat
v roce 2009. Tehdy katedra pořádala studentský workshop v Žacléři. Zadáním
workshopu, pod vedením architektů Kiszky, Sedláka, Riedlové a Zezuly, bylo vypracovat vizi rekultivace a rekonverze bývalého dolu Jan Šverma. Jelikož se Žacléř
nachází prakticky na česko-polské hranici,
byly přirozenou součástí analýz řešeného
území i návaznosti (dopravní, hospodářské i sociální) na polskou stranu.
V roce 2010 se obdobný workshop, díky pomoci místního architekta Bohumíra Prokopa,
konal na Broumovsku, kde řešenou oblastí již
nebyl jeden areál, ale celá oblast vesnic kolem
Broumova. Zde opět studenti zkoumali možnosti propojování s polskou stranou, které se
tu nabízely o to více, že Broumovský výběžek je od zbytku země geograficky odříznut
Broumovskými stěnami, zatímco do Polska
se otevírá na dvě strany údolím řeky Stěnavy. Po broumovském workshopu byla navá-

zána užší spolupráce s Katedrou architektury
v Opoli a v roce 2011 se workshopu na Osoblažsku účastnili čtyři jejich studenti, kteří
vnášeli do prací jednotlivých skupin i pohled
z druhé strany hranice.

in

V letošním roce Katedra architektury získala finanční podporu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na projekt „Škola
bez hranic: Česko-polské pohraničí očima
studentů architektury z Ostravy a Opole“,
jehož cílem je společný výzkum příhraničí
v oblasti Hlučínska (Prajzska) a přiléhajících
polských gmin.
V rámci tohoto projektu byl na podzim
2012 uspořádán společný seminář a následný studentský workshop v Opavě, na němž
byli zastoupeni studenti i pedagogové obou
spolupracujících kateder. Výsledky workshopu, které jsou k vidění na webu projektu
www.silesianborder.eu, budou dále rozvíjeny formou studentských ateliérových prací
v letním semestru 2013 v Ostravě i v Opoli.

Workshop Preizsko 2012: zámek Tworków.
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Zadány budou jak urbanistické úlohy, tak
projekty konkrétních budov na konkrétních
pozemcích. Společným znakem workshopů
i navazujících prací je zaměření se na různé kulturně-historické (posuny hranic, odsuny obyvatel), sociologické a hospodářské
aspekty, na jejichž vyhodnocování není při
běžném územním plánování prostor, čas
a ani prostředky a které zásadním způsobem formovaly (i deformovaly) příhraniční
oblasti. Výsledky workshopu, navazujících
studií a teoretických prací z obou univerzit,
budou vyhodnoceny na mezinárodní konferenci v Ostravě, prezentovány formou výstav
v Česku i Polsku a publikovány v souhrnné
publikaci.
Kolegové v Opoli současně zpracovali obdobný projekt, který podpořil Euroregion
Pradziad a na jaře 2013 plánují společný
workshop v Prudniku, kde se bude zpracovávat oblast styku okresů Bruntál/Prudnik.
Ustředním tématem výše uvedených snah
je maximální využití potenciálu spolupráce mezi oběma zeměmi, které díky členství
v Evropské unii již nedělí ostnaté dráty.

innowacje
NA CZESKO -POLSKIM POGR ANICZU
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Szkoła bez granic
Czesko-polskie pogranicze w oczach studentów z Ostrawy i Opola

(OSTRAWA – OPOLE) Tematem
czesko-polskiego
pogranicza, na Wydziale
Architektury Kierunek Budownictwo Wyższej Szkoły Górniczej, zaczęliśmy interesować się już w roku 2009.
Wówczas na wydziale zorganizowano
warsztaty studenckie w Žacléři. Celem
tego warsztatu, prowadzonego pod kierunkiem czołowych architektów Kiszky,
Sedláka, Riedlové i Zezuly, było stworzenie projektu rekultywacji i rekonstrukcji
dawnej kopalni Jan Šverma. Ponieważ
Žacléř praktycznie znajduje się na czeskopolskiej granicy, naturalną rzeczą było
również przeprowadzenie analizy badanego terenu (transport, gospodarka, aspekty
społeczne) także na polskiej stronie.
W roku 2010, podobne warsztaty, dzięki
pomocy miejscowego architekta Bohumira
Prokopa, odbyły się w Broumowie, jednakże
tam badano nie tylko część terenu, ale cały
obszar Broumowa i jego okolicznych wsi.
I tutaj także studenci zbadali możliwość połączenia z polską stroną, która może wiele
zaoferować, ponieważ broumowski cypel
od reszty kraju oddzielony jest brumowskimi skałami, a z kolei jest otwarty na część
polską, aż na dwie strony w dolinie rzeki Ścinawki. Po zakończeniu warsztatów

w Broumowie nawiązano już współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki w Opolu, a w roku 2011, w warsztatach
w Osoblažsku uczestniczyło czterech polskich studentów, którzy wnieśli w pracę poszczególnych grup, spostrzeżenia z polskiej
strony granicy.
W zeszłym roku Wydział Architektury
uzyskał finansowe wsparcie z Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Silesia projektu: „Szkoła bez granic: Czesko-polskie pogranicze w oczach studentów architektury
z Ostrawy i Opola”, którego głównym celem
są wspólne badania przygraniczne w regionie Hlučínska (Prajzska) i przyklegających
gmin polskich.

in
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W ramach tego projektu w zimie 2012
roku zorganizowano wspólne seminarium,
a następnie studenckie warsztaty w Opawie,
w których uczestniczyli studenci i profesorowie obu współpracujących uczelni. Wyniki
badań powstałe w trakcie warsztatów, które
są przedstawione na stronie internetowej projektu www.silesianborder.eu, będą dalej rozwijane w formie studenckich prac w letnim
semestrze w roku 2013 w Ostrawie i Opolu.

Opracowane zostaną kompozycje urbanistyczne, a także projekty konkretnych budynków na konkretnych terenach. Wspólną cechą
warsztatów jest ich ukierunkowanie na różne
aspekty kulturalno-historyczne (przesuwanie
granic, wysiedlanie ludności), socjologiczne
i gospodarcze, a na ich ocenę wpływ mają
także czas i środki które zasadniczo kształtowały obszar pogranicza. Wyniki warsztatów,
studiów i prac teoretycznych obu uczelni
będą ocenione na międzynarodowej konferencji w Ostrawie, zaprezentowana zostanie
wystawa w Czechach i Polsce oraz opublikowane zostaną opracowane dane.
Nasi koledzy z Opola obecnie przygotowali podobny projekt, który uzyskał dofinansowanie z Euroregionu Pradziad, a na
wiosnę roku 2013 planują zorganizowane
wspólnego warsztatu w Prudniku, podczas
którego zajmą się regionem na styku Bruntal-Prudnik.
Centralnym tematem wyżej przedstawionych celów jest maksymalne wykorzystanie
potencjału we współpracy pomiędzy krajami, które dzięki członkowstwu w Unii Europejskiej nie dzielą już druty kolczaste.
Martin Nedvěd, Josef Kiszka
(Wyższa Szkoła Górnicza w Ostrawie)
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(Vrchlabí) Skupina ČEZ
ve Vrchlabí druhým rokem pokračuje v realizaci
pilotního projektu Smart
Region. Přináší s sebou možnost testovat
v každodenním životě nové technologie,
které budou zřejmě v budoucnu nasazovány v oblasti zásobování elektrickou energií. Realizace spočívá především v úpravách elektrické distribuční sítě. Zasahuje
do fungování města v několika oblastech:
v zásobování teplem, novým fenoménem
v dopravě – elektromobilitou, dotýká se
občanů v podobě možnosti lépe sledovat
i řídit spotřebu elektrické energie v domácnostech. Projekt je naplánován jako 5-letý,
do roku 2015. Mezi nejvíce viditelné události uplynulého roku patří zprovoznění
kogeneračních jednotek, pokračující výměna kabelů vysokého napětí nebo vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily.
Projekt je realizován ve Vrchlabí od počátku roku 2010 na konceptu inteligentních
sítí - Smart Grids. Smart Grids jsou automatizované, spolehlivé a efektivně řízené
distribuční sítě, které podporují obousměrnou komunikaci mezi výrobními zdroji,
distribuční sítí a zákazníky. Na základě komunikace se sbírají informace o aktuálních
potřebách výroby a spotřeby energie, které
se dále využívají k efektivnímu nakládání
s elektrickou energií.
Mezi nejviditelnější práce, které ve Vrchlabí v roce 2012 probíhaly, patří výměny
stávajících kabelů vysokého napětí 10 kV
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včetně pokládky trubek pro optické kabely.
Nové vn kabely jsou dimenzovány na napětí
35 kV. Vložené investice se promítnou do
zvýšení spolehlivosti provozu distribuční
soustavy. Komplexně byly zrekonstruovány
dvě distribuční trafostanice a dalších pět
nových trafostanic bylo osazeno a připojeno do distribuční sítě.

in

čti také str. 14-15

Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí: „ČEZ počítal s tím, že inteligentními
měřidly, kterých je od konce roku 2011
nainstalováno ve vrchlabských domácnostech skoro pět tisíc, a které odběratelům
umožňují přímo sledovat a řídit spotřebu elektřiny, postupně vybaví další byty
v zemi. Testování moderních technologií

to drahé a přineslo by to zdražení cen za
dodávky elektřiny. Vybraná skupina zákazníků si mohla zvolit ze dvou tarifů silové
elektřiny.
Zvýhodněného tarifu, který nabízí výrazně nižší ceny mimo odpolední špičku, ale
využívali minimálně. Elektroměřiče přináší
velmi mnoho údajů. Vůbec není jasné, jak
se zjištěnými daty nakládat a jak je archivovat. Do budoucna budou nasazeny do škol,
nemocnic a k dalším významnějším odběratelům. Lidé v domácnosti se totiž nenaučili spotřebu elektrické energie přesunout
do jiných časových pásem, jako je třeba
noc, i když by to měli podstatně levnější.
Ale je logické, že topí, když je jim zima, svítí, když je tma, vaří, když mají hlad. V paneláku se nedá prát prádlo v pračce nebo
umývat nádobí v myčce v noci, byl by naru-

Smart Re

Chytrý region - Inteligen
v distribuční síti přineslo důležité poznatky. Po vyzkoušení chytrých elektroměřidel
v domácnostech nebudou energetici podporovat jejich plošnou instalaci, protože je
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šen sousedský noční klid. Je tedy zřejmé, že
tento systém není využitelný. A pokud by se
potenciál přeci jenom našel je obsazen nočním proudem.“

innowacje
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(Vrchlabi) Stowarzyszenie ČEZ z Vrchlabí już drugi
rok pracuje realizując pilotażowy projekt Smart Region. Realizacja projektu daje możliwość
testowania w życiu codziennym nowych
technologii, które będą oczywiście w przyszłości zastosowane w obszarze zaopatrzenia w energię elektryczną. Przedsięwzięcie
polega przede wszystkim na regulacji sieci przesyłu energii elektrycznej. Ingeruje
w funkcjonowanie miasta w wielu obszarach: zaopatrzenie w ciepło, komunikacji
z wykorzystaniem pojazdów zasilanych
energią elektryczną, dotyczy także mieszkańców w zakresie możliwości lepszego
zarządzania zużyciem energii elektrycznej
w mieszkaniach. Projekt będzie realizowany przez okres pięciu lat, do roku 2015.
Wśród najbardziej widocznych działań

gion

tny regionu

zrealizowanych w ubiegłym roku należy
wymienić uruchomienie jednostek kogeneracyjnych, stale realizowana wymiana
przewodów wysokiego napięcia, a także
budowa stacji ładowania dla samochodów
elektrycznych.
Projekt jest realizowany we Vrchlabí od
początku 2010 roku. Ukierunkowany jest na
stworzenie inteligentnych sieci Smart Grids,
które są w pełni zautomatyzowane, niezawodne i efektywne w zakresie zarządzania sieciami
dystrybucji, wpierające dwukierunkową komunikację pomiędzy producentami mediów,
siecią dystrybucji i końcowymi odbiorcami.

