
 
 

PŘÍLOHY 

Příloha A: Přehled respondentů  

Respondent Pohlaví Věková kategorie Místo rozhovoru Délka pobytu v místě rozhovoru 

1. žena 40 - 50 let Červonohrad sezónně (trvalé bydliště ve Lvově) 

2. žena 40 - 50 let Uhryniv celý život 

3. muž 40 - 50 let Varjaž celý život 

4. muž 30 - 40 let Varjaž 
každodenní pracovní (trv. byd. v 
Sokal'u) 

5. muž 50 - 60 let Červonohrad celý život 

6. muž 40 - 50 let Varjaž 
původem z Varjaže (trv. byd. v 
Ťumenu) 

7. žena 60 - 70 let Červonohrad v mládí se přistěhovala za prací 

8. muž 70 - 80 let Rava-Ruska celý život 

9. žena 60 - 70 let Rava-Ruska v mládí se přistěhovala za prací 

10. muž 20 - 30 let Rava-Ruska celý život 

11. žena 20 - 30 let Rava-Ruska sezónně (trv. byd. v Lucku) 

12. muž 30 - 40 let Rava-Ruska celý život 

13. muž 30 - 40 let Rava-Ruska celý život 

14. žena 20 - 30 let Rava-Ruska celý život 

15. žena 30 - 40 let Rava-Ruska celý život 

16. žena 40 - 50 let Hrušiv celý život 

17. muž 30 - 40 let Javoriv celý život 

18. žena 20 - 30 let Javoriv celý život 

19. muž 20 - 30 let Javoriv 
2 roky (trv. byd. v Pensylvánii; učitel 
angličtiny, dobrovolník) 

20. žena 30 - 40 let Javoriv celý život 

21. žena 20 - 30 let Javoriv celý život 

22. žena 70 - 80 let Krakovec celý život 

23. muž 30 - 40 let Krakovec celý život 

24. žena 40 - 50 let Krakovec 
každodenní pracovní (trv. byd. v 
okolí) 

25. žena 20 - 30 let Nyžankoviči celý život 

26. muž 30 - 40 let Nyžankoviči celý život 

27. muž 30 - 40 let Nyžankoviči celý život 

28. žena 20 - 30 let Nyžankoviči celý život 

29. muž 20 - 30 let Nyžankoviči celý život 

30. žena 40 - 50 let Nyžankoviči celý život 

31. muž 50 - 60 let Nyžankoviči v mládí se přistěhoval za prací 

32. žena 20 - 30 let Chyriv celý život 

33. muž 30 - 40 let Smil‘nytsa celý život 

 



 
 

 

Příloha B: Osnova rozhovoru 

 

1. Obecné otázky k respondentům a regionu 
 

• Kolik let žijete ve městě vašeho současného bydliště? Narodil/a jste se zde? Pokud jste se 

sem přistěhoval/a, jaké byly vaše hlavní motivy? Označil/a byste se za „rodáka“ regionu? 

• Jaká existují pozitiva a negativa v regionu, ve kterém žijete? 

• Můžete se pokusit o vysvětlení, proč se vámi uvedená negativa projevují právě v této 

oblasti? 

• Jak byste popsal/a populační vývoj města, ve kterém dnes žijete? 

• Od kdy si myslíte, že k tomuto trendu dochází? 

o Podotázka dle věku. 

o Nejstarší: Jaké si myslíte, že jsou motivy mladých lidí dnes zůstat v regionu? Jsou 

podle Vás odlišné oproti Vašim důvodům? 

o Střední: Do jaké míry ovlivnili váš vztah k regionu vaši rodiče? Přejal/a jste jejich 

postoje? 

o Nejmladší: Chcete v regionu, ve kterém dnes žijete, strávit celý zbytek života? 

Pokud ano, uveďte faktory, které vás zde „drží“. Pokud ne, uveďte důvody vašeho 

případného odchodu. Pokud plánujete svůj budoucí život jinde, uveďte, co by vás 

přimělo rozhodnutí změnit a zůstat zde. 

