Co Vám projekt dal či vzal?
I.část
odpovídala : Ing. Lucie Ducháčková - manažerka projektu

Jaké jsou zásadní výstupy Vašeho projektu?
Nejzásadnějším výstupem celého vlajkového projektu bylo zavedení systému výměny informací, modelu
spolupráce mezi institucemi na obou stranách česko-polské hranice a používání vybavení nakoupeného v
rámci projektu - což má vliv na úsporu času a zvýšení efektivity policejních činností. V rámci projektu si KŘP
Libereckého kraje mohlo pořídit kompatibilní specializované zařízení k odhalování a boji proti drogové
kriminalitě. V souvislosti se stále měnícím se složením syntetických drog a objevujících se nových omamných
látek, je nutné stálé sledování složení látek pomocí speciálního vybavení v nejvyšší kvalitě. K tomu nám
slouží 4 ks mobilních ručních spektrometrů, měřících na principu Ramanovy spektrometrie. Dále byl
zakoupen 1 ks ruční termovizní kamery a 1 ks mobilního monitorovacího systému ve střešním boxu na
automobil (termovizní kamera ve střešním boxu na automobilu), z důvodu lepšího odhalování nelegálních
pěstíren omamných a psychotropních látek.

Název projektu:
Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s
drogovou kriminalitou
Příjemce:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Co považujete za největší přínos přeshraniční spolupráce?
Nejzásadnějším přínosem celého projektu bylo navázání bezprostředních interpersonálních kontaktů a
vztahů mezi policisty/zaměstnanci institucí v polsko-českém pohraničí, potřebných k úspěšné spolupráci při
odhalování drogové trestné činnosti na obou stranách hranice a vytvoření systému výměny informací v
oblasti nových omamných látek a odhalení nelegálních laboratoří. Bez významné finanční podpory programu
by se realizace takového projektu neuskutečnila.

Co Vám projekt dal či vzal?
II.část
odpovídala: Ing. Lucie Ducháčková- manažerka projektu

Co byste doporučili případným dalším žadatelům?
Pokud se žadatel rozhodne realizovat jakýkoliv projekt, chce to
překonat na začátku nutnou a nezbytnou administrativu. Dále si
musí nastavit reálné a dosažitelné cíle i termíny, případně pořídit
k tomu odpovídající vybavení, které se bude skutečně využívat a
bude sloužit účelu, pro které bylo zakoupeno. Nezbytné je také
ustanovit tým osob, které o danou problematiku mají zájem a jsou
ochotni něco zlepšit. Dále se striktně držet pravidel publicity
popsané v Příručkách a v případě nějaké pochybnosti konzultovat
své postupy s příslušným dotačním orgánem.

Název projektu:
Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s
drogovou kriminalitou
Příjemce:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Je něco, co byste příště udělali úplně jinak?
Z důvodu důsledného administrativního procesu při nárokování
drobných výdajů bych tyto výdaje (např. PHM, pojištění) do
projektu již nezahrnovala.

Šli byste do toho znovu?
Vzhledem k získaným odborným zkušenostem policistů a zaměstnanců, zabývajících se odhalováním a
bojem s drogovou problematikou, zlepšení celkové úrovně spolupráce, částečnému odstranění jazykových
bariér a možnosti pořídit si specializované vybavení určitě ano. K tomu již došlo a se stejnými partnery na
obou stranách hranice již realizujeme nový projekt na téma „kyberkriminalita“.

