AKTIVITY V OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR/PL
PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU
ZAMĚSTNANOSTI
Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný
rozvoj společného pohraničí



rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit,
realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do
udržitelného cestovního ruchu.



podpora využití nehmotného kulturního dědictví



výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury
zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu
(např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující
návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.),



výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury umožňující anebo usnadňující
přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami
(hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.).



využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních
atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR
kódů apod.,



společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území,



společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu, včetně
pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh
propagace (bannery, propagační stany apod.)



Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

PRIORITNÍ OSA 3: VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce


iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) stávajících vzdělávacích nabídek a programů,
včetně realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající zejména ve spolupráci
vzdělávacích zařízení a institucí trhu práce,



realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických subjektů, orgánů správy a dalších organizací, u
nichž si mohou studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit teoretické znalosti v praxi.



Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

PRIORIRNÍ OSA 4: SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT
Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu



realizace spolupráce samospráv a komunit v oblastech jako je spolupráce mládeže, aktivity
zaměřené na mládež (včetně osvětových aktivit), společensko-kulturní aktivity přispívající ke
vzájemnému poznání a porozumění apod.,
kooperační aktivity směřující k upevňování společné identity;



společné plánování rozvoje dopravní sítě a koordinace investic do silniční infrastruktury



spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny (společné programy ochrany, osvěty i vzdělávání
obyvatel apod.)



spolupráce v oblasti územního plánování a využití území



realizace společných aktivit v oblasti veřejných služeb celospolečenského významu

Výše dotace až 85%.

