OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED

Optimalizace hospodaření s vodou
a zlepšení kvality vod v povodí řeky
Metuje v Kladském pomezí
výstavbou kanalizací v okolí měst
Kudowy a Náchoda
Dotace z ERDF

430.513,85 EUR

Vedoucí partner:
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kudowa Zdrój

100.056,27 EUR

Partner projektu:
Město Náchod

330.457,58 EUR

V rámci projektu budou místní samosprávy a vodní
společnosti z Kudowy a Náchoda provádět investiční
aktivity zaměřené na výstavbu kanalizační infrastruktury
v obou městech. Vzhledem k blízkosti obou měst
a stejného povodí je společné řešení problémů v oblasti
vodního
hospodářství
z
hlediska
efektivnosti
vykonávaných činností nejvíce odůvodněné. Oblast
realizace projektu jsou atraktivní turistické oblasti
bohaté na minerální prameny a přírodní atrakce. Podél
řeky Metuje a jejích přítoků jsou vyznačeny přeshraniční
sítě cyklistických tras. Realizace projektu zlepší stav
přírodního prostředí v přeshraniční oblasti polskočeského pohraničí a zcela odstraní problém vypouštění
splašků v Słonem - části města Kudowa.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společná příprava:
První kontakty mezi partnery vznikly
před podepsáním smlouvy o partnerství mezi
městy Kudowa Zdrój a Náchod. Na setkáních
se diskutovalo o možnostech spolupráce,
které by byly zaměřeny na ochranu vod hraniční
oblasti. Dále se vyvíjela koncepce možných
aktivit; závěry z této koncepce byly
zaznamenány ve zpracované strategii rozvoje
města Kudowa. Ve stadiu přípravy projektu
se konaly 4 pracovní setkání, na kterých partneři
diskutovali o koncepci projektu, připravovali
aplikační dokumentaci, harmonogram relizace
a způsoby zajištění udržitelnosti projektu.

Společný personál:
Partneři zřídili pracovní skupiny odpovědné
za realizaci projektu. Každá skupina má svého
vlastního manažera, který koordinuje svou práci
a komunikuje s osobou řídící skupinu
partnera. Členové skupin byli vybráni takovým
způsobem, který zajišťuje úplnou realizaci projektu
- zahrnují specialistů na realizaci projektů
spolufinancovaných z fondů EU a zástupců
místních samospráv. Komunikace mezi partnery
probíhá hlavně elektronicky a telefonicky. Jednou
za měsíc se v jednom z měst koná setkání
pracovních skupin.

Společná realizace:
Na etapě realizace projektu plánovali partneři
následující aktivity:
- setkání v pracovních skupinách s cílem
sledovat pokrok aktivit projektu,
- provedení společných propagačních aktivit
včetně
informování
komunity
o spolufinancování projektu z prostředků EU,
jakož io posílení image regionu mezi turisty jako
místa šetrného k životnímu prostředí
(propagace na webových stránkách av místních
médiích),
- partnerské setkání shrnující projekt s cílem
aktualizovat společnou koncepci ochrany
životního prostředí příhraničního regionu
a identifikovat další společné aktivity v této
oblasti.

Společné financování:
Během přípravy projektu členové pracovní
skupiny konzultovali jeho obsah a rozsah
s přihlédnutím na finanční možnosti obou
partnerů. Konečné závěry včetně finančních
nákladů byly zaznamenány ve finančním
plánu polského partnera a v rozpočtu města
Náchod. Kudowski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji jako vedoucí partner poskytne
finanční
služby
a
vyúčtování
projektu. Rozpočet projektu byl připraven
racionálním způsobem. Finanční prostředky
na obou stranách hranice byly zapojeny
do podobného stupně.