 
2. Vnímání hranice 
 

• Město, ve kterém žijete, se nachází v blízkosti hranic. Co pro vás hranice znamená? 

• Jak se změnila role hranice za posledních 30 let a jaký měly politické změny dopad na místní 

obyvatelstvo?  

 
3. Lokální migrace 
 

• Navštěvujete opačnou stranu hranice? Kolikrát jste již byl za hranicí? Za jakým účelem? 

• Pokud ne, chcete ji navštívit? Co vám v tom brání a jaký je postup, pokud byste se rozhodl 

hranici přejet?  

 
4. Přeshraniční spolupráce, interakce pohraniční komunity 
 

• Znáte některé Poláky? Žijí tu někteří? Navštěvujete se s Poláky z nejbližší vesnice? Jaký 

k nim máte vztah? 



 
 

• Existuje zde spolupráce mezi příhraničními regiony? Například nějaké organizované 

společné kulturní akce? Zúčastnili jste se některých? 

 
5. Pracovní příležitosti 
 

• Pohraniční regiony jsou typické vyšší mírou nezaměstnanosti. Myslíte si, že je 

vysoká míra nezaměstnanosti i v místě, kde žijete?  

• Jezdí někteří lidé odsud pravidelně pracovat do Polska (do pohraničí nebo sezónně dále do 

Polska, Evropy)? 

 
6. Hranice v historických a politických souvislostech 
 

• Jak se podle vás změnil region (město), ve kterém žijete, od doby před rozpadem SSSR?  

• Vidíte změny malé nebo velké? Jsou to změny k lepšímu nebo k horšímu?  

 

 

 

 

  



 
 

Příloha C: Plné znění dotazníku zaslaného starostovi města Javoriv 

 
1. Which most important projects were implemented in your region under financial assistance 
from the EU?  
 
2. Did the Carpathian Euroregion played a role in gaining EU’s financial for your region’s projects? 
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  
 
3. Will these projects, in your opinion, affect the economic and social development in Yavoriv and 
Yavoriv region as a whole?   
 

Yavoriv: positive impact – negative impact 

Yavoriv region: positive impact – negative impact 

 
4. Is being a part of the western-Ukrainian borderlands a benefit or an obstacle in social and 
economic development of the region?  
 

Social development:  

Economic development:  

 
5. Does the national government support the cross-border cooperation in your region?  
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  
 
6. Is the administrative process of any cross-border project’s implementation complicated?  
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  
 
7. Do you need approval of the projects from the national government?  
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  
 
8. How do you overall perceive the neighbourhood with the EU/Poland?  
 

Positively – Rather positively – Neutrally – Rather Negatively – Negatively   
 
9. Can please you name the major changes (both positive and negative) which impacted your 
region by Poland’s entrance in the EU?  
 

Positive:  

Negative:  

 
10. Do Ukrainians and Poles have good relationships?  
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  
 
 



 
 

11. How does the cross-border migration impact your region?  
 

a) It offers possibilities of earnings abroad due to daily local marketing: 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  

 
b) It raises earnings in borderlands due to Polish spending:  

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  

 
c) It stabilizes good Polish-Ukrainian relationships: 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  

 
d) It raises the criminality rate: 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No  

 
e) It raises foreign direct investments to Ukrainian borderlands: 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No 

 
f) It raises opportunities of exporting goods and services from Ukrainian borderlands: 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No 

 
Other: 
 
12. Do you have a problem with emigration in your region?  
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No 
 
13. Does emigration have a positive impact for your region considering the remittances?  
 

Yes – Rather yes – Neutral – Rather no – No 
 
14. How does the visa-free regime impacted your region? 
 
15. Place for any other comments.  
 
  



 
 

Příloha D: Program Polsko-Bělorusko-Ukrajina 2007-2013. Realizované projekty. Lvovská oblast.  

