
 

 

 

Tytuł Projektu: „READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych 

w Euroregionie Silesia“ 

Numer Projeku:  CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000896 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – Polska część Euroregionu Silesia 

Partnerzy Projektu: Gmina Krzanowice, Gmina Krzyżanowice, Gminy: Chuchelna, Hat, Pist, Rohov, 

Strahovice, Sudice, Silherovice 

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji: 01.10.2017 – 31.12.2019  

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest wsparcie 22 jednostek ochotniczych straży pożarnych  (7 CZ i 15 PL) 

poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz 

stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia. Przez 

"systemem wspólnej ochrony" rozumie się w tym przypadku połączenie 2 krajowych systemów 

ratownictwa na poziomie jednostek ochotniczych, które w obu krajach stanowią nieodłączny element 

krajowych systemów. Pozwoli to zwiększyć zdolności służb ratowniczych do skutecznego 

podejmowania działań po obu stronach granicy. Jednocześnie celem projektu jest przygotowanie 

jednostek  do wspólnych działań ratowniczych w sytuacji pożarów i innych klęsk żywiołowych 

występujących na pograniczu. Wspólne specjalistyczne przygotowanie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, które zrealizowane zostanie dzięki organizacji szkoleń, wzmocni gotowość do 

podejmowania działań transgranicznych. 

Kluczowe działania: 

Stworzenie systemu wspólnej ochrony przygranicznych gmin – system zostanie stworzony dzięki 
realizacji następujących działań: utworzeniu wspólnej fachowej grupy roboczej oraz organizacja jej 
spotkań. Grupa składać będzie się z przedstawicieli partnerów projektu, strażaków ochotników oraz 
strażaków zawodowych. Jej członkowie, dzięki analizie istniejących po obu stronach granicy systemów 
ochrony, wytworzą wspólne mechanizmy, które pozwolą na opracowanie wspólnego systemu 
ochrony przygranicznych gmin.  
Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych - w ramach tego zadania jednostki OSP leżące 
na obszarze Partnerów projektu (5 jednostek czeskich oraz 19 polskich) zostanie doposażonych 
w niezbędny sprzęt do ratowania życia oraz ochrony indywidualnej strażaka ochotnika. Sprzęt ten, 
dopasowany został zakresem oraz możliwościami do poprawienia lub wzmocnienia efektywności 
strażaków ochotników przy najczęściej realizowanych przez nich działaniach ratunkowych.  
Wzmocnienie transgranicznego poziomu przygotowania i gotowości do podejmowania działań 
ratowniczych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych - w ramach tego działania 
przeprowadzone zostały następujące aktywności: 2 turnusy wspólnych zgrupowań strażaków 
ochotników w Centralnej Szkole Pożarniczej Jánské Koupele. W jednym turnusie, trwającym 2 dni, 
udział weźmie 60 strażaków z Polski i Czech. W ramach turnusu prowadzony będzie Uniwersytet 
Strażaka Ochotnika, zakładający przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych 
podnoszących kompetencje strażaków ochotników – np. pierwsza pomocy, transport wodny na 
odległość, ewakuacja, korzystanie z aparatów oddechowych, wspólne zarzadzanie akcją. Kolejnym 
aspektem tego działania będzie organizacja szkoleń, wedle ustalonych wcześniej scenariuszy – 
w szkoleniach strażacy ochotnicy będą mieli możliwość wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie szkoleń 
oraz oswoić się z nowo zakupionym sprzętem.        
       



 

 

Budżet  projektu: 

Budżet całkowity: 1 092.862,90 euro 

EFRR: 928.933,47 euro 
 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry  

Budżet całkowity: 45 382,90 euro 

EFRR: 38 575,47 euro 
 

Gmina Krzanowice  

Budżet całkowity: 231 756,00 euro 

EFRR: 196 992,60 euro 
 

Gmina Krzyżanowice 

Budżet całkowity: 285 379,00 euro 

EFRR: 242 572,15 euro 
 

Obec Hat 

Budżet całkowity: 28 180,00 euro 

EFRR: 23 953,00 euro 
 

Obec Pist  

Budżet całkowity: 35 840,00 euro 

EFRR:  30 464,00 euro 
 

Obec Chuchelna  

Budżet całkowity: 16 675,00 euro 

EFRR: 14 173,75 euro 
 

Obec Strahovice 

Budżet całkowity: 47 980,00 euro 

EFRR: 40 783,00 euro 
 

Obec Rohov 

Budżet całkowity: 141 840,00  euro 

EFRR: 120 564,00 euro 
 

Obec Sudice 

Budżet całkowity: 215 620,00 euro 

EFRR: 183 277,00 euro 
 

Obec Silherovice 

Budżet całkowity: 44 210,00 euro 

EFRR: 37 578,50 euro 

 

Informacje o projekcie:  

http://www.krzyzanowice.pl/site/strony/4-informator/269-projekty-dofinansowane-ze-srodkow-

unii-europejskiej/273-interreg-v---a-republika-czeska---polska/284-ready-to-help-----system-

wspolnej-ochrony-gmin-granicznych-w-euroregionie-silesia.html  
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