
 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
 Euroregionu Glacensis 

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie 
na realizację projektu pn.: Razem wczoraj, razem dzisiaj, 
razem jutro nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002895 

z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w 

ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska 2014-2020 

Oś priorytetowa nr 4: Współpraca instytucji i 

społeczności 

Wartość projektu: 19829,25 Euro (ok. 90421,38 PLN) 

Wartość dofinansowania: 17846,32 (ok. 81379,22 PLN), w tym: 

• EFRR: 16854,86 Euro (ok. 76858,16 PLN) 

• Budżet państwa: 991,46 Euro (ok. 4521,06 PLN) 

Termin realizacji projektu: 03.01.2022 do 31.12.2022 r. 

Cel projektu: rozwój i zacieśnianie współpracy transgranicznej między uczniami, 

ich rodzinami i pracownikami, podniesienie efektywności pracy zespołowej 

nauczycieli, kształtowanie, umiejętności pracy w grupie oraz pogłębianie 

wiedzy o tradycjach naszego pogranicza. Poznawanie się podczas spotkań na 

terenach przygranicznych, wzajemne poznawanie języka partnera, nabywanie i 

pogłębianie umiejętności w zakresie jazdy na nartach, budowanie silnych więzi 

pomiędzy uczestnikami projektu i ich rodzicami, poznawanie pięknych, 

atrakcyjnych miejsc regionu na pograniczu Polski i Czech (Ziemi Kłodzkiej, 

Dzierżoniowskiej i Pardubickiego Kraju) poprzez zwiedzanie zabytków, 

wędrowanie po malowniczej Ziemi Kłodzkiej, zabawy integracyjne, wspólne 

zajęcia.  



Efekt Projektu: poprawa współistnienia i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym. Dzięki realizacji projektu nastąpi zacieśnienie blisko 

dwudziestopięcioletniej przyjaźni Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie 

oraz ZŠ Lanškroun oraz integracja dzieci, rodziców oraz pracowników ze szkół 

współpracujących poprzez zapoznanie się z historią, kulturą i tradycją 

wywodzącą się ze wspólnych korzeni.  

Zakres rzeczowy: projekt dotyczy partnerskich działań pomiędzy Szkołą 

Podstawową nr 3  w Dzierżoniowie i Szkołą Podstawową z Lanškroun - wspólne 

wyjazdy, imprezy kulturalno-sportowe, jubileuszowe spotkanie z okazji 25-lecia 

współpracy obu szkół, posadzenie „Dębów Pamięci”, ekspozycja współpracy w 

pamiątkowej gablocie. Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2022 

roku. 

Realizowane przy tym będą działania promocyjne, w formie informacji na  

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej i 

Urzędu Miasta Dzierżoniowa. 

www.euroregion-glacensis.ng.pl 

http://www.euroregion-glacensis.ng.pl/