Cílová oblast Opatření Název projektu Popis Partneři Cena (€) 
Finanční 

participace 
EU (€) 

Zvýšení 
konkurence-
schopnosti 
pohraničí 

Lepší 
podmínky 

pro 
podnikání 

Dostupnost Lubaczówa a 
rekultivace degradovaných 
rajonů měst Javoriv a Novyi 
Rozdil 

Vytvoření investičních pobídek, výstavba infrastruktury, 
rekultivace post-industriálních (sirných) oblastí. 

Lubaczów (PL), Javoriv (UA), 
Novyi Rozdil (UA) 

4 430 017,15 3 954 114,15 

Vývoj inovativního modelu 
přeshraničního využití tufů  

V pohraničí se nachází obrovská ložiska tufů. Jejich 
inovativní zpracování zvýší ekonomický potenciál 
regionu. 

Zamość (PL), Lublin (PL), Lvov 
(UA) 

880 985,69  778 384,51  

Věda a zkušenosti v obchodu 
Vytvoření platformy pro sdílení zkušeností malých a 
středně-velkých podnikatelů. 

Řešov (PL), Lvov (UA), Hrodna 
(BY) 

185 010,79 166 509,72 

Rozvoj 
cestovního 
ruchu (CR)  

Evoluce lázeňských měst 
Horyniec-Zdrój a Moršin. 
Šance pro aktivaci polsko-
ukrajinské hranice 

Revitalizace lázeňských parků, vybudování rekreačního, 
zdravotního a sportovního zařízení a zázemí. 

Horyniec-Zdrój (PL), Moršin 
(UA), Lvov (UA) 

4 344 637,56 3 910 173,80 

Poklady pohraniční oblasti – 
zachování kulturního dědictví 

Údržba architektury sakrálních staveb a vytvoření 
turistického a poutnického místa.  

Brzózów (PL), Stara Wies‘ (PL), 
Žovkva (UA) 

3 965 382,90 3 550 556,48 

Lubaczów-Javoriv dva 
potenciály, společná příležitost 

Společný rozvoj CR a vzájemná propagace při využití 
sdíleného hraničního přechodu Budomierz-Hrushiv.  

Lubaczów (PL), Javoriv (UA) 1 450 259,30 1 305 233,37 

Východoevropské perly: rozvoj 
a propagace přeshraničního 
městského CR 

Popularizace městského jednodenního CR 
prostřednictvím spolupráce a vzájemné propagace šesti 
pohraničních měst. 

Lublin (PL), Ivano-Frankovsk 
(UA), Kolomyia, Lvov (UA) 

495 124,00 440 955,24 

Štetly. Stopy Židovského 
kulturního dědictví 
v přeshraničním CR 

Vybudování turistických stezek propojujících 60 štetlů 
v polsko-ukrajinsko-běloruském pohraničí. 

Navahrudak, Hrodno (BY), 
Lublin (PL), Rivne, Yaremche 
(UA) 

458 040,00 412 016,60 

Město pod zemí: rozvoj a 
popularizace přeshraničního 
CR prostřednictvím výstavby 
podzemních turistických tras 

Dostupnost a zkvalitnění turistických informací o 
podzemních městech. Vytvoření podzemních tras a 
jejich zpřístupnění. 

Řešov (PL), Lublin (PL), Lvov 
(UA) 

392 715,82 353 444,73 



 
 

Přeshraniční spolupráce 
v rozvoji CR 

Vylepšení turistické infrastruktury a služeb CR, 
propagace historických hodnot obou měst. 

Łasców (PL), Žovkva (UA) 390 261,00 351 234,90 

Geo-Karpaty – Vytvoření 
polsko-ukrajinských 
turistických tras 

Vytvoření 700 km turistických a poznávacích 
přeshraničíních stezek. 28 informačních tabulí 
zaměřených na geologickou jedinečnost oblasti. 