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA

Jan Sobotka, burmistrz miasta Vrchlabí:
„ČEZ przewiduje, że inteligentne mierniki
ciepła, których od końca 2012 roku zainstalowano we vrchlabskich mieszkaniach
prawie pięć tysięcy, a które umożliwiają domownikom przede wszystkim obserwować
i zarządzać zużyciem energii elektrycznej,
stopniowo będą montowane w mieszkaniach
w kolejnych rejonach. Testowanie innowacyjnych technologii w sieci dystrybucyjnej
przyniosło ważne spostrzeżenia.

in
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Po wypróbowaniu sprytnych urządzeń do
pomiaru energii, przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie już subsydiować całej
powierzchni instalacyjnej, ponieważ jest to
drogie i wpłynęłoby na podniesienie ceny
za energię elektryczną. Wybrana grupa odbiorców mogła wybrać dwie taryfy dotyczące energii elektrycznej. Preferencyjna

taryfa, która oferowała znacznie niższe ceny,
ale poza południowymi godzinami szczytu,
była wykorzystywana w minimalnym stopniu. Urządzenia miernicze umożliwiły pozyskanie bardzo wiele informacji. Bynajmniej
nie jest do końca jasne, jak uzyskane dane
wykorzystać i archiwizować. W przyszłości
system będzie wdrożony do szkół, szpitali
i innych ważnych odbiorców. Mieszkańcy
miasta niestety nie nauczyli się, aby część
zużycia energii elektrycznej przesunąć na
strefę czasową, kiedy taryfa jest korzystniejsza, na przykład w nocy. Ale jest również
logiczne, że ludzie grzeją, jak jest zimno,
świecą, jak jest ciemno, gotują, jak są głodni.
Wiadomym jest, że w bloku nie da się robić
wielkiego prania w nocy lub mycia naczyń,
ponieważ zakłócałoby to ciszę nocną. Jest
więc oczywistym, że ten system nie jest do
wykorzystania”.
Foto: archiv ČEZ
Dáša Palátková (redakčně kráceno)

Podstawą w systemie jest gromadzenie
danych, o aktualnym zapotrzebowaniu na
energię, zużyciu energii, które następnie wykorzystywane są do efektywnego zarządzania energią elektryczną.
Wśród najważniejszych prac wykonanych
we Vrchlabí w roku 2012 jest wymiana kabli
wysokiego napięcia 10kV, włącznie z ułożeniem rur dla kabli światłowodowych. Nowe
okablowanie jest już na napięcie 35kV. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu dystrybucji.
Przeprowadzono kompleksową modernizacją dwóch stacji transformatorowych, a pięć
kolejnych, nowych, zainstalowano i podpięto pod sieć dystrybucyjną.

Pracovní den ve Vrchlabí, v doprovodu starosty Jana Sobotky, prožil Pavel Cyrani, člen představenstva
ČEZ, a.s. a ředitel divize strategie. Jako člen nejvyššího vedení si prohlédl kogenerační jednotku
a trafostanici, v terénu se seznámil s fungováním dalších komponentů a zjišťoval jak jsou představitelé
a obyvatelé města spokojeni s realizací projektu Smart Region. / Dzień roboczy we Vrchlabí, w towarzystwie
burmistrza Jana Sobotki, spędził Paweł Cyrani, członek zarządu ČEZ A.S., dyrektor strategiczny. Jako
członek najwyższej władzy skontrolował jednostki kogeneracyjne i stacje transformatorowe, w terenie
zapoznał się z funkcjonowaniem dalszych systemów oraz sondował, na ile przedstawiciele podmiotów
i mieszkańcy miasta są zadowoleni z realizacji projektu Smart Region.
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rozwiązań w energetyce, a szczególnie właśnie
infrastruktury do ładowania samochodów
elektrycznych. Całość działa w ogólnopolskim systemie Galactico.pl, który obecnie
w kraju posiada największą sieć terminali
umiejscowionych, oprócz Wrocławia, także
w macierzystej Zielonej Górze, Warszawie
i Krakowie. Aby skorzystać z możliwości ładowania samochodu w tej sieci, wystarczy zarejestrować się na stronie www.galactico.pl.
Wrocławskie terminale rozlokowano tak,
by dawały posiadaczom pojazdów elektrycznych lub z napędem hybrydowym podróżującym po Wrocławiu i przez Wrocław
gwarancję spójnego systemu ładowania.
– Dostępne na rynku pojazdy elektryczne
posiadają ograniczony zasięg wynikający
z ograniczeń technologicznych akumulato-

Doładu
Dobij

Jeden z terminali w ramach wrocławskiego
systemu ładowania pojazdów elektrycznych.
/ Jeden z terminálů působící v rámci vratislavského vozidla Electric - nabíjecí systém.
Foto zdroj: www.wroclaw.pl

(WROCLAW) Wrocławski
System Ładowania Pojazdów Elektrycznych funkcjonuje w stolicy Dolnego
Śląska od ponad roku. W jego ramach postawiono dziesięć terminali, które sfinansowane zostały z... pieniędzy pozyskanych
do budżetu Wrocławia z kar i opłat za korzystanie ze środowiska! Mimo że działa
od roku, system wciąż jest w fazie początkowej, można powiedzieć – poglądowej.
A to ze względu na niewielką liczbę pojazdów wyposażonych w napęd elektryczny.
Miasto promuje więc ideę ekotransportu.
Celem zrealizowanego we Wrocławiu
projektu było zapoczątkowanie rozwoju
rynku pojazdów elektrycznych w mieście
oraz upowszechnienie korzystania z tego
typu pojazdów w ruchu miejskim. – Upowszechnienie pojazdów elektrycznych, nazywanych ekologicznymi samochodami,
niesie za sobą szereg korzyści, takich jak:
obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń
do atmosfery, obniżenie poziomu hałasu
komunikacyjnego, obniżenie kosztów jazdy
– wyliczała Barbara Duszeńko, specjalista ds.
gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu
Miasta Wrocławia podczas I Dolnośląskiego
Forum Innowacji i Technologii, które odbyło się w połowie grudnia 2012 roku w Jeleniej Górze. A skoro są to pojazdy proekologiczne, we wrocławskim magistracie zrodził
się pomysł, by część funduszy pozyskanych
z kar i opłat środowiskowych przeznaczyć
na budowę odpowiednich terminali, przy
których można naładować ich silniki. Ostatecznie miasto dofinansowało (w grudniu
2011 roku) budowę 10 terminali. Dostarczyła
je firma Eko Energetyka Zachód z Zielonej
Góry, która specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii w dziedzinie ekologicznych
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Z powodu niewielkiego zainteresowania
wrocławski magistrat zdecydował się więc
na wprowadzenie mechanizmów promocyjnych, takich jak: ulgowe/bezpłatne miejsca
parkingowe w strefie płatnego parkowania
dla pojazdów elektrycznych, umożliwienie
wjazdu takich pojazdów w niektóre obecne i planowane strefy zamknięte dla ruchu,
a także prowadzenie akcji informacyjnych
upowszechniających wiedzę w zakresie
e-mobilności. Ponadto Wrocławski System
Ładowania Pojazdów Elektrycznych ma być
rozbudowywany, tak aby zwiększała się dostępność terminali. To samo czeka całą sieć
terminali firmy Galactico.pl. Wszystko to
jednak wciąż są rozwiązania innowacyjne,
co oczywiście nie znaczy, że nie należy ich
wprowadzać. Im więcej miast zacznie się do
tego przygotowywać, tym lepiej.

rów niskiej gęstości energii, a dostarczana
do pojazdu energia pozwala na przejechanie
dystansu ok. 130 km w cyklu miejskim – tłumaczyła Barbara Duszeńko. – Ponadto przy
wyborze lokalizacji wzięto pod uwagę: prawdopodobieństwo parkowania pojazdu elektrycznego, sugestie dostawców i użytkowników pojazdów, stopień trudności instalacji
i dostęp do przyłącza, koszt instalacji, koszt
utrzymania, a także reprezentacyjność lokalizacji. Terminale zostały więc umiejscowione przy znanych salonach samochodowych
oraz dużych centrach handlowych.

in
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Po ponad roku funkcjonowania systemu
można ocenić zainteresowanie nim, które
jednak – czego można się spodziewać, biorąc
pod uwagę niewielką wciąż liczbę pojazdów
elektrycznych w Polsce, w tym również we
Wrocławiu – nie jest duże. W samej stolicy
Dolnego Śląska, jak wynika z danych Wydziału Spraw Obywatelskich – Dział Rejestracji Pojazdów, na dzień 19 czerwca 2012
roku zarejestrowanych było 20 motorowerów
elektrycznych, 2 pojazdy elektryczne ciężarowe wielozadaniowe i 14 pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym. Łącznie 36
pojazdów, z czego część to skutery elektryczne należące do miejscowej straży miejskiej,
która posiada także jedno auto elektryczne.

Inovace na česko-polském pomezí

Gdzie znaleźć terminale we Wrocławiu?
■ ul. Bajana 1 Hala Targowa Tęcza
■ ul. Szybowcowa 4, Centrum Handlowe
„Astra”
■ ul. Hallera 52, Centrum Handlowe „Borek”
■ ul. Krakowska 1, Salon Samochodowy
SUBARU
■ ul. Strzegomska 145, Dom Samochodowy
Germaz Sp z o.o.
■ ul. Sułowska 39, Hotel Jasek
■ ul. Bolesława Krzywoustego 250a, Salon
samochodowy Opel i Chevrolet
■ ul. Piłsudskiego 49, Scandic Polen Sp. z o.o.
■ ul. Łagiewnicka 13, Peugeot KIM (dealer)

(VRATISLAV) Vratislavský
systém nabíjení elektrických vozidel funguje v hlavním městě Dolního Slezska
přes rok. V rámci něho bylo postaveno deset terminálů, které byly financovány z peněz získaných do rozpočtu města Wroclaw
(česky Vratislav) za pokuty a poplatky za
využívání životního prostředí! Přestože jde
o dílo roku, systém je stále ještě v plenkách. A to vzhledem k malému počtu vozidel s elektrickým pohonem. Město tak
podporuje myšlenku ekotransportu.
„Cílem projektu realizovaného ve Vratislavi bylo zahájení vývoje trhu elektric-
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kých vozidel ve městě a podpora využívání těchto vozidel v městském provozu.
Rozšíření elektromobilů, tzv. eko-aut,
nese řadu výhod, jimiž jsou snížení emisí
znečišťujících látek do ovzduší, snižování
hladiny hluku z dopravy, snížení jízdních
nákladů,“ řekla Barbara Duszeńko, specialista na komunální odpady ve městě Wroclaw, Dolním Slezsku na inovačním a technologickém fóru, které se konalo v polovině
prosince roku 2012 v Jelení Hoře.
A protože jde o vozidla šetrná k životnímu
prostředí, na vratislavském úřadě se zrodila myšlenka, že část prostředků získaných
z pokut a environmentálních poplatků bude
vložena do budování terminálů, u kterých
bude možné dobít motory. Město spolufinancovalo v prosinci 2011 výstavbu 10 ter-

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA
„Elektromobily, které jsou dostupné na
trhu, mají vzhledem k technologickým
omezením nízkou hustotu energie v baterii
a energie dodávaná do vozidla umožňuje
absolvování vzdálenosti asi 130 km v městském provozu,“ vysvětlila Barbara Duszeńko. „Kromě toho bylo při výběru lokality
nutno brát v úvahu: nebezpečí elektrického
vozidla při parkování, návrhy dodavatelů
a uživatelů vozidel, obtížný přístup k zařízení
a připojení, náklady na instalaci, náklady na
údržbu, jakož i reprezentativnost umístění.

čanské záležitosti - úseku registrace vozidel,
k 19. červnu 2012 bylo registrováno 20 elektrických mopedů, 2 elektrické automobily
a 14 nákladních automobilů víceúčelových
vozidel s hybridním pohonem. Celkem 36
vozidel, z nichž některé jsou elektrické skútry patřící k místní městské policii, která má
také jedno auto na elektrický pohon.

