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INFORMACE O MIKROPROJEKTU :
Projekt byl zaměřen na zvýšení intenzity spolupráce a přeshraniční integrace s polským příhraničím, včetně přeshraničních poznatků zejména v oblasti životního prostředí a tradic obou regionů.
Projekt byl realizován s polským partnerem Gminou Klodzko.
Projekt byl realizován na obou stranách hranice – v rámci projektu se uskutečnily aktivity, zaměřené na životní prostředí, na představení regionálních tradic a historii regionu, v rámci projektu byl vytištěn společný
česko-polský kalendář a vznikla společná interaktivní virtuální mapa.

AKTIVITY MIKROPROJEKTU :
Příklad dobré praxe–na obou stranách hranice se uskutečnila dvoudenní konference, zaměřená na historii společných aktivit na venkově, systém odpadového hospodářství v regionech a k historii regionu
EKO výrobky– na obou stranách hranice byla pro žáky základních škol vyhlášena eko- soutěž s názvem „Recykluj a buď IN“. Zapojeny byly z české strany 4 základní školy, ÚSP v Kvasinách, z polské strany bylo
zapojeno 5 základních škol. Hlavním pravidlem soutěže bylo zužitkovat jakýkoliv odpadový materiál na eko-výrobek. Soutěž byla doplněna představením těchto výrobků v členských obcích svazku a u polského partnera
projektu.

Tradice regionů– na obou stranách hranice se uskutečnila kulturně-společenská akce, zaměřená na historické tradice daných regionů
Studijní návštěvy– na obou stranách hranice se uskutečnily studijní návštěvy objektů, zaměřených na oblast odpadového hospodářství a životního prostředí
Společný kalendář– v rámci projektu byl vytištěn společný kalendář s připomenutím zajímavých míst, objektů, tradičních akcí po obou stranách hranice
Poznej souseda–v rámci projektu byla vytvořena interaktivní virtuální mapa regionů obce Klodzko a Mikroregionu Bělá s možností jejího otevření přes mobilní zařízení. Mapa zahrnuje důležitá památeční a
zajímavá místa v příhraniční oblasti obou partnerů s informacemi o těchto místech.
Na přiloženém linku je možné si přiblížit zajímavá místa Mikroregionu Bělá:
http://mapacz.gmina.klodzko.pl
Dále je k dispozici informace o zajímavých místech v regionu Klodzko: http://mapapl.gmina.klodzko.pl
Mapy s jednotlivými místy jsou k tisku na: http://mapa.gmina.klodzko.pl

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

