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1. Informacje o projekcie. 

 
Projekt realizowano wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym w Libercu – partnerem wiodącym projektu, oraz 

Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Zgorzelcu. 
Wartość całego projektu to: 726 091,00 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wynosi  85% wydatków kwalifikowanych. 
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze wynoszą: 

204 715,50 EURO. 
 

              
 

2. Działania w ramach projektu 
 
2.1 Działania w ramach całego projektu 

Podstawowym celem projektu było stworzenie sieci kooperacji służb ratownictwa medycznego w polskiej i 
czeskiej części Euroregionu Nysa. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. W wyniku realizacji projektu poprawie uległo wyposażenie służb ratownictwa medycznego. Przez 
organizację w ramach projektu kursów języka czeskiego i polskiego zmalała bariera komunikacyjna między 
służbami ratowniczymi. W ramach staży wymiennych oraz organizacji konferencji możliwa była wymiana 
wspólnych doświadczeń. 
 

2.2 Działania realizowane przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze  
W ramach projektu Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze realizowało poniższe działania: 

 
1. Zakup specjalistycznego ambulansu z napędem na 4 koła – Ambulans zakupiono na teren 

przygraniczny z miejscem stacjonowania w Świeradowie Zdroju. 
2. Organizacja specjalistycznej konferencji –Konferencja odbyła się w dniach 29-30.04.2010 r.  W 

konferencji brało udział ok. 120 osób z Polski, Czech i Niemiec. Podczas konferencji poruszane były 
m.in. aspekty prawne  współpracy transgranicznej, nowoczesnych rozwiązań technicznych 
wykorzystywanych w medycynie ratunkowej. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń 
między personelem medycznym. 

3. Kursy języka czeskiego – zrealizowany został kurs języka czeskiego dla pracowników medycznych. 
4. Staże wymienne - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze wysłało na staż do Republiki Czeskiej 12 

osób. Staże odbywały się w Pogotowiu Ratunkowym w Libercu. 



5. Organizacja spotkań roboczych – Co kwartał organizowano spotkania robocze u partnerów zarówno 
po polskiej jak po czeskiej stronie. Podczas spotkań omawiane były postępy w realizacji projektu jak 
również poszczególne elementy współpracy. 

6. Centrum Monitoringu Operacyjnego – centrum będzie się mieściło na w Jeleniej Górze. Termin 
uruchomienia to czerwiec 2011 r. 

7. Ćwiczenia służb ratunkowych - W dniu 16.06.2010 r. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze 
uczestniczyło we wspólnych polsko-czeskich ćwiczeniach ratowniczych w Krasnym Lesie k/Frydlantu 
w Republice Czeskiej. Na zakończenie projektu w17 czerwca 2011 r. zorganizowano ćwiczenia w 
Polsce.  

8. W ramach projektu wykonane zostały folie na formularze wyjazdowe oraz identyfikatory dla 
pracowników medycznych. 
 

                           
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
              