Terminály jsou proto umístěny na dobře
známých autosalonech a u velkých nákupních center.“

Původně byl zájem města Wroclav nevelký.
Nyní se orientuje k větší pomoci a propagaci: umožňuje bezplatné parkování na placených parkovištích pro elektrická vozidla,
umožňuje vjezd těchto vozidel do některých
současných a plánovaných uzavřených dopravních zón a vedení informačních kampaní šířících znalosti v oblasti e-mobility. Kromě toho bude vratislavský nabíjecí systém
pro elektrická vozidla rozšířen za účelem

Po více než roce může být zájem o elektromobily posouzen. Jak se dalo očekávat,
vzhledem k nízkému počtu elektrických vozidel není zájem v Polsku, včetně Wroclawi
- stále tak velký. V hlavním městě Dolního
Slezska, podle údajů z ministerstva pro ob-

zvýšení dostupnosti terminálů. Stejný osud
čeká celou síť terminálů Galactico.pl. To vše
však vyžaduje inovativní řešení, což neznamená, že by neměla být zavedena. Čím více
měst se začíná připravovat, tím lépe.
Anita Odachowska-Mazurek

in

čti také str. 12-13

j swoje...auto
svoje...auto
minálů. Dodala je společnost Eco Energy
Západ ze Zelené hory, která se specializuje
na zavádění nových technologií v oblasti
ekologických řešení energetiky, infrastruktury a zejména toho, co je potřené pro nabíjení elektromobilů. Celý systém funguje
v celostátním systému Galactico.pl, který
má v současné době v zemi největší síť terminálů, kromě Vratislavi také v domácí Zelené Hoře, ve Varšavě a v Krakově. Chcete-li
využít příležitosti nabíjení vozidla v této síti,
postačí se jednoduše zaregistrovat na internetových stránkách www.galactico.pl.
Ve Wroclavi jsou terminály rozmístěny
tak, aby poskytovaly vlastníkům elektromobilů či hybridů cestujících po Wroclawi
i přes Wroclaw ucelený systém nabíjení.
Kde najít terminál ve Vratislavi?
■ Ul.. Bajana 1 Duha Market Hall
■ Ul.. Szybowcowa 4, Trade Center „Astra“
■ Ul.. Haller, 52, Trade Center „Borek“
■ Ul.. Krakow 1, Subaru Motor Show
■ Ul.. Strzegomska 145, Motor Home
Germaz Sp z o.o.
■ Ul.. Boleslaw Boleslaw 250A, auta Opel
a Chevrolet
■ Ul.. Sułowska 39, Hotel Jasek
■ Ul.. Pilsudski 49, Scandic Polen Sp. z o.o.
■ Ul.. Łagiewnicka 13, Peugeot KIM
(prodejce)

Jeden z jeżdżących po wrocławskich ulicach samochodów napędzanych energią elektryczną należy do
wrocławskiej straży miejskiej. / Jeden z vozů na elektrický pohon jezdí po vratislavských ulicích – patří
vratislavským policistům. Foto zdroj: www.ekoenergetyka.com.pl
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Návštěva hejtmana u maršálka
Wizyta hejtmana u marszałka

(WROCLAV) W dniu 14 stycznia 2013 roku, hejtman
województwa hralovehradeckiego Lubomir Franc Bc.
(na zdjęciu po lewej), tuż po wyborach prezydenckich
w Czechach, odwiedził marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca (na zdjęciu po prawej). Hejtmanowi towarzyszyli także zastępca Otakar Ruml, sekretarz Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek oraz członek Rady Stowarzyszenia,
burmistrz miasta Nachod, Jan Birke.
Program spotkania dotyczył tematyki polsko-czeskiej współpracy.
Województwo kralovehradeckie wspólnie z województwem dolnośląskim aktualnie przygotowują zintegrowaną strategię współpracy,
do której są włączone także euroregiony Glacensis i Nysa, a także
województwa: libereckie, pardubickie i ołomunieckie. Efektem tego
projektu będzie przygotowanie założeń dla nowego Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Transgranicznej – EUWT. Podczas wspólnych rozmów obie delegacje przedstawiły aktualny stan prac. Kolejnym ważnym tematem było przygotowanie aktualizacji memorandum
o wzajemnej współpracy przy przygotowaniu budowy i rekonstrukcji
systemu komunikacji na pograniczu czesko-polskim. Kolejną poruszona sprawą była rocznica dziesięciolecia podpisania umowy o wzajemnej współpracy między województwem dolnośląskim a województwem kralovehradeckim, która przypada na dzień 16 października
2013 roku. Przedstawiciele euroregionów przedstawili efekty przygranicznej współpracy. Odbyli również dyskusję nad przygotowywanym
projektem: „Nachod – Kudowa Zdrój – europejskie miasta sportu”.
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(VRATISLAV) Dne 14. ledna 2013 navštívil hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc (na
snímku vlevo) poprvé po volbách maršálka Dolnoslezského vojvodství Rafala Jurkowlaniece (na snímku
vpravo). Na této cestě ho doprovázel také 1. náměstek hejtmana Otakar Ruml a zástupci Euroregionu Glacensis, sekretář Jaroslav Štefek
a člen Rady sdružení starosta Města Náchod Jan Birke.
Na programu společného setkání byla zajímavá témata česko-polské spolupráce. Královéhradecký kraj společně s Dolnoslezským
vojvodstvím aktuálně připravují strategii integrované spolupráce, do
které jsou zapojeni také Euroregiony Glacensis a Nisa a další kraje
- Liberecký, Pardubický a Olomoucký. Výsledkem tohoto projektu
bude příprava založení nového Evropského seskupení pro územní
spolupráci - ESÚS. Při společných rozhovorech obě delegace jednaly
o aktuálním postupu prací. Dalším významným tématem byla příprava aktualizace memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě výstavby a rekonstrukce komunikací v česko-polském pohraničí. V neposlední řadě se jednalo také o letošním 10. výročí podpisu smlouvy
o vzájemné spolupráci mezi Dolnoslezským vojvodstvím a Královéhradeckým krajem, které se datuje k 16. říjnu. Zástupci euroregionu
představili praktické výsledky přeshraniční spolupráce. Proběhla také
diskuse nad přípravou projektu „Náchod – Kudowa Zdrój - evropská
města sportu“.
Jaroslav Štefek, sekretarz Euroregionu Glacensis
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(RYCHNOV NAD KNĚŽNOU) Od kwietnia ubiegłego
roku
Opolska
Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych wraz z partnerem projektowym – stowarzyszeniem obywatelskim
Bonton z Rychnova nad Kněžnou realizują projekt polsko-czeskiej współpracy
w ramach dziedziny wsparcia 2.1. „Rozwój przedsiębiorczości” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
i będzie realizowany do połowy 2015 roku.
W ramach projektu przewidziano szereg
działań mających na celu pomoc polskim

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA

Na setkání podnikatelů v Rychnově n. Kn.
informovala o nových dotačních možnostech
Veronika Zumrová (Czech Invest).
/ Na spotkaniu przedsiębiorców w Rychnově
nad Kniežnou o nowych możliwościach
uzyskania dotacji informowała Veronika
Zumrova z Czech Invest.

„Wchodzimy na rynek sąsiada”
„Vstupujeme na trh země souseda“
przedsiębiorcom w rozszerzeniu działalności na rynek czeski oraz wsparcie czeskich
firm, które planują wejście na rynek polski.

Bonton i OFIM

organizują dla średnich szkół zawodowych
dotowane wyjazdy do firm i szkół, o podobnym ukierunkowaniu, na całym czesko-polskim pograniczu.
Zainteresowani przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu darmowych usług takich jak:
opracowywanie analiz rynku, sprawdzanie
dostępności cen i produktów czy też konsulting prawny i administracyjny. Ponadto
partnerzy projektowi oferują czeskim i pol-

skim firmom pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów (w tym pomoc językową
polegającą na tłumaczeniu rozmów biznesowych) oraz wsparcie w zakresie udziału
w targach i wystawach odbywających się
w kraju sąsiednim. Dodatkowo w ramach
projektu promowane są dobre praktyki
z zakresu wsparcia przedsiębiorczości oraz
są organizowane wyjazdy studyjne przeznaczone dla uczniów szkół zawodowych.
Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą
w ramach projektu mogą uzyskać pomoc
w jednym z dwóch oddziałów PolskoCzeskiego Centrum Przedsiębiorczości
- w Opolu lub Rychnovie nad Kněžnou.

(RYCHNOV NAD KNĚŽNOU) Od dubna loňského
roku realizuje Opolská nadace mezinárodních iniciativ spolu s českým partnerem, občanským
sdružením Bonton Rychnov Kněžnou,
v rámci oblasti podpory 2.1. „Rozvoj podnikatelského prostředí” operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 – 2013 projekt, který
je spolufinancován Evropskou unií a bude
realizován až do poloviny roku 2015.
Projekt nabízí širokou škálu aktivit, jejichž
cílem je pomoci polským podnikům rozšířit své podnikání i na českém trhu a naopak podporovat zájmy českých firem, které
plánují vstoupit na polský trh. Podnikatelé,
kteří mají o toto rozšíření své působnosti
zájem, mohou využít některé z nabízených
bezplatných služeb, jako například: zpracovanou analýzu trhu, informace o cenách
a dostupnosti určitých výrobků nebo právní
poradenství, či konzultování konktrétních
požadavků.

Bonton a OFIM

zprostředkují odborným středním školám
dotovanou exkurzi do firem a podobně zaměřených škol přes česko-polskou hranici.
Kromě těchto hlavních aktivit nabízejí zároveň oba partneři českým a polským
firmám spolupráci v oblasti rozvoje vzájemných kontaktů (včetně jazykové podpory zahrnující například tlumočení během
obchodních schůzek) a podporu účasti na
veletrzích a výstavách pořádaných v sousední zemi. Projekt dále podporuje i osvědčené postupy v oblasti podpory podnikání
a zprostředkovává studijní cesty pro žáky
středních odborných škol.
Firmy, které mají o účast v projektu zájem,
mohou získat bližší informace a následně
i konkrétní pomoc v jedné ze dvou kanceláří Polsko-českého centra podnikání,
v Opoli nebo v Rychnově nad Kněžnou.
Dane kontaktowe
/ Kontaktní údaje:
Polsko-Czeskie Centrum Przedsiębiorczości
/ Polsko-české centrum podnikání
Jiří Daniel
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
e-mail: panda.daniel@tiscali.cz
tel. +420 777 124 775

Mateusz Huk (OFIM Opole) naslouchá rychnovskému historikovi Josefu Krámovi.
/ Mateusz Huk (Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych) przysłuchuje się rychnowskiemu
historykowi Josefowi Krámovi.

Mateusz Huk
ul. Książąt Opolskich 8/7, 45-006 Opole
e-mail: info@ofim.pl
tel. +48 507 450 768

Innowacje na czesko-polskim pograniczu

17

inovace
na česko -polském pomezí

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

Oświatowe perpetuum
Wydali nieco ponad trzy
miliony złotych, ale teraz
będą je stopniowo odzyskiwać – podobnie jak ciepło, które w pierwszej w Polsce pasywnej
szkole nie ma prawa się zmarnować. Taką
właśnie placówkę zbudowano i oddano do
użytku w październiku 2012 roku w niewielkim Budzowie w gminie Stoszowice na
Dolnym Śląsku. Pasywny budynek pozyskuje energię nie tylko ze słońca, ale nawet
od osób w nim przebywających!
Szkoła pasywna w Budzowie mieści się
w budynku, który – podobnie jak opisywane
już na naszych łamach Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy – jest superoszczędna pod względem energetycznym.
Budowano ją zaledwie rok, jednak z wykorzystaniem najwyższej jakości oraz najnowocześniejszych technologii i materiałów budowlanych. Skąd wziął się pomysł na to, by
w małej wsi zbudować innowacyjny obiekt?
Jak tłumaczył Marek Janikowski, wójt gminy
Stoszowice, podczas I Dolnośląskiego Forum Innowacji i Technologii, które w grudniu 2012 roku odbyło się w Jeleniej Górze,
jego gmina jest innowacyjna. – Oszczędzamy pieniądze naszych podatników, myślimy
globalnie, działamy lokalnie – robimy mały
krok, by ocalić nasz świat – wyliczał wójt.