Krosno (PL), Lvov (UA) 326 988,90 294 209,01 

Stimulace rozvoje CR 
v Karpatském regionu 
prostřednictvím služeb CR and 
bezpečnostních vylepšení  

Zřízení tréninkového centra horských průvodců a horské 
služby. Zřízení přeshraničních horských stezek 
s bezpečnostními prvky.  

Krośnieňsko-przemyski 
subregion (PL), Lvovská oblast 
(UA) 

297 438,79 267 456,96 

Je pouze jeden král! Stopy 
Jana III. jako nadnárodní 
produkt CR 

Vytvoření přeshraniční sítě poznávacích turistických 
tras. 

Spiczyn (PL), Žovkva (UA) 288 800,00 257 032,00 

Zkvalitnění 
dostupnosti 

regionu 

Zlepšení dostupnosti regionů 
Bieszczady a Staryi Sambir 
prostřednctvím integrace akcí 
týkajících se dopravní 
infrastruktury 

Modernizace komunikací, výstavba parkovišť, chodníků. 
Usnadnění přepravy nerostných surovin,  

Ustrzyki Dolne (PL), Staryi 
Sambir (UA) 

4 276 238,53 3 789 602,59 

Zlepšení dostupnosti a kvality 
pohraniční silniční 
infrastruktury 

Modernizace komunikací v souvislosti s výstavbou 
hraničního přechodu Dołhobyczów – Uhrynev.  

Dołhobyczów (PL), Hrubieszów 
(PL), Sokal (UA) 

4 087 323,61 3 678 591,24 

Lepší kvalita 
života 

Ochrana 
životního 

prostředí v 
regionu 

Rozvoj přeshraničního 
systému environmentálního 
managementu na polsko-
ukrajinské hranici 

Integrace záchranných systémů, modernizace vybavení, 
rekvalifikace zaměstnanců. 

Řešov (PL), Lublin (UA), Lvov 
(UA) 

1 523 089,70 1 370 780,67 

Vytváření obecních systémů 
zpracování elektrického a 
elektronického odpadu 

Rozvoj odpadového hospodářství zaměřeného na 
elektrozařízení. Recyklace baterií, žárovek, zavedení 
ekoautobusů pro sběr elektroodpadu.  

Lublin (PL), Lvov (UA) 1 350 780,00 1 202 194,20 

Zefektivnění přeshraničního 
systému řízení 
environmentálních rizik 

Spolupráce v prevenci environmentálních škod. 
Kooperace regionálních hasičských záchranných sborů. 

Tomaszów Lubelski (PL), Žovkva 
(UA) 

1 325 844,27 1 193 255,70 



 
 

Zkvalitnění podmínek 
životního prostředí 
prostřednictvímtermo-izolační 
modernizace budov veřejných 
služeb 

Renovace budov vybraných zdravotnických zařízení, 
škol, školek. Snížení znečištění ovzduší a zvýšení 
komfortnosti budov. Environmentální výchova.  

Sokołów Podlaski (PL), 
Novojavorivsk (UA) 

758 432,55 682 589,29 

Obnovitelné energetické 
zdroje – metoda zvýšení 
kvality životního prostředí 

Zavedení solárních panelů, snížení spotřeby uhlí, zvýšení 
spotřeby biomasy pro účely topení.  

Lubaczów (PL), Javoriv (UA) 419 974,72 377 986,24 

„Faraday“ – budování 
permanentních mechanismů 
přeshraniční spolupráce 
v oblasti systémů obnovitelné 
energie 

Vybudování spotřebitelských informačních center a 
internetového portálu. Pobídky lokálních úřadů k rozvoji 
udržitelné energetické infrastruktury. 

Řešov (PL), Lvov (UA) 322 249,43 290 024,49 

Efektivní a 
bezpečné 
hranice 

Rozvoj moderní infrastruktury 
v sekci pohraniční stráže 

Sdílení know-how polské pohraniční stráže v oblasti 
prevence ilegální migrace, pašeráctví a dalších hraniční 
kriminality. Modernizace infrastruktury a zařízení.  

