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PROJEKT:  

„KULTURA, REKREACJA I SPORT NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM” 

Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-

edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Partner Wiodący:  

 

GMINA ŠILHEŘOVICE 

Partnerzy projektu:  

GMINA KRZYŻANOWICE 

Wartość całkowita projektu:  205 596,11 € 

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 174 756,69 € 
 

Opis:  Gminy Šilheřovice i Krzyzanovice mają długoletnią współpracę, która datuje się 

od roku 1998. Ich odległość bezpośrednia umożliwia spotykanie obywateli przy różnych 

imprezach okolicznościowych. Za pośrednictwem realizacji przedmiotowego projektu 

chcemy jeszcze bardziej poszerzyć współpracę i uzupełnić harmonogram o kolejne 

działania nie tylko w dziedzinie kultury ale i sportu. Jednym z głównych celów jest i 

stworzenie zaplecza dla czynności wolnoczasowych sąsiadujących granicznych 

miejscowości. Cele te są wsparte rzeczywistością, ponieważ gminy są sąsiadami, 

odległości są minimalne co umożliwia obywatelom obydwóch gmin korzystać bez 

ograniczeń z infrastruktury, która powstanie jako wsparcie realizacji działań 

kulturalnych i sportowych. 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie partnerstwa i współpraca za pośrednictwem 

wspólnie organizowanych imprez kulturalnych, społecznościowych i sportowych. 

Zaznajomienie się z kulturą kraju partnerskiego, przyjaźni pomiędzy obywatelami 

partnerskich gmin. 

Działania partnera Wiodącego: 

1  Konferencja rozpoczynająca. 

2  Wybudowanie  tech. infrastruktury do organizowania imprez towarzysko-sportowych.  

3  Organizowanie imprez społecznościowo-sportowych i działań wolnoczasowych  

4  Wydanie kroniki z organizowanych działań. 

Działania Partnera: 

1  Przebudowa boiska w Chałupkach 

Organizacja wspólnych PL-CZ akcji integracyjnych dla szerokiej grupy uczestników na 

w/w boisku:  

2. Szkolenia i pokazy dla strażaków  

3. Mecz Polska - Czechy w siatkówce dla młodzieży i dorosłych  

4. Lekkoatletyka dla najmłodszych - Szkoła z Chałupek i Szkoła z Silherovic  

5. Sportowa Olimpiada Przyjaźni dla osób niepełnosprawnych z Polski i z Czech 

(Podopieczni Domu Pomocy Społecznej z Krzyżanowic oraz osoby niepełnosprawne z 

terenu Silherovic). 

6. Sportowa Olimpiada Przyjaźni dla dzieci i młodzieży z całej gminy Krzyżanowice i 

gminy Silherovice  

7. Ćwiczenia plenerowe dla seniorów z Gminy Krzyżanowice (Koła Emerytów i 

Rencistów oraz seniorów z Silherovic).  

8. Pokazy udzielania pierwszej pomocy przez polskich i czeskich Strażaków, Policję i 

Pogotowie Ratunkowe.  

9. Samoobrona - szkolenie dla dzieci i młodzieży. 

10. Konferencja podsumowująca projekt.  

 