Sam pomysł, by zbudować taką szkołę, zrodził się podczas wizyty studyjnej w Saksonii,
gdzie władze gminy podpatrzyły podobny
obiekt. Decyzja o budowie była też wynikiem czystej ekonomicznej kalkulacji.
Jak tłumaczył wójt Janikowski w Jeleniej
Górze, wybudowanie nowego budynku tej
wielkości (840 m2) w technologii tradycyjnej to koszt rzędu 2,7 mln zł, w technologii
energooszczędnej – 3,4 mln zł, a więc tylko
25 procent więcej.

Budzowska szkoła nie potrzebuje źródła
ciepła. Nie zbudowano na jej potrzeby kotłowni, bo ciepło pozyskiwane jest ze słońca
za pomocą ogniw fotowoltaicznych, a także...
od osób, które w budynku przebywają i od

Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Dom pasywny, taki jak Szkoła Podstawowa w Budzowie, wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię
użytkową do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²rok), co odpowiada spaleniu: 1,5 l oleju opałowego bądź 1,7 m3 gazu ziemnego czy też 2,3 kg węgla...
rocznie!
Roczne koszty eksploatacji budynku tradycyjnego to 50 tysięcy złotych, zaś budynku energooszczędnego – 10 tysięcy. Koszty
ogrzewania w przypadku technologii tradycyjnej (olej/gaz) wynoszą 40 tysięcy złotych
rocznie, co przy 1200 złotych wydawanych
rocznie na ogrzewanie budynku energooszczędnego wygląda wręcz monstrualnie.
Wniosek z tego prosty: wydając niewiele

Z pozoru to normalna szkoła – z ławkami, tablicą i uczniami, którzy się w niej uczą. W rzeczywistości
budynek „karmi się” nawet ciepłem przebywających w nim osób i działających sprzętów.
/ Napohled je to normální škola – s lavicemi, tabulí a žáky, kteří se v ní učí. Ve skutečnosti se budova
,,krmí” teplem od osob a vybavení v ní.
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więcej można uzyskać znacznie szybszy
zwrot nakładów, zaoszczędzić na rocznych
kosztach eksploatacyjnych, a przede wszystkim – chronić środowisko naturalne, co
wkrótce stanie się jednym z najważniejszych
kryteriów w unijnym budownictwie.

Inovace na česko-polském pomezí

pracujących w nim urządzeń. Obiekt, zgodnie z wymogami budownictwa pasywnego,
jest bardzo szczelny, co pozwala metodą
rekuperacji odzyskiwać wykorzystane cie-

Osvěto
pło. – Aby to osiągnąć wszystkie przegrody
zewnętrzne posiadają niski współczynnik
przenikania ciepła – opowiadał Marek Janikowski uczestnikom wspomnianego forum.
– Ponadto zewnętrzna powłoka budynku jest
nieprzepuszczalna dla powietrza. Podobnie
stolarka okienna wykazuje mniejsze straty
cieplne niż rozwiązania stosowane standardowo. Z kolei system nawiewno-wywiewnej
wentylacji zmniejsza o 75-90 procent straty ciepła związane z wentylacją budynku
przez wykorzystanie rekuperatora, w którym
zostaje podgrzane ciepłem pochodzącym
z powietrza wywiewanego z budynku. Charakterystyczny dla standardu budownictwa
pasywnego jest fakt, że w przeważającej części zapotrzebowanie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu
przez urządzenia i przebywających w budynku ludzi. Jedynie w okresach szczególnie
niskich temperatur stosuje się dogrzewanie
powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
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mobile
Výdaje něco nad tři miliony
zlotých, které se teď budou
postupně vracet, podobně
jako teplo, které se v první
pasivní škole v Polsku nemůže promarnit. Také vlastní vybudované pracoviště
a navrácení zisku v říjnu roku 2012 v nevelkém Budzowie v obci Stoszowice v Dolním Slezsku. Pasivní budova poskytuje
energii nejenom ze slunce, ale dokonce od
osob v ní přebývajících!
Pasivní škola v Budzowie je umístěna
v budově, která (podobně jako již popisované na našich stránkách Centrum energetických technologií ve Švídnici) je z energetického pohledu superúsporná. Budova
byla postavena pouze za jeden jediný rok,
a to jednak s použitím materiálů nejvyšší
jakosti nebo s použitím nejnovějších technologií a stavebních materiálů. Odkud se
ale vzala myšlenka, aby byl v malé vsi
vybudovaný inovační objekt? Jak tlumočil
Marek Janikowski, starosta obce Stoszowice během I. dolnoslezského fóra inovací
a technologií, které se konalo v prosinci

SIPH ŚWIDNICA / REGION PANDA
2012 v Jelení Hoře, jeho obec je inovační.
„Šetříme peníze našich polatníků, myslíme
globálně, působíme lokálně, děláme malý
krok, abychom ochránili náš svět”, vylíčil
starosta. Sama myšlenka, aby byla vybudována takováto škola, se zrodila během studentské návštěvy v Saksonii, kde úřady obce
podpořily podobný objekt. Konečné rozhodnutí bylo výsledkem čistě ekonomické
kalkulace.

„Budzowská škola nepotřebuje zdroj tepla.
Nemá kotelnu, neboť teplo získáva ze slunce
za pomoci fotovoltaických článků a také od
osob v budově přebývajících a od pracujích
i od zařízení. Objekt, shodně s požadavky
pasivního stavebnictví, je velmi nepropustný,
což dovoluje metoda rekuperace získavající
využité teplo. Aby překonalo všechny vnější
bariéry, vlastní malý činitel pronikání tepla,”
odpovídal Marek Janikwski účastníkům zmi-

Podstatou pasivní stavby je maximalizovat zisky energie a snížit tepelnou
ztrátu. Pasivní dům, jako škola postavená v Budzowie, vykazuje velmi
nízkou elektrickou náročnost na vytápění, méně než 15 kWh/m ročně, což
odpovídá spálení 1,5 litru topného oleje nebo 1,7 m3 zemního plynu či také
2,3 kg uhlí... ročně!
Jak řekl starosta Janikowski v Jelení Hoře:
„Vybudování nové budovy takovéto velikosti (840 m2) tradičními technologiemi činí
řádově 2.7 mln zlotých, úspornými technologiemi 3,4 mln zlotých, o více než 25%
víc.” Roční náklady provozu tradiční budovy
jsou 50 tisích zlotých, za budovu úspornou
10 tisíc. Náklady na ohřev v případě tradičních technologií (olej, plyn) dělají 40 tisíc
zlotých ročně, což při 1200 zlotých vydávaných ročně na řízení úsporné budovy vypadá
opravdu monstrózně. Závěr z toho je prostý:
o málo větší výdaje můžou získat značně
rychlejší navrácení nákladů, ušetří se explicitně na ročních výdajích a především se chrání
životní prostředí, což se brzy stane jedním
z nejvážnějších kritérií ve stavebnictví unie.

ňovaného fóra. „Mimo to, povrchový obal
budovy je větruodolný. Podobně i okenní
rámy vykazují menší tepelné ztráty než řešení používaná standardně. Za druhé, vyvinutý
systém navátí ventilace zmenší o 75-90% ztráty tepla spojené s ventilací budovy přes využití rekuperátoru, v kterém zůstane předehřáté
teplo pocházející z povětří vzniklého v budově. Charakteristický pro standard pasivního
stavebnictví je fakt, že převážná část nároků
na teplo zůstane uspokojena díky tepelným
ziskům ze slunečního záření nebo díky teplu
produkovanému úředníky, či osobami, které
se v budově zdržují. Pouze v období mimořádně nízkých teplot se provádí ohřev vzduchu prostřednictvím zbytkové energie.
Anita Odachowska-Mazurek

vé perpetuum mobile

Roczne koszty ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody i oświetlenia pasywnego budynku szkoły w Budzowie wyniosą 10 tysięcy złotych. Dotychczas gmina
Stoszowice wydawała na ten cel 50, a niekiedy – nawet 80 tysięcy złotych.
/ Roční náklady na topení, chlazeni, ohřev vody a osvětlení pasivní budovy školy činí 10 tisíc zlotých. Dosud obec Stoszowice vydávala na tento účel 50, někdy
dokonce 80 tisíc zlotých.
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Finansowe wspomaganie innowacji
Finanční pomoc inovacím
Z Mariuszem Boczkowskim,
doradcą klienta biznesowego, w świdnickiej firmie
Doradztwo EkonomicznoFinansowe Sp. z o.o. rozmawiamy o możliwościach finansowania innowacyjnych
pomysłów przedsiębiorstw. DEF to firma
z ponad 10-letnimi tradycjami, która specjalizuje się w pozyskiwaniu zewnętrznych
źródeł finansowania w postaci kredytów
i dotacji. W ostatnich latach z jej pomocy
skorzystało ponad 150 przedsiębiorców.

ra ponosi co najmniej 10 procent kosztów
kwalifikowanych projektu oraz ma prawo
do publikowania wyników projektów badawczych w zakresie, w jakim pochodzą one
z prowadzonych przez nią badań.

jako stosunkowo prostą do zdobycia oraz
z wysokim poziomem procentowym dofinansowania.
Dziękuję za rozmowę.

Jakie dotacje na innowacje są dostępne dla
przedsiębiorców w 2013 roku?
Najważniejsza w województwie dolnośląskim w tym roku jest dotacja 1.1.A1 Dotacje
na innowacje zgodne z Dolnośląską Strategią
Innowacji. Główne branże wymienione w tej
strategii to branża chemiczna, branża medyczna (m.in. biologia przemysłowa, produkcja
farmaceutyków), branża wytwarzania zdrowej
żywności, technologie recyklingu, technologie
informacyjne i komunikacyjne, technologie
elektryczne i elektroniczne, technologie inżynierii mechanicznej i automatyka.
Dla kogo jest ona przeznaczona?
Dla przedsiębiorstw mających status małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających mniej niż 250 pracowników,
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów euro. Ważne jest
też to, że przedsiębiorstwa te muszą inwestować na Dolnym Śląsku. Przedsiębiorcy
mogą uzyskać od 100 tysięcy do 8 milionów
złotych wydatków kwalifikowanych czyli
podlegających dofinansowaniu. W 99 procentach przypadków to wartość inwestycji
netto. Wielkość dofinansowania wynosi natomiast od 50 do 60 procent tej wartości.

in

wywiad

Czy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mają
do dyspozycji jeszcze jakieś inne dotacje
wspierające innowacyjność?
Tak. Jest to dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych udzielane przez Centrum
Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej
w Warszawie. Na badania przemysłowe można
pozyskać od 50 do 60 procent, a na prace rozwojowe – od 35 do 45 procent. Można jednak
zwiększyć poziom dofinansowania o 15 procent, jeśli spełnimy jeden z dwóch warunków.
Jakich?
Jeśli projekt obejmuje skuteczną współpracę miedzy MŚP a jednostką naukową, któ-
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Mariusz Boczkowski, doradca klienta biznesowego w firmie Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe,
które od dziesięciu lat pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu dotacji.
/ Mariusz Boczkowski, poradce obchodních klientů ve firmě Poradenství, ekonomické finančnictví,
která desítky let pomáhá podnikatelům v poskytování dotací.