Pohraniční služby (UA, PL) 8 842 447,87 7 958 203,08 

Vybudování hraničního 
přechodu Budomierz – Hrushiv  

Vybudování hraničního přechodu a jeho areálu 
s důrazem na sekuritizaci hranic a boj proti 
organizovanému zločinu. 

Budomierz (PL), Hrušiv (UA) 5 764 688,76 5 188 219,88 

Vybudování hraničního 
přechodu Dołhobyczów – čtyři  
budovy 

Vybudování hraničního přechodu a jeho areálu 
s důrazem na sekuritizaci hranic a boj proti 
organizovanému zločinu. 

Dołhobyczów (PL), Uhryněv 
(UA) 

5 549 542,01 4 994 587,81 

Vývoj informačně-
technologické infrastruktury 
pro ukrajinskou celní a 
pohraniční stráž 

Využití moderních IT technologií s cílem zvýšit 
sekuritizaci hranic a urychlit přeshraniční pohyb. 
Odstranění bariér pro plynulou přeshraniční migraci, 
zkvalitnění služeb. 

Podkarpatské a Lublinské 
vojvodství (PL), Státní fiskální 
služba (UA), Pohraniční služba 
(UA) 

2 719 382,00 2 447 443,80 

Vytvoření funkčního modulu 
„Filtr hraničního přechodu“  

Zvýšení kapacity hraničních přechodů Rava-Ruska, 
Krakovets, Shehyni, Yagody a zároveň snížení 
přeshraniční kriminální činnosti. 

Státní fiskální služba (UA), 
Lublin (PL) 

2 213 731,78 1 992 137,31 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vytváření vhodných podmínek 
pro využití společných 
poznatků v oblasti zdravotní 
péče 

Spolupráce zdravotních center v pohraničí s cílem 
zajistit kvalitnější zdravotní péči obyvatelům periferních 
regionů. 

Jarosław (PL), Novojavorivsk 
(UA) 

2 499 799,72 2 200 804,26 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytváření sítí 
mezilidské 
kooperace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budování 
kapacit pro 
regionální a 

lokální 
přeshraniční 
spolupráci 

Přeshraniční spolupráce 
v oblasti vzdělávání, 
rehabilitace a CR lidí s 
postižením 

Rekonstrukce, vývoj a přizpůsobení budov a výbavy 
rehabilitačních center v Alojzówě a Lvově.  

Alojzów (PL), Lvov (UA) 2 273 083,91 2 045 775,52 

„Napříč hranicemi bez bariér“ 
– integrace invalidů skrze CR a 
turismus  

Stavba budovy tréninkového a rehabilitačního centra 
„Centrum přeshraniční spolupráce“ 

Krasnystaw (PL), Lvov (UA) 1 945 903,50 1 751 313,15 

Založení veterinářských škol se 
specializovanou diagnostickou 
technikou a specializovanými 
laboratořemi 

Monitorování epidemiologické situace a zdravotního 
stavu zvířat. Ochrana hranic EU před šířením zvířecích 
onemocnění a redukce hrozby epidemií. 

Lublin (PL), Lvov (UA) 1 480 459,46 1 332 413,51 

Zdraví na prvním místě  
Partnerství polských a ukrajinských lékařských univerzit 
ve zvyšování úrovně zdravotnictví v polko-ukrajinském 
pohraničí 

Lublin (PL), Lvov (UA) 685 856,60 617 279,94 

Přeshraniční metodologické 
centrum 

Integrace, kooperace a kvalifikace pedagogů, 
metodologů a školitelů neziskových organizací. 
Modernizace výukových metod. 

Lublin (PL), Lvov (UA) 378 714,50 340 843,05 

Vědecká integrace polsko-
ukrajinských hranic v oblasti 
monitoringu a detoxifikace 
nebezpečných substancí 
v životním prostředí 

Výzkumná spolupráce univerzit, pedagogů a studentů za 
použití moderních výzkumných technologií. Vědecké 
workshopy, semináře a konference. 

