
 

      
 
Tytuł projektu:  
Ponadgraniczna współpraca Służb Ratownictwa Medycznego w Euroregionie Nysa 
 
Partner wiodący:  
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace (Pogotowie Ratunkowe Kraju 
Libereckiego ) – LB 
 
Partnerzy projektu: 
Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – DŚ 
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – DŚ 
 
Wartość dofinansowania z EFRR – 617 177,34 EUR 
w tym: 
Partner wiodący  –  Pogotowie Ratunkowe Kraju Libereckiego – 269 612,35 EUR 
Partnerzy projektu –  Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Zgorzelcu – 173 556,82 EUR 
 Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej – 174 008,17 EUR 
 
Opis projektu: 
Celem projektu było stworzenie sieci kooperacji służb ratownictwa medycznego w polskiej i czeskiej części 
Euroregionu Nysa. Podjęte działania przyczyniły się do poprawy funkcji służb ratowniczych w tym regionie. 
Po obu stronach granicy utworzono centra kontaktowe i koordynacyjne dla współpracy transgranicznej, 
które wspólnie koordynują działania na pograniczu polsko-czeskim. Gotowość operacyjną zapewniają 4 nowo 
zakupione i wyposażone karetki z jednolitą identyfikacją. W wyniku przeszkolenia językowego i jednolitej 
identyfikacji służb ratownictwa kontakty ratowników z mieszkańcami i placówkami służby zdrowia po obu 
stronach granicy uległy istotnej poprawie. Ważną rolę odegrały wymiany pracowników w formie stażu, 
wspólne ćwiczenia polskich i czeskich ratowników, wspólne spotkania, konferencje. Wydany został 
specjalistyczny słownik polsko-czeski. Dzięki realizacji projektu zdecydowanej poprawie uległo 
bezpieczeństwo wszystkich osób mieszkających i przebywających na pograniczu polsko-czeskim. 
 
Wspólne przygotowanie: 
Podczas wspólnych przygotowań projektu odbywały się spotkania w siedzibach partnerów. Na spotkaniach 
omawiano szczegółowo wniosek projektowy, załączniki do projektu oraz budżet projektu. Oprócz spotkań 
koordynatorzy kontaktowały się telefonicznie i drogą mailową. 
 
Wspólna realizacja:  
Wspólna realizacja projektu dotyczy: 

1. Stworzenie 2 centrów koordynacyjnych 
2. systematyczne spotkania robocze (PL i CZ) 
3. kursy językowe dla personelu medycznego 
4. organizację 2 konferencji ( 1 w Polsce i 1 w Czechach) 
5. badanie uwarunkowań prawnych dotyczących działań transgranicznych 
6. wspólne ćwiczenia polskich i czeskich ratowników 
7. staże wymienne personelu 
8. zakup 4 wyposażonych karetek przeznaczonych między innymi do działań transgranicznych 

umieszczonych na stanowiskach wyjazdowych w pobliżu granicy państwa. 
9. Stworzenie oraz wydanie obustronnego czesko-polskiego słownika dla ratowników 