Drugi przypadek dotyczy badań przemysłowych – tutaj projekt obejmuje skuteczną współpracę między MŚP a jednostką
naukową, a jego wyniki są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji
technicznych i naukowych lub publikowane
w czasopismach naukowych lub technicznych
lub w powszechnie dostępnych bazach lub za
pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego. W obu przypadkach warto pamiętać, że
za skuteczną formę współpracy nie uważa się
podwykonawstwa jednostki badawczej.
A jakie kwoty wchodzą w grę?
I tutaj jest chyba najciekawsza rzecz, ponieważ nie jest to konkretnie określone.
Jest jedynie określone, że „mają być adekwatne”, więc teoretycznie można zgłosić
projekt opiewający na 50 tysięcy złotych,
ale również taki na 10 milionów złotych.
Warto podkreślić, że ta dotacja jest podobna do działania 1.4 w ramach Programu
Innowacyjna Gospodarka, natomiast jest
moim zdaniem dużo prostsza do zdobycia.
Pula pieniędzy jest niemal nieograniczona,
a wybór projektów jest autonomiczną (ale
również subiektywną) decyzją zarządu Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej. Zdecydowanie polecam tę dotację
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S Mariuszem Boczkowskim,
poradcem obchodních klientů ve świdnické firmě Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe s.r.o., rozmlouváme o možnostech
financování inovačních nápadů podnikatelů. DEF je firma s více než desetiletou tradicí, která se specializuje na poskytování
vnitřních zdrojů financování ve formě půjček a dotací. V dalších letech její pomoci
využilo více než stopadesát podniků.
Jaké dotace na inovace jsou dostupné pro
podnikatele v roce 2013?
Nejvýznamnější dotací v Dolnoslezském
vojvodství v tomto roce je dotace 1.1A1
Dotace na inovace shodná s Dolnoslezskou
strategií inovací. Hlavními oblastmi vyjmenovanými v této strategii jsou chemická
oblast, medicína (mimo jiné průmyslová biologie, farmaceutická produkce), oblast vytváření potravinářských zdrojů, technologie
recyklace, informační technologie, elektrické technologie a elektřina, inženýrské technologie mechanizace a automatika.
Komu je dotace určena?
Podnikům, které mají status malých
a středních podniků, čili zaměstnávajícím
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méně než 250 pracovníků, jejichž roční obrat nepřekročí padesát milionů Euro nebo
jejichž roční bilanční částka nepřekročí 43
milionů Euro. Důležité je také to, že podniky
musí směřovat své investice do Dolního Slezska. Podnikatelé mohou získat od sto tisíc do
osmi milionů zlotých uznatelných výdajů,
podléhajícím dofinancování. V 99% případů
je to cena čisté investice. Velikost dofinancování představuje naopak hodnotu od padesáti
do šedesáti procent.
Mají podniky v Dolním Slezsku k dispozici ještě nějaké jiné dotace podporující
inovativnost?
Ano. Je to dofinancování vědecko-rozvojových prací udělované Centrem inovací
hlavní technické oraganizace ve Varšavě.
Na průmyslový výzkum je možné získat od
50 do 60 procent, a na rozvojové práce od
třicetipěti do čtyřicetipěti procent. Možné
je však zvýšit výši dofinancování o patnáct
procent, pokud je splněna jedna ze dvou
podmínek.

in

rozhovor

Která?
Pokud projekt zahrnuje skutečnou spolupráci mezi MŚP a výzkumnou jednotkou,
která nese alespoň 10 procent způsobilých
nákladů na projekt nebo má právo zveřejnit
výsledky výzkumných projektů do té míry,
v jaké pocházejí z prováděných výzkumů.
Druhá podmínka se týká průmyslového výzkumu – tady projekt obsahuje skutečnou
spolupráci mezi MŚP a výzkumnou jednotkou a jeho výsledky jsou široce šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo jsou publikovány ve vědeckých
či technických časopisech nebo v běžně dostupných databázích nebo prostřednictvím
bezplatného softwaru. V obou případech je
nutno mít na paměti, že za skutečnou formu
spolupráce se nepovažuje subdodavatelství
výzkumným jednotkám.
A jaké částky tady jsou ve hře?
Tady jde snad o nejtěžší věc, poněvadž
není konkrétně definována. Je však určeno,
že částky mají být adekvátní, tedy teoreticky
můžete předložit projekt ohodnocený na padesát tisích zlotých ale také tak na deset milionů złotych. Je třeba zdůraznit, że dotace
je podobná dílčí akci 1.4 v rámci Programu
inovačního hospodářství, nicméně je podle
mého názoru mnohem prostší na sehnání.
Zásoba peněz je téměř neomezená a výběr
projektů je autonomním (ale stejně tak subjektivním) rozhodnutím úřadu Centra inovací hlavní technické organizace. Rozhodně
doporučuji tuto dotaci jako poměrně snadnou na získání a také jako možnost vysoké
úrovně procentového dofinancování.
Děkuji za rozhovor
Anita Odachowska-Mazurek
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Bądź społecznie odpowiedzialny
Innowacyjność, jak od początku przekonujemy na
naszych łamach, nie jest
zarezerwowana wyłącznie
dla sfery technologicznej. Równie istotne
jest innowacyjne myślenie jak i podejście do
systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Dziś to, co w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku upowszechniło się w biznesie zachodnim, dociera do Polski – właśnie jako
innowacja w zarządzaniu. Mowa o CSR
(ang. corporate social responsibility), czyli
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Obecnie jeden z finansowanych przez Unię
Europejską projektów mających na celu
promocję CSR jest realizowany na Dolnym
Śląsku. „CSR drogą do Innowacji” – projekt,
który wdraża Agencja Rozwoju Innowacji
w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem
Pracodawców, powiatem legnickim i firmą
GoodBrand z Wielkiej Brytanii – ma stworzyć unikatowy model biznesowy, który krok
po kroku wskaże, jak wdrażać założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, tak aby
przekładały się na wymierne korzyści, pomagały w budowaniu pozycji firmy na rynku
i wzmacniały jej innowacyjność. Atutem są
specjaliści z Wielkiej Brytanii, których wiedza i doświadczenie z pewnością pomogą
wdrażać rozwiązania, które w Polsce wciąż
jeszcze uznawane są za nowatorskie.
Zacznijmy jednak od tego, czym właściwie jest CSR. Jak czytamy na stronie
www.innowacjecsr.eu, jest to taka koncepcja
zarządzania przedsiębiorstwem, która polega
na „świadomym, zrównoważonym działaniu
uwzględniającym potrzeby i wymagania
szeroko pojętych interesów społecznych czy
grup interesariuszy”. Inaczej mówiąc, jest to
odpowiedzialne kształtowanie relacji firmy

zarówno z pracownikami, jak też kontrahentami, dostawcami czy inwestorami. Dobra
współpraca zarówno z partnerami wewnątrz,
jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa pozwala
pozytywnie wpływać na jego konkurencyjność i wartość. Aby budować odpowiedzialne relacje, należy dokładnie poznać oczekiwania jednych i drugich, a następnie włączyć
je we własną strategię zarządzania, a potem
monitorować jej wpływ na konkurencyjność
naszej firmy.
Korzyści z takiego podejścia do zarządzania mają wszyscy. A jakie to korzyści? Przede
wszystkim skuteczniejsze pozyskiwanie
nowych klientów, wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, wzrost
zainteresowania potencjalnych inwestorów
i zdobycie nowych rynków, jakie zapewniają
innowacyjne rozwiązania biznesowe. Z kolei
budowanie lojalności, poprawa zaangażowania pracowników, poprawa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy pozwalają poszerzyć grupę odbiorców na dotychczasowych
i nowych rynkach. Ponadto dzięki zidentyfikowaniu potrzeb społecznych firmy mogą
zaoferować nowe, innowacyjne rozwiązania.
Wprowadzenie w firmie CSR to proces
trudny. W jego realizacji ma dolnośląskim
przedsiębiorstwom pomóc projekt „CSR
drogą do Innowacji”. Obecnie – od listopada
2012 do września 2013 roku – trwa jego drugi
etap, w ramach którego model CSR stworzony przez realizatorów projektu ma być testowany przez dolnośląskie firmy. Tych ostatnich ma być 18, a rekrutacja trwa na stronie
www.innowacjecsr.eu, gdzie wciąż można
zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie.
Na tym etapie wypracowane przez ekspertów rozwiązania zostaną wdrożone w przedsiębiorstwach, które zostaną zaangażowane

We wrześniu 2012 roku odbył się cykl seminariów dla przedsiębiorców „Innowacje a społeczna
odpowiedzialność biznesu”.
/ V září roku 2012 se konala řada seminářů pro podnikatele s titulem „Inovace a společná odpovědnost
obchodu”.
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do projektu. Każda firma otrzyma wsparcie
merytoryczne i będzie współpracować z wykwalifikowanymi konsultantami-ekspertami z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu i budowania strategii rozwoju firmy.
Uczestnicy edycji testowej będą mieli także
dostęp do dedykowanej platformy on-line,
zawierającej materiały merytoryczne z zakresu CSR i wsparcia innowacyjnych rozwiązań
w firmie oraz dostęp do szkoleń on-line.
W trzecim etapie, który rozpocznie się
w październiku 2013 roku i potrwa aż do roku
2015, na podstawie wyników i doświadczeń
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z etapu testowania opracowana zostanie ulepszona wersja modelu CSR. Zespół Ekspercki
będzie miał za zadanie przygotować jego finalną wersję, która następnie będą mogły wdrażać przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce.
Udział w projekcie jest bezpłatny, pod
warunkiem, że firma zostanie do niego
zakwalifikowana. Każdy przedsiębiorca,
który jest zainteresowany wdrożeniem modelu swojej firmie, powinien zgłosić się
do projektu. Można to zrobić na stronie
www.innowacjecsr.eu.

