OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED

Ochrana a racionální hospodaření
s vodami povrchovými a podzemními
na polsko-českém pohraničí

Dotace z ERDF

4.494.181,23 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Lubawka

3.206.874,08 EUR

Partner projektu:
Město Žacléř

1.287.307,15 EUR

Cílem projektu je uspořádání vodohospodářské
infrastruktury
na
obou
stranách
hranice.
V rámci projektu bude vybudována vodohospodářská
infrastruktura v Lubawce, Niedamirowě a Opawě
na polské straně a v Žacléři na české straně, a to včetně
jímání vody, úpravny vody, rozvedení a zásobování
vodou a odvedení odpadních vod. Projekt přispěl
ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod
v oblasti polsko-českého příhraničí. Zdroj vody na potoