Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko „Cíl EÚS 2014 – 2020“ – Projekt 263
Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce
policistů
zde: Účast na projektu Policejního prezidia Horní Falce
O projektu:
Evropská územní spolupráce (EÚS) je v rámci podpory evropské struktury cílem, který je
financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR). Na realizaci přeshraničních
projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko jsou na podporované období
2014 až 2020 z EFRR k dispozici prostředky ve výši 103,4 mil. EUR. Podporované projekty
mohou být z EFRR dotované až částkou ve výši 85% z celkových poskytnutých nákladů pro
spolufinancování.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje podalo u místního krajského úřadu žádost o
příspěvek na rozšíření odborných znalostí a vzájemné (přeshraniční) spolupráce policistů.
Policejní prezidium Horní Falce se na tomto projektu podílí jako přímý partner.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zlepšení spolupráce českých a německých policistů/policistek při
společném řešení mimořádných událostí v příhraničí. Kromě toho je úkolem účinný boj proti
negativním společenským projevům, dále pak zvýšení efektivity společných zákroků a zlepšení
výměny informací. Dalším cílem je společné nasazení v příhraničí za účelem zachování
bezpečnosti, z důvodu prevence a při potírání protiprávních jednání.
V rámci projektu budou pro příslušníky Spolkové a Bavorské policie a příslušníky Policie ČR
organizovány tuzemské i zahraniční vzdělávací aktivity. Zaměření jednotlivých aktivit je
členěno dle tématických okruhů na osm oblastí, v rámci kterých se proškolí cca 840 policistů,
a to v následujícím souhrnu:
- společná cvičení – na téma „přeshraniční pronásledování a nasazení do společného výkonu
služby“;
- cvičení policejních instruktorů;
- porovnávací cvičení policistů/policistek pořádkové policie a speciálních jednotek;
- školení k zákonu o mezinárodní právní spolupráci.

Projektoví partneři:
•
•
•
•

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Policejní prezidium Horní Falce Regensburg
Ředitelství Spolkové policie Mnichov

Vedení projektu je pod záštitou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Předběžné náklady na projekt:
Celkem:

307 080 €

z toho:
Evropský fond pro regionální rozvoj (85%)

261 018 €

Vlastní podíl Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje (15%):

Období realizace projektu:
08/2019 – 01/2022

46 062 €