Buď společensky odpovědný
Inovace, jak od počátku
přesvědčujeme na našich
stránkách, není vyhrazena
výlučně pro oblasti technologie. Stejně důležitá je inovace myšlení
nebo také přístup do systému řízení podnikatelů. Co se v letech devadesátých 20. století zpopularizovalo v západním obchodě,
proniká dnes do Polska jako inovace v řízení. Hovoříme o CSR (ang. Corporate social
responsibility), čili o společenké odpovědnosti obchodu.
Jedním z projektů financovaných Evropskou unií, který má za cíl zavádění CSR, je
projekt realizovaný v Dolním Slezsku. „CSR
– cesta k inovaci” – projekt, který zavádí
Agentura rozvoje inovací v partnerství s Dolnoslezským svazkem zaměstnavatelů, powiatem legnickym a firmou GoodBrand z Velké
Británie – má vytvořit unikátní obchodní
model, který krok za krokem ukáže, jak zavést základy společné odpovědnosti obchodu tak, aby se převedly na měřitelné výhody,
pomohly k vybudování pozice firmy na trhu
a posilovaly její inovaci. Výhodou jsou specialisté z Velké Británie, kteří vědí a prokazují
se spolehlivostí pomoci zavést řešení, které
se v Polsku stále ještě pokládá za novátorské.
Začněme však tím, čím vlastně je CSR. Jak
čteme na stránce www. innowacjecsr.eu,
je to koncepce zařazení podniků, která spoléhá na svědomité, rovnocenné potřeby respektovaného jednání a požadavky široko
pojatých sociálních zájmů nebo zainteresovaných skupin. Jinak řečeno, je to zodpovědnost utváření poměrů s pracovníky, jak se
zhotoviteli, dodavateli nebo investory. Dobrá
spolupráce s partnery, jak uvnitř tak i vně
podniku, dovoluje pozitivně ovlivňovat jeho
konkurenceschopnost a hodnotu. Aby byly
vztahy odpovědné, přísluší se poznat očekávání jedněch i druhých a později je zapojit do
vlastní strategie řízení, a potom monitorovat
její vliv na konkurenceschopnost naší firmy.
Výhody takového pojetí řízení mají všichni. A jaké to jsou výhody? Především účin-
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nější získávání nových klientů, růst konkurence na mezinárodních trzích, růst zájmu
potencionálních investorů a dobytí nových
trhů, jaké zajišťuje inovace řešení obchodu.
Naopak budování loajality, zlepšení angažovanosti pracovníků, zlepšení image podniku
na trhu práce dovoluje rozšířit skupinu odběratelů na dosavadních i nových trzích. Navíc díky identifikaci sociálních potřeb může
firma nabídnout nové inovační řešení.
Zavedení CSR do firmy je složitý proces.
V jeho realizaci má dolnoslezským podnikatelům pomoci projekt „CSR – cesta k inovaci.” Nyní, od listopadu 2012 do září roku
2013, trvá jeho druhá etapa, v rámci které má
být vytvořený model CSR testovaný realizátory projektu v dolnoslezských firmách. Těch
posledních má být 18 a přihlášení firmy do
účasti na projektu je stále možné na stránce www.innowacjecsr.eu. V této fázi budou
vypracovaná řešení zavedena do podniků,
které budou zařazeny do projektu. Každá
firma dostane podstatnou podporu a bude
spolupracovat s vyškolenými konzultanty –
odborníky z oblasti společné odpovědnosti
obchodu a budování strategií rozvoje firmy. Účastníci testování by měli také přístup
k vyhrazené on-line platformě obsahující
zásadní materiály z oblasti CSR a podporu
inovačních řešení ve firmě nebo přístup do
on-line školení.
Ve třetí fázi, která započne v říjnu 2013
a potrvá až do roku 2015, bude vypracována
vylepšená verze modelu CSR na základě výsledků a zkušeností z testovací etapy. Skupina odborníků bude mít za cíl připravit jeho
finální verzi, která pak bude schopna vést
podnikatelské sektory MŚP v Polsku.
Účast v projektu je bezplatná za předpokladu, že firma bude mít potřebnou kvalifikaci.
Každý podnikatel, který má zájem o zavedení modelu do svojí firmy, je povinen přihlásit
se do projektu. Můžete to udělat na stránce
www.innowacjecsr.eu.
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Dolnoślą
Tak jak to było w ostatnich
kilku latach również i w tym
roku ośrodek Enterprise
Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. organizował wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego Dolnośląskie Dni Innowacji (DDI). Impreza ze względu na swoją
cykliczność oraz zaangażowanie organizatorów w promowanie jej idei jest szeroko
rozpoznawalna w regionie i posiada stałe
miejsce w kalendarzu wydarzeń o charakterze innowacyjnym organizowanych
w województwie dolnośląskim.
DDI odbyły się w dniach 12. - 13. 12. 2012,
skierowane były przede wszystkim do studentów, absolwentów oraz osób zainteresowanych
założeniem własnej działalności gospodarczej.
Pierwszy dzień wydarzenia, tj. 12 grudnia
skupił się wokół konferencji pn. Własny Biznes – Moja Przyszłość, która miała miejsce
w obiektach Politechniki Wrocławskiej we
Wrocławiu. Natomiast w kolejnym dniu ośrodek Enterprise Europe Network zlokalizowany
w Szczawnie-Zdroju pełniący rolę współorganizatora, zaprosił uczestników do Dolnośląskiego Parku Technologicznego (T-Park), aby
wzięli udział w konferencji pt. Przedsiębiorczość Akademicka. Na zaproszenie organizatorów do T-Parku przybyli głównie studenci
uczelni technicznych, nie zabrakło również
reprezentantów kół naukowych, przedstawicieli kadry akademickiej lokalnych uczelni
wyższych oraz przedsiębiorców z regionu.
Mimo tego, że wydarzenie miało charakter
jednodniowy jego program był bardzo rozbudowany, tak aby każdy z uczestników DDI
mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy
mając na względzie fakt, że środowisko studenckie jest bardzo ambitnym słuchaczem,
otwartym na zdobywanie wiedzy i doświadczeń, zaprosili do T-Parku szereg prelegentów
mogących się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie kreowania nowych
przedsiębiorstw.
Początek konferencji to prelekcja Krzysztofa Zasiadłego na temat Przełamywania barier
w rozwoju przedsiębiorczości. Ekspert podzielił się z uczestnikami wiedzą odnośnie
początków rozwoju parków technologicznych
w Polsce. Wskazał jakie rozwiązania wspierające przedsiębiorczość stosowane są w Zachodniej Europie oraz w USA. W wystąpieniu
zwrócił uwagę na szereg prostych alternatyw
mogących skutecznie pomóc w rozwoju firmy, które są już dostępne w Polsce lub mogą
być w łatwy sposób transferowane z zagranicy.
Kolejne wystąpienie dotyczyło Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości, przepro-
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skie Dni Innowacji
Dolnoslezské dny inovace

Dolnośląskie Dni Innowacji 2012 w T-Parku w Szczawnie Zdroju.
/ Dolnoslezské dny inovace 2012 v T-Parku ve městě Szczawno Zdrój.
Foto: Enterprise Europe Network IRMM DARR S.A.

wadził je Leszek Kwieciński Przewodniczący
Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się prelekcja Jakuba Szymańskiego, który wspominał przede wszystkim
o innowacyjnych przedsięwzięciach pozwalających na połączenie ambitnych studentów
i absolwentów uczelni wyższych z firmami
poszukującymi kreatywnych rozwiązań.
Na konferencji poświęconej przedsiębiorczości akademickiej nie można było pominąć
tematyki Aniołów Biznesu, zyskującej na popularności formy wspierania przedsięwzięć
będących we wczesnych fazach rozwoju,
w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Tematykę tę przybliżył Przemysław Jura reprezentujący Regionalną Sieć
Aniołów Biznesu – Innowacje. Ostatnim
punktem w programie Dolnośląskich Dni
Innowacji 2012 była prelekcja Marty Kuczyńskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pani ekspert streściła uczestnikom główne
założenia funduszów pożyczkowych oraz
poręczeniowych dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Wspomniana inicjatywa
skierowana jest zarówno do przedsiębiorców
prowadzących już działalność gospodarczą,
jak również do osób, które dopiero zamierzają rozpocząć własny biznes i chcą na ten
cel pozyskać wsparcie finansowe.
Ostatnia prelekcja zakończyła długi, ale
bogaty pod względem merytorycznym drugi
dzień Dolnośląskich Dni Innowacji i tym samym całe wydarzenie. Wydaję się, że zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy byli zadowoleni z przebiegu imprezy. Organizatorom
udało się przygotować ambitny program oraz
zaprosić znakomitych ekspertów. Również
społeczność studencka najliczniej zgromadzona wśród uczestników może być zadowolona z udziału w DDI, ponieważ uzyskała niezwykle cenny zasób wiedzy mogący pomóc

w przyszłości przy tworzeniu innowacyjnych
i kreatywnych biznesplanów. Studenci otrzymali przydatne wskazówki oraz szereg rad
i inspiracji, na temat wdrażania nowatorskich przedsięwzięć.
Stejně jako v předchozích
letech i letos zorganizovalo
centrum Enterprise Europe Network při Dolnoslezské agentuře regionálního rozvoje společně
s Úřadem maršálka Dolního Slezska Dolnoslezské dny inovace (DDI). Událost je
vzhledem ke své cyklické povaze a závazku
organizátorů podpořit její myšlenku široce
uznávaná v regionu a má své stálé místo
v kalendáři inovačních akcí pořádaných
v Dolním Slezsku.
DDI se konaly ve dnech 12. - 13. 12. 2012
a byly zaměřeny především na studenty, absolventy a zájemce o zahájení vlastního podnikání. První den akce, tj. 12. prosince, se týkal
konference Vlastní business - Moje budoucnost, která se konala v budově Technologické
univerzity ve Vratislavi. Druhý den centrum
Enterprise Europe Network, nacházejíci se
v Lázních Szczawno a plnící roli organizátora, pozvalo účastníky do Dolnoslezského
parku technologie (T-Park), aby se zúčastnili
konference Akademického podnikání. Na pozvání organizátorů přišli do T-Parku studenti
Technické univerzity, rovněž reprezentanti vědeckých kruhů, zástupci zaměstnanců místní
univerzity a podnikatelé z regionu.
Ačkoliv byla událost jednodenní, program
byl velmi obsáhlý, každý účastník DDI si
mohl najít něco pro sebe. Organizátoři, vzhledem k tomu, že studentské prostředí je velmi
ambiciózní a otevřené pro získávání znalostí
a zkušeností, pozvali do T-parku řadu přednášejích, kteří se mohli zaštítit bohatými
zklušenostmi v oblasti tvorby nových firem.

Konference začala projevem Christophera Zasiadlega na téma Boření bariér v rozvoji
podnikání. Odborník se podělil s účastníky
o informace ohledně počátků rozvoje technologických parků v Polsku. Poukázal na to, že
řešení pro podporu se používají v západní Evropě i ve Spojených Státech. Ve svém vystoupení upozornil na řadu jednoduchých alternativ,
které mohou účinně pomoci při rozvoji firem,
které jsou již v Polsku k dispozici nebo které
mohou být snadno přeneseny ze zahraničí.
Dalším výstupem o Akademických inkubátorech podnikání provázel Leszek Kwieciński,
předseda rady Akademického podnikatelského inkubátoru ve Vratislavi. S velkým zájmem
účastníků se setkala přednáška Jakuba Szymańskiego, který hovořil především o inovačních projektech umožňujících kombinaci ambiciózních studentů, absolventů vysokých škol
a podniků hledajících kreativní řešení.
Na konferenci věnované akademickému
ústavu nelze přeskočit téma Business Angels
získávající na popularitě formou podpory
projektů, které jsou v počátečních fázích vývoje, na oplátku za minoritní podíl ve společnosti. Toto téma přiblížil Przemysław Jura,
reprezentující Regionální síť Business Angels
– Inovace. Posledním bodem na programu
Dolnoslezských dnů 2012 byla přednáška
Marty Kuczyńskiej z Banky národního hospodářství. Odbornice shrnula účastníkům
hlavní předpoklady pro získání úvěrových
a záručních fondů, které jsou k dispozici
v rámci iniciativy JEREMIE. Tato iniciativa
je určena pro společnosti vykonávající hospodářskou činnost stejně jako pro lidi, kteří
mají v úmyslu začít s vlastním podnikáním
a kteří za tímto účelem chtějí získat finanční
podporu.
Poslední přednáška byla dlouhá, ale obsahově bohatá, a zakončila druhý den Slezských
dní inovace a tím i celou událost. Zdá se, že
jak účastníci tak i organizátoři byli s průběhem akce spokojeni. Oragnizátorům se podařilo připravit výtečný program a pozvat
významné odborníky. Také účastníci studentské komunity mohou být spokojeni s podílením se na DDI, protože získali velmi cenné
poznatky, které by jim mohly pomoci v budoucnu při vytvoření kreativních obchodních
plánů. Studenti obdrželi řadu užitečných tipů
a širokou škálu rad a inspirací na realizaci
inovačních projektů.
Tomasz Charkot
Kontakt:
Enterprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: (74) 64 80 450, faks: (74) 64 80 451