Řešov (PL), Lvov (UA) 366 991,00 330 291,90 

GIS napříč hranicemi – 
společná platforma územního 
managementu v Euroregionu 
Bug 

Geoportál Euroregionu Bug – sloučení informací 
z oblastí kultury, CR, zdravotnictví, investic a 
infrastruktury.  

Euroregion Bug (PL), Lublin 
(PL), Brest (UA) 

331 176,56 298 058,90 

Rozvoj alternativních 
předškolních zařízení 
v rurálních oblastech 

Otevření 48 „malých“ mateřských školek v rurálních 
oblastech. Tréninkové kurzy pro učitele, využití 
moderních metod výuky. 

Lvov (UA), Radekhiv (UA), 
Łomza (PL) 

316 871,00 277 376,76 

Růst obecních služeb jako 
součást vyváženého rozvoje 
polsko-ukrajinských 
pohraničních měst 

Vodní a odpadové hospodářství. Povodňové plány a 
prevence. Zavádění obnovitelných zdrojů energie a 
udržitelného rozvoje.  

Euroregion Bug (PL), Chełm 
(PL), Lutsk (UA) 

303 445,76 273 101,18 



 
 

Bezpečná koexistence lidí a 
toulavých zvířat v polsko-
ukrajinském pohraničí 

Vybudování veterinárních sterilizačních center s cílem 
humánního snížení počtu nemocných či nebezpečných 
toulavých zvířat. 

Lvov (UA), Ivano-Frankovsk 
(UA), Lublin (PL) 

298 446,54 268 601,89 

Muzea bez bariér – Koalice 
polských a ukrajinských muzeí 
pro zajištění profesionálních 
služeb pro postižené 
návštěvníky 

Tréninkové programy pro muzejní průvodce zajištěné 
nově vybudovanou „Akademií kultury bez hranic“.  

Stalowa Wola (PL), Lvov (UA) 168 716,14 187 462,38 

Společně blíže. Tři kultury, 
jedna Evropa – kooperace 
kulturních institucí, nevládních 
organizací a animátorů 

Kulturní festival „Planet Lublin-Lvov-Brest“ (2013).  
Vytvoření portálu Eastculture.eu jako zdroj informací o 
financování kulturních akcí apod. 

Lvov (UA), Lublin (PL), Brest 
(BY) 

162 936,20 136 642,58 

Lokální 
komunitní 
iniciativy 

(zastřešené 
projekty) 

Přeshraniční kooperace pro 
zdravý CR v polsko-
ukrajinském pohraničí 

Propagace karpatského CR, vytváření přeshraničních 
nabídek dovolené. Profesionalizace služeb.  

PL – UA 643 778,65 579 400,78 

Integrovaná podpora CR a 
kulturně-historického dědictví  

Projekt „Turismus bez hranic“ vzniklý za kooperace 
dvojic ukrajinských a polských obcí. 

PL – UA 547 329,52 492 596,55 

Popularizace společného 
historického a kulturního 
dědictví – Pevnost Przemyśl 

Rozvoj přeshraničního CR v Karpatském Euroregionu. 
Integrace regionů Przemyśl a Mostyska s cílem jejich 
socio-ekonomického rozvoje 

PL – UA 541 772,63 487 595,36 

Pohraniční kultura jako 
integrační platforma místních 
komunit v Euroregionu Bug 

Pořádání společných přeshraničních kulturních a 
gastronomických festivalů v rámci Euroregionu Bug 
(např. v Žovkvě)  

PL – UA – BY  445 389,89 494 877,66 

Centrum podpory 
přeshraničního pracovního 
trhu 

Otevření centra pro realizaci společných seminářů, 
kurzů, workshopů, konferencí, aj. Cílem naučit účastníky 
hledat práci či začít podnikat.  

PL – UA 245 450,28 220 905,24 

Zdroj: PL-BY-UA (2015a). 

