
 

❖ Uprzejmie informujemy o dofinansowaniu projektu pn. ”Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci”.  

Który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Projekt polega na współpracy instytucjonalnej, integracji i wzmacnianiu partnerstwa polsko-czeskiego uczniów                   

i nauczycieli trzech kowarskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach,  Szkoła Podstawowa nr 3                                     

i Gimnazjum w Kowarach) z nauczycielami i uczniami vrchlabskiej Szkoły Podstawowej (nám. Míru 283 Vrchlabí).  

 

 

❖ Partnerami i wnioskodawcami projektu są Gmina Miejska Kowary oraz ZS nám. Míru 283 Vrchlabí i  Miasto 

Vrchlabi. 

 

❖ Realizując wspólny projekt pn. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” pragniemy zbudować trwałe 

fundamenty współpracy pomiędzy szkołami w miastach partnerskich. Istotą dotychczasowych kontaktów były 

krótkie wizyty 3-4 razy w roku dzieci i młodzieży z kowarskich i vrchlabskich szkół. Krótkie wizyty nie pozwoliły 

zrealizować celu głównego, jaki został zaplanowany, a była nim integracja dzieci i szkół z Kowar i Vrchlabi, lepsze 

poznanie się i  przełamanie bariery językowej. Dzięki projektowi będziemy mogli wzmocnić zakres współpracy 

naszych szkół, wymienić doświadczenia z zakresu edukacji sportowej z partnerem czeskim, a przy okazji promować 

aktywny wypoczynek, zasady gry fair play oraz zapoznać uczestników projektu z atrakcjami turystycznymi obu 

miast partnerskich. Dzięki projektowi zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję przełamać barierę językową, 

poznać zwyczaje i kulturę sąsiadów i wzmocnić partnerskie więzi. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane 

dzieci” jest projektem komplementarnym przygotowanym przez Gminę Kowary, w odpowiedzi na propozycję 

projektu partnera czeskiego. 

 

❖ Projekt zakłada 8 sportowych spotkań partnerskich z udziałem polskich i czeskich dzieci. 5 spotkań zorganizuje 

czeski partner w ramach komplementarnego projektu, a 3 spotkania zorganizuje każda z kowarskich szkół z pomocą 

Gminy Miejskiej w Kowarach. 

 

Całkowita wartość projektu: 9074,47 Euro (ok. 38 112,00 zł) 

Dofinansowanie EFRR 85 % – 7713,29 Euro (ok. 32 396,00 zł) 

Dofinansowanie Budżet Państwa 5% – 454,00 Euro (ok 1905,00 zł) 

Wkład Gminy Miejskiej Kowary – 10% – 907,45 Euro (ok. 3 811,00 zł) 

Termin Realizacji projektu: 09.2017 – 07.2018 

Realizacja projektu: Referat Rozwoju Lokalnego UM Kowary 

 