Podpora podniků na dosah ruky
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Dolnośląski Klaster Turystyki
– Na branżę turystyczną
trzeba patrzeć oczami turysty, bo to dla niego ona
działa i to on musi z niej
korzystać. Na tym polega innowacyjność
naszego myślenia – mówi o Dolnośląskim
Klastrze Turystyki Ryszard Sobański, jeden jego z inicjatorów i założycieli.
Tworzenie klastrów jest często wstępem do
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań,
które w przypadku pojedynczych podmiotów bywają trudne do zrealizowania. Z takiego właśnie założenia wyszła grupa dwunastu przedsiębiorstw, organizacji z branży
turystycznej, a także samorządów, które 21
września 2012 roku spotkały się w Pensjonacie Katarzynka w Boleścinie, by utworzyć
Dolnośląski Klaster Turystyczny. – Tworząc
klaster likwidujemy ograniczenia terytorialne – mówi Ryszard Sobański, prezydent
Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Świdnicy, jednego z założycieli klastra. –
Chodzi o te sztuczne podziały administracyjne, które z punktu widzenia turysty nie
mają znaczenia. Na przykład szlaki rowerowe muszą być wytyczane niezależnie od
granic administracyjnych gmin, powiatów
czy województw, a nawet krajów. Ponadto
dzięki takim klastrom o wiele łatwiejsza jest
promocja działań pojedynczych przedsiębiorstw czy organizacji z branży turystycznej, a także łączenie ich w grupy, na przykład tematyczne.
Mówiąc o grupach Ryszard Sobański ma
na myśli na przykład tworzenie subregionów turystycznych – jak choćby kompleks
umocnień wojskowych w Górach Sowich
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia
Europejskiego
■ Restauracja „Imbir” ze Świdnicy,
Pałac Krasków
■ PW „Zoom” TV Teletop Sudety ze Świdnicy
■ Hotel Pałacyk z Legnicy
■ Stowarzyszenie Świdnicki Klub Żeglarski
Qbryg
■ Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska,
■ Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
w Świdnicy
■ Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe
ze Świdnicy
■ Dom w Ogrodzie „Katarzynka”
w Boleścinie
■ Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
z siedzibą w Świdnicy
■ Społeczna Akademia Nauk w Łodzi filia
w Świdnicy.
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czy zamki dolnośląskie. Ale propozycji jest
znacznie więcej. – W codziennej działalności przynależność do Dolnośląskiego Klastra
Turystyki pozwala realizować wspólne projekty, na przykład lokalnych organizacji turystycznych z Wałbrzycha i Świdnicy. A jak
wiadomo, w jedności i liczbie siła – mówi
dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, która jest
współzałożycielem klastra. – Myślę jednak,
że najwięcej skorzystamy, przynajmniej ja
mam takie wyobrażenie, jeśli dobrze przygotujemy się do następnego programowania unijnego i wspólnie będziemy aplikować o dotacje, które będą skierowane
właśnie na przedsięwzięcia o charakterze
ponadlokalnym.
Podkreśla to także Ryszard Sobański.
– Dzięki dotacjom unijnym sporo mogą
zyskać organizacje i firmy zrzeszone w klastrze, bowiem fundusze zewnętrzne pozwolą
na stworzenie odpowiedniej infrastruktury
w określonych obszarach – mówi. – Doskonale wykorzystała to jako region włoska
Toskania, gdzie stworzono w ten sposób
i promuje się obszar winiarski. Jest wspólne
logo, ulotki i wiele innych. Mam nadzieję,
że dzięki naszej działalności podobne rozwiązania zaczną być wprowadzane także na
Dolnym Śląsku, ale nie tylko. Sporo do powiedzenia możemy mieć w rejonach przygranicznych, gdzie jest dużo do zrobienia
w ramach wspólnej promocji. Inni, na przykład Szklarska Poręba na polanie Jakuszyckiej, wspólnie Czechami już zaczyna to robić, promując ten teren do jazdy biegowej.
Dolnośląski Klaster Turystyki powstał zatem jako nowoczesna forma współpracy
przedsiębiorstw, samorządów i jednostek
badawczo-rozwojowych na rzecz wspólnych
działań dla turystów. Jego cele to m.in.: poprawa wizerunku województwa w kraju i za
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granicą, podnoszenie jakości usług turystycznych, integracja środowisk zaangażowanych
w tworzenie oferty turystycznej regionu,
organizacja szkoleń, stworzenie wspólnego
systemu informacji turystycznej dla regionu,
edukacja ekologiczna.
Liderem klastra jest Fundacja „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego. – Dolnośląski Klaster Turystyki ma stać się podmiotem, którego nadrzędną rolą będzie
promowanie naszego regionu i jego walorów turystycznych, historycznych, kulturowych w Polsce i Europie – mówi Aleksandra Królak-Wąsowicz z Fundacji. – Nasza
Fundacja, mając swą siedzibę w obiekcie
zabytkowym i będąc jednocześnie Miejscem
Pamięci, wpisuje się w listę miejsc wartych
zwiedzania. Tu pamięta się o trudnej dla Europy historii, wspomina czasy ruchu oporu,
sięga pamięcią do XIX wieku. Zabytek położony jest w malowniczej okolicy, otaczają
nas niezwykłe krajobrazy. Wiemy, jak wielu
turystów przyjeżdża na Dolny Śląsk i nie
trafia w miejsca leżące poza Wrocławiem.
Nie trafia, bo często nie wie, dokąd mogłyby
wyruszyć. Stąd idea, by wspólnymi siłami,
razem z innymi instytucjami z obszaru turystyki przyciągać gości do naszego regionu
i tym samym działać na korzyść rozwoju
regionalnego.
Jak dodaje Aleksandra Królak-Wąsowicz,
do Krzyżowej przyjeżdża wielu turystów
spoza granic Polski. – Chcielibyśmy wykorzystać nasze kontakty międzynarodowe,
by i one przyczyniły się do wzrostu turystyki w naszym regionie – mówi. – Chcielibyśmy, by klaster był także miejscem
promowania ekologicznych rozwiązań,
odnawialnych źródeł energii, podejścia do
działalności turystycznej zgodnego z duchem zrównoważonego rozwoju.
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„Na obor turistiky je třeba
pohlédnout očima turisty.
V tom je inovace našeho
myšlení,” říká o Dolnoslezském klastru turistiky Ryszard Sobański,
jeden z jeho iniciátorů a zakladatelů.
Tvoření klastrů je často vstupem k zavedení inovačních řešení, která v případě jenotlivých podnětů bývají obtížně realizovatelná. Na tomto základě vzniklo uskupení 12
podnikatelů, organizací z turistické branže
a také samospráva, která se 21. září roku
2012 setkala v penzionu Katarzynka v Boleścinie, aby utvořila Dolnoslezský klastr turistiky. Jde o umělé administrativní rozdělení,
které z bodu vidění turisty nemá význam.
Například cyklostezky musí být vytyčené
nezávisle na administrativních hranicích

Palác Lomnica

Dolnoslezský klastr turistiky
obce, powiatow nebo vojvodství a dokonce
krajů. Kromě toho je díky takovým klastrům mnohem lehčí podpora jednotlivých
akcí ze strany podnikatelů nebo organizací z
turistické branže a také je lehčí zařadit je do
skupiny, například tematicky.
O skupinách mluví Ryszard Sobaňski
a má na mysli například tvoření turistických
subregionů, jako třeba komplex vojenského opevnění v Sovích horách nebo dolnoslezské zámky. Ale návrhů je značně více.
V každodenní činnosti příslušnost do dolnoslezského klastru turistiky pozvolna realizuje společné projekty, například lokální turistické organizace z Walzbrycha a Świdnice.
„A jak je vidět, v jednotě je síla,” říká ředitel lokální turistické organizace Ksiestwo
Świdnicko-Jaworskie, která je spoluzakladatelem klastru. „Myslím však, že největší využití má, aspoň já mám takovou představu,

Palác Staniszow

jestliže ho dobře připravíme pro následující program unie a společně zažádáme
o dotace, které budou vlastně poukazem
na předsevzetí o nadlokálním charakteru.”
To zdůraznil také Ryszard Sobański. Díky
unii může získat mnoho dotací organizace
i firma zřízená v klastru, neboť vnější fondy pozvolna dovolí vytvoření odpovídající
infrastruktury v oblastech. Toho dokonale
využil region italské Toskánsko, kde tímto
způsobem vzniká vinařská oblast. Má společné logo, letáky a jiné. Mám naději, že díky
naší činnosti začne být podobné řešení v příhraničních oblastech, kde je mnoho práce v
rámci společné pomoci. Například Szklarska
Poreba a Jakušice to společně s Čechy začínají dělat, připravují terén pro běžecké trasy.
Dolnoslezský klastr turistiky vznikl zatím
jako moderní firma ve spolupráci podniků,

samospráv a vědecko-výzkumných jednotek
ve věci společné činnosti pro turisty. Jeho
cíle jsou mimo jiné: zlepšení image vojvodství v kraji i za hranicemi, zvýšení kvality
turistických služeb, integrace středisek angažujících se v tvoření turistické oblasti regionu, organizace školení, vytvoření společného
systému turistických informací pro region,
ekologické vzdělávání a mnoho jiných.
Lídrem klastru je „Nadace kříže” pro Evropské dohody. „Dolnoslezský klastr turistiky se má stát podnětem, který bude
podporovat náš region a jeho hodnoty,
turistické, historické i kulturní, v Polsku
i v Evropě,” říká Aleksandra Królak-Wasowicz z nadace, jež má své sídlo v památkovém objektu, který bude po zapsání do listiny místních zásluh současně památkovým
místem. Pamatuje smutnou historii Evropy,
vzpomíná na časy činnosti odboje, sahá pamětí do 19. století. Pamětihodnost je v malebné krajině. Víme, jak hodně turistů přijíždí do Dolního Slezska a netrefí do místa
ležícího mimo Wroclaw. Netrefí, neboť často
neví, kam by se mohli vydat. Odtud pochází myšlenka, aby společnými silami s jinými
institucemi z oboru přitahoval klastr turistiky hosty do našeho regionu a tím samým
způsobem podporoval regionální rozvoj.
Jak dodává Aleksandra Królak-Wasowicz:
„Do Kryzowej přijíždí mnoho turistů zpoza polských hranic. Chtěli bychom využít
naše mezinárodní kontakty, které by se
přičinily o vzrůst turistiky v našem regionu. Chtěli bychom, aby klastr byl také místem šíření ekologických řešení, obnovitelných zdrojů energie a stoupající turistické
činnosti v duchu udržitelného rozvoje.”
Anita Odachowska-Mazurek
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Poprvé do Polska?
Na výlet do Polska? Řekni nám kam! Ptají se moji
přátelé. I proto jsem se vydal na poznávací cestu do
Polska se Svazky měst a obcí Krkonoše
jako organizátory a zástupci krkonošských
informačních center za krásného podzimního počasí ve dnech 3. – 4. 10. 2012. Pojedete do Polska poprvé? Můžete to udělat
i takto:

KOWARY – PARK MINIATUR

Tam zajeďte určitě, je tam jedna z nejzajímavějších atrakcí Dolního Slezska. Park,
v němž jsou rozmístěny hrady a zámky Jelenohohorska, je kousek od státní hranice
a je krásnou vstupní branou, uvidíte v něm
desítky zmenšenin zámků a hradů v poměru
1:25 s českým průvodním slovem, vypijete
kafíčko, mrknete na krásné klacisitní tvary
radnice v Kowarech a za hodinu jedete dál
plni dojmů.

KRKONOŠE - sněžka

Stejně jako na české straně Krkonoš i na
polské straně sledujete ze všech stran Sněžku. Mezi největší turistické atrakce patří tři
krásné vodopády, ten nejdelší měří 27 m
a jedná se o vodopád Kamenczyka kousek
od turistického centra Sklarska Poreba. Člověk nikdy neví, odkud do Polska pojedete,
proto se omezím jen na sdělení, že byste neměli opomenout návštěvu dalšího turistického centra Karpacz.

KARPACZ

Budete-li se dívat na Karpacz shora, nemůžete přehlédnout kolosální stavbu prostorově nejvýraznějšího hotelového komplexu, konferenčního centra, které dopadne
do vašeho oka jako pěst. V 7. (nejvyšším)
patře tohoto komplexu dostavěného teprve

Kamila Hlinková, Iva Zaplatílková, Dáša Palátková a Jiří Brož

v roce 2010 bez evropských dotací byl letos již banket pro 1350 osob, o patro níže
je ovšem další, menší kongresový sál. Sály
mají kapacitu 1800 a 1500 míst. Kdyby byl
hotel plný do poslední postele, mohlo by
v něm spát najednou prý dva tisíce lidí!
Hotel má kinosál pro 400 lidí. Ve 4. patře
najdete restauraci pro tisíc lidí se švédskými stoly. Poněkud útulnější je ovšem zelená
restaurace v přízemí, kde si vybíráte klasicky
z jídelních lístků. Vodní park TROPICANA je srovnatelný s městskými plovárnami,
u hotelu je i venkovní bazén. Další doplňky
– vůbec nemá smysl pochybovat, v komplexu je asi úplně všechno. Pracuje tam tři sta
stálých zaměstnanců a další sezónní zaměstnanci. Nejlevnější dvoulůžkové pokoje jsou
již od 100 zlotých za den.