 

 
 



 
 

Příloha E: Program Polsko-Bělorusko-Ukrajina 2014-2020. Projekty schválené v prvním kole návrhu. Lvovská oblast. 

Cílová 
oblast 

Název projektu Hlavní příjemce EU grant (€) 

Dostupnost 

Rozšíření regionální silnice č. 867 z Lubaczowa do Basznie Gorny a č. C142005 Szkło – 
Novojavorivsk  

Silniční ředitelství Podkarpatského vojvodství  2 282 849,99 

Dostupnost ukrajinsko-polské hranice: modernizace silniční infrastruktury Silniční služba Lvovského regionu 2 227 440,55 

PaNTHer – Přemyšl a Nyžankoviči – Doprava jako odkaz kooperace Okres (powiat) Přemyšl 2 217 549,37 

SUMCITYNET: města směrem k rostoucí dostupnosti a klimaticky nezávadné městské 
mobilitě 

FORZA, Agentura pro udržitelný rozvoj Karpatského regionu 531 891,22 

Hranice 
Operační vizuální monitoring na hraničních přechodech Státní pohraniční služba Ukrajiny 2 210 092,20 

Vylepšení sledovacího systému na ukrajinsko-polské hranici Státní pohraniční služba Ukrajiny 2 205 943,13 

Dědictví 

Dvojice klášterů: Węgrów a Rava-Ruska – využití potenciálu dědictví Řádu reformátorů 
k rozvoji CR a socio-kulturního života v Polsku a na Ukrajině 

Římsko-katolická farnost sv. Petra z Alcantary a sv. Anotnína 
z Padovy ve Węgrówě 

2 374 985,32 

Počáteční střediska práce s mladistvými v Miejsce Piastowe a Skole – kulturní a 
historické dědictví regionu Řešov-Lvov jako základ vzdělávacích hodnot Bronislawa 
Markiewicze 

Kongregace sv. Michaela archanděla v Miejsce Piastowe 2 360 980,85 

Haličské dějiště naše společná historie. Propagace ukrajinský a polské kultury v rámci 
kooperace Polského domu ve Lvově a Ukrajinského domu v Přemyšli 

Nadace Ukrajinského domu v Přemyšli 2 300 501,61 

Zlepšení přeshraničního systému ochrany životního prostředí v Ksiezpolu a 
Červenohradu – prostřednctvím rozvoje kanalizační infrastruktury 

Město Ksieszpol 2 267 732,65 

Svět Karpatských růží – aktivity pro zachování kulturní jedinečnosti Karpat Asociace pro rozvoj a propagaci Podkarpatí „Pro Carpathia“ 1 399 134,45 

Přeshraniční poutní cesta jako nástroj propagace společného kulturního a historického 
dědictví na ukrajinsko-polské hranici 

Asociace samosprávných orgánů „Karpatský Euroregion – 
Ukrajina“ 

1 895 060,48 

Bezpečnost 

SOS – záchrana – tréninkové centrum organizující přeshraniční záchranné akce Nadace SOS – záchrana 1 753 889,89 

Společná ochrana lidí a přírody prostřednictvím zřízení ukrajinsko-polského systému 
prevence katastrof v Karpatském Euroregionu 

Asociace samosprávných orgánů „Karpatský Euroregion – 
Ukrajina“ 

1 658 921,12 

Společná iniciativa Mazovské specializované nemocnice v Ostrolence a Pediatrické 
kliniky Lvovské regionální nemocnice pro růst dostupnosti zdravotní péče v oblasti 
moderní chirurgie 

Mazovská specializovaná nemocnice Jozefa Psarského v 
Ostrolence 

1 236 812,25 

Posilování potenciálu dobrovolných hasičů při záchraně obětí silničních nehod 
v Lublinské a Volyňské oblasti 

Asociace lokálních orgánů Euroregionu Bug 641 141,51 

Zdroj: PL-BY-UA (2018).  


