
Strażacki projekt Istebna - Jablunkov 
 
Końcem roku 2016 do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, osi priorytetowej 
„Wspólne zarządzanie ryzykiem” została złożona propozycja projektowa o nazwie „Wzmocnienie 
gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w 
rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wokół Trójstyku”. Propozycja projektowa lub tak zwany 
uproszczony wniosek projektowy jest formą zapytania i konsultacji w jaki sposób i w jakim kształcie 
powinien zostać przygotowany wniosek o dofinansowanie, aby zwiększyć jego szansę na uzyskanie 
pozytywnej oceny i dofinansowania, które udzielane jest w drodze konkursu najlepszym projektom z 
punktu widzenia Programu.  
Program wspiera inwestycje ukierunkowane na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijanie systemów zarządzania klęskami i 
katastrofami. Ma na celu podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas 
rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Zakup specjalistycznego i drogiego sprzętu 
(np. samochodu) jest możliwy, ale przy spełnieniu szeregu istotnych warunków: nieposiadania takiego 
samego w danej jednostce lub w pobliżu, transgranicznego wykorzystania, komplementarności ze 
sprzętem partnera z drugiej strony granicy, odpowiednie statystyki prowadzonych akcji z ostatnich 10 
lat itp.  
Projekt składany przez Gminę Istebna i Miasto Jablunkov obejmuje głównie zakup sprzętu i wspólne 
działania szkoleniowe o charakterze transgranicznym pomiędzy wszystkimi jednostkami OSP z terenu 
Gminy Istebna oraz jednostkami z Czech: Jablunkov, Mosty u Jablunkova oraz Bukovec. W ramach 
projektu wspólnego z terenu gminy Istebna wezmą udział wszystkie, czyli 6 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w tym 2 największych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 
OSP Istebna Centrum i OSP Koniaków Centrum oraz pozostałe: OSP Istebna Zaolzie, OSP Koniaków 
Kosarzyska, OSP Jaworzynka Centrum i OSP Jaworzynka Zapasieki. 
Po konsultacjach projektu we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu i uzgodnieniach z czeskim 
partnerem Miastem Jablukov (partnerem wiodącym projektu) proponowany zakup sprzętu dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Istebna obejmuje: 

 średni samochód ratowniczo-gaśniczy terenowy w kategorii 3 z wyposażeniem 
specjalistycznym do akcji poszukiwawczych  

 lekki samochód terenowy ratownictwa technicznego: pick-up z zabudową kontenerową, 
kabina podwójna, 5-osobowa, posiadający wyposażenie specjalistyczne do akcji ratownictwa 
wysokościowego.  

 motopompa pożarnicza M16/8 o wydajności powyżej 2000 litrów/min  

 zapora ograniczająco-pochłaniająca zanieczyszczenia na ciekach wodnych wraz z pompą 
pływająca do zbierania zanieczyszczeń i zbiornikiem brezentowym do czasowego 
przechowania zanieczyszczeń.  

 agregat prądotwórczy 3 fazowy 6,8 kW  

 system łączności cyfrowo-analogowy (radiostacje przewoźne i nasobne) oraz nawigacja GPS 
(tablety).  

Projekt obejmuje także szereg szkoleń i ćwiczeń w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od jego 
zakończenia o tematyce: 
- gaszenie pożarów w lasach i na obszarach górskich, trudno dostępnych 
- usuwanie skutków powodzi 
- ratownictwo drogowe 
- kierowanie ruchem drogowym 
- ratownictwo wysokościowe 
Zakłada się, że uczestnikami polsko-czeskich szkoleń będą jednostki OSP z gminy Istebna, jednostki 
OSP z Wisły, Państwowa Straż Pożarna w Ustroniu oraz jednostki z Czech. 
Zakres propozycji projektowej wynikający z ograniczeń budżetowych, charakterystyki naboru oraz 
kompromisu z czeskim partnerem zostanie oceniony przez ekspertów Programu, a wynik tej oceny 
wpłynie wiążąco na ostateczny wniosek o dofinansowanie, planowany do złożenia w terminie do 
07.03.2017. Szacunkowa wartość całego projektu wynosi ok. 1 mln EUR, w tym po stronie Gminy 
Istebna obejmuje wydatki w wysokości ok. 400 tys. EUR. Wnioskowana wysokość dofinansowania 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu planowana na rok 2018 będzie możliwa 
tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania pełnego dofinansowania i zapewnienia środków własnych na 
prefinansowanie. Wynik naboru będzie znany po posiedzeniu Komitetu Monitującego Programu w 
dniu 27.06.2017. 
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