WANG

Unikátní dřevěný kostel najdete ve svahu
v obci Karpacz. Byl postaven již ve 12. století
v Norsku, ale pruský král Fridrich Vilém IV.

vyhověl rozmaru hraběnky Friderike von
Reden a nechal jej v roce 1844 přestěhovat
právě sem…

JELENÍ HORA

Pravda, chce to chvilku času, abyste prošli desítky památek v okolí Jelení Hory, patrně se ovšem stavíte na náměstí, které má
obdélníkový tvar, kolem jsou vesměs zrekonstruované měšťanské domy s kompletním podloubím – jediným dochovaným
ve Slezsku. Uprostřed náměstí stojí radnice.
Součástí města jsou lázně Cieplice s lázeňskými domy, parkem a bazény, kde si můžete krásně odpočinout.

HRAD CHOJNIK

Zříceninu hradu s úžasným výhledem uvidíte nepochybně na kopci v krajině a můžete
jej navštívit celoročně téměř denně.

ÚDOLÍ ZÁMKŮ A ZAHRAD

Tak by se dalo charakterizovat údolí řeky
Bobr, která přitéká z krkonošských kopců do
Jelení Hory a teče dál do vnitrozemí. Podél
ní najdete spoustu zámků a zámečků, které
se od těch českých většinou liší tím, že byly
v nedávné době zakoupeny od státu soukromými majiteli, jsou rekonstruovány a začínají
silně přitahovat už nejen německé, ale konečně i české turisty. Ubytovat se můžete tedy
za přijatelnou cenu na některém ze zámků,
ochutnat vynikající polskou kuchyni a spatřit
spoustu turistických zajímavostí v krkonošském podhůří z druhé strany hranice.

PRŮVODCE V ČEŠTINĚ

Palác Wojanow
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Dostanete díky řadě realizovaných projektů
v oblasti turistiky v některém turistickém informačním centru, ať v Kowarech, Karpaczi,
Jelení Hoře nebo ve Szklarske Porebě. Šťastnou cestu!
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Po raz pierwszy do Polski?
Na wycieczkę do Polski?
Powiedz nam gdzie! Pytają
się moi przyjaciele. I dlatego wybrałem się w podróż
do Polski, wraz z szefem karkonoskiego
centrum informacyjnego, jeszcze podczas
pięknych jesiennych dni październikowych
zeszłego roku. Pojedziecie do Polski po raz
pierwszy? Proponuję zrobić to tak:

KOWARY – PARK MINIATUR

Musicie tam pojechać koniecznie, ponieważ znajduje się tam jedna na najciekawszych atrakcji Dolnego Śląska. Park,
w którym są grody i zamki jeleniogórskie,
położony jest bardzo blisko granicy polsko-czeskiej. Można zobaczyć tam dziesiątki miniatur zamków, grodów, pałaców
i innych znanych obiektów wykonanych
w skali 1:25 z czeskim opisem, możecie napić się kawy, spojrzeć na piękną klasyczną
architekturę ratusza w Kowarach, a po godzinie pojechać dalej.

KARKONOSZE

Tak samo po czeskiej stronie Karkonoszy jak i po polskiej stronie z każdej strony
widzicie Śnieżkę. Wśród najciekawszych
atrakcji wymienić należy piękne wodospady,
z których największy ma ponad 27 metrów,
a nazywa się Kamieńczyk, i znajduje się niedaleko centrum turystycznego Szklarskiej
Poręby. Człowiek nigdy nie wie, skąd do
Polski pojedzie, dlatego ograniczę się tylko
do stwierdzenia, żebyście nie zapomnieli
o odwiedzeniu innego centrum turystycznego, które znajduje się w Karpaczu.

KARPACZ

Gdy będziecie spoglądać na Karpacz
z góry, nie możecie nie zauważyć kolosalnej
budowli, jednego z największych kompleksów hotelowych, centrum konferencyjnego,
który rzuca się w oczy. Na siódmym piętrze

tego kompleksu, wybudowanego dopiero
w roku 2010 bez wsparcia funduszy europejskich, odbył się już bankiet na przeszło 1350
osób. Również na niższych piętrach znajdują się mniejsze sale konferencyjne. Sale
mają pojemność 1800 i 1500 miejsc. Gdyby
w tym hotelu były zapełnione wszystkie łóżka, w jednym momencie spałoby tam prawie dwa tysiące ludzi. W hotelu znajduje się
także sala kinowa na 400 osób. Na czwartym piętrze mieści się restauracja na tysiąc
osób, w systemie szwedzkiego stołu. Ale
także na parterze znajduje się restauracja,
z klasycznym menu wybieranym przez klientów. Park wodny TROPICANA jest porównywalny z miejskimi pływalniami, w hotelu
znajduje się także basen odkryty. Wymieniać inne atrakcje – nie ma większego sensu
– w tym kompleksie znajduje się wszystko.
Pracuje tam trzysta stałych pracowników
oraz wielu sezonowych. Najtańszy dwupokojowy pokój jest już od 100 zł za dzień.

WANG

Unikatowy drewniany kościół znajdziecie
na zboczu góry, już na obrzeżach Karpacza.
Został wybudowany w XII wieku w Norwegii, ale pruski król Fryderyk Wilhelm IV
spełniając kaprys hrabiny Fryderyki von Reden, przeniósł w roku 1844 całą konstrukcję
właśnie tutaj.

JELENIA GÓRA

Prawda, że zajmie to chwilę czasu, abyście
przeszli przez dziesiątki zabytków w okolicy
Jeleniej Góry, prawdopodobnie i tak zajdziecie się na rynku, który ma kształt prostokąta, z zrekonstruowanymi domami mieszkalnymi z oryginalnymi arkadami – jedynymi
zachowanymi na Śląsku. Na środku rynku
znajduje się ratusz. Sąsiadującym miastem
jest uzdrowisko Cieplice z domami zdrojowymi, parkiem i basenem, gdzie możecie
w pięknym otoczeniu odpocząć.

Vodopád Szklarski

ZAMEK CHOJNIK

Ruiny zamku, z niesamowitym bajkowym
widokiem, który będziecie mogli podziwiać
z góry, możecie zwiedzać przez cały rok.

DOLINA ZAMKÓW I OGRODÓW

Tak można byłoby scharakteryzować dolinę rzeki Bóbr, której źródło wypływa z gór
karkonoskich, płynie dalej do Jeleniej Góry
i w głąb kraju. Wzdłuż niej znajdziecie wiele zamków i zameczków, które od tych czeskich różnią się tym, że zostały zakupione
przez prywatnych inwestorów, zostały odremontowane i zaczynają coraz bardziej przyciągać ku sobie wielu niemieckich, ale także
i czeskich turystów. W niektórych zamkach
możecie także znaleźć nocleg za przyzwoitą
cenę, zjeść dania z polskiej kuchni i obejrzeć
wiele interesujących zabytków, znajdujących
się w karkonoskim podgórzu po drugiej
stronie granicy.

PRZEWODNIK PO CZESKU

Klára Kroupová, Petra Zítková, Helena Jankowska - Staniszow

Dzięki dużej ilości projektów zrealizowanych w dziedzinie turystyki, dostaniecie
przewodniki w języku czeskim w niektórych
punktach INFO CENTRUM, znajdujących
się w Kowarach, Karpaczu, Jeleniej Górze,
w Szklarskiej Porębie. Szczęśliwej drogi!
Jiří Daniel

Innowacje na czesko-polskim pograniczu

27

inovace
na česko -polském pomezí

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA
Fotosoutěž programu OPPS ČR-PR: Jeleniogorzanie, projekt Mezinárodní folklorní festival Českopolské setkání 2012.
Foto: Vladimíra Dvořáková, 3. místo.

Jelenia Góra: Geschäftsstelle Görlitz
GÖRLITZ – ZGORZELEC
- ZHOŘELEC – nejvýchodnější město Německa na
státní hranici s Polskem.
Kdysi součást Česka (za vlády Karla IV.),
později Pruska, Slezska. Právě v tomto městě je Geschäftsstelle Görlitz, která je členem
IHK Dresden. Na tradičním česko-polskoněmeckém fóru v Jelení Hoře jsme položili
několik otázek předsedovi této obchodní komory, kterým je Christian Puppe. Ve městě
Görlitz žije skoro 57 000 obyvatel.
Kolik podnikatelů sdružuje Vaše regionální obchodní komora?
Členství v obchodní komoře je pro všechny podnikatele v Německu povinné. Naše
obchodní komora sdružuje asi 7000 podnikatelů, kteří platí členské příspěvky.
Jaká je výše těchto členských příspěvků?
Výše je odvislá od dosaženého zisku podnikatele. Máme stanovenou minimální hranici zisku a ti, kteří jí nedosáhnou, neplatí
žádné členské příspěvky. Takových subjektů
je kolem 40%. Zbývajících 60% podnikatelů
platí příspěvky odvislé od dosaženého zisku.
Jaké úkoly plní Vaše obchodní komora?
Těch úkolů je několik, zaprvé jde o reprezentaci podnikatelské sféry a zadruhé
o reprezentaci regionální politiky. Komora
poskytuje také služby pro podnikatele. Těmi
službami jsou informace o nových právních
předpisech, semináře na různá témata, např.
Základy hospodaření, Problémy hospodaření, Základní právní poradna, Podnikatelské
vztahy mezi Německem a Polskem. Důležitou rolí komory je potvrzení o dosažení
kvalifikace. Pro mladé lidi v oblasti vzdělávání poskytujeme poradenství při uzavírání

P.P.
982507-2295/2012
500 01 Rychnov n. Kn.

smluv s učni, ovlivňujeme centrální proces
zkoušek, organizujeme systém praxí.
Jak dlouhou tradici má pobočka IPH
v Görlitzi?
Komora vznikla v roce 1850 a naší aktuální snahou je pozitivní ovlivňování vzdělávání mladých lidí a jejich začleňování do praxí
ve firmách.

Christian Puppe

GÖRLITZ – ZGORZELEC ZHOŘELEC – najbardziej
wysunięte na wschód miasto niemieckie, na granicy
niemiecko-polskiej. Kiedyś należące do
Czech (za panowania Karla IV), później
miasto pruskie, a potem śląskie. Właśnie
w tym mieście jest Geschäftsstelle Görlitz, która jest członkiem drezdeńskiej
izby
przemysłowo-handlowej.
Na tradycyjnym czesko-polsko-niemieckim forum kooperacyjnym w Jeleniej Górze, zadaliśmy kilka pytań prezesowi tej
izby handlowej, którym jest pan Christian
Puppe. W niemieckim mieście Zgorzelec
mieszka przeszło 57 tysięcy obywateli.

Ilu przedsiębiorców zrzesza Wasza regionalne izba handlowa?
Członkostwo w izbach handlowych w całych Niemczech jest obligatoryjne. Nasza
izba handlowa zrzesza 7 tysięcy przedsiębiorców, którzy płacą składki członkowskie.
Jaka jest wysokość składek członkowskich?
Wysokość składki związana jest z uzyskanym zyskiem przez przedsiębiorców. Mamy
ustanowioną minimalną granicę zysku, i ci
którzy jej nie przekraczają, nie płacą żadnych składek. Takich podmiotów jest około
40%. Pozostałych 60% przedsiębiorców płaci składki od osiąganego zysku.
Jakie zadania realizuje Wasza izba handlowa?
Tych zadań jest wiele, przede wszystkim
chodzi o reprezentowanie sfery biznesowej
i reprezentowanie regionalnej polityki. Izba
świadczy także usługi dla przedsiębiorców.
Tymi usługami są między innymi informacje o przepisach prawnych, seminaria
na różne tematy gospodarcze, na przykład
z podstaw zarządzania, problematyki zarządzania, podstawowa prawna porada,
przedsiębiorcze zachęty w handlu pomiędzy
Polską i Niemcami. Ważną czynnością izby
jest także potwierdzanie osiągnięć kwalifikacyjnych. Dla młodych ludzi organizujemy
porady dotyczące zawierania umów, wpływamy na centralny proces doświadczalny,
organizujemy system praktyk.
Jak długą tradycję ma Oddział Izby Przemysłowo-Handlowej w Görlitz?
Izba powstała w roku 1850, a nasze obecne
starania mają pozytywny wpływ na edukację młodych ludzi i ich włączanie do praktyk
w firmach.
Rozmlouvali / rozmawiali
Jiří Daniel, Paweł Ułaszewszki
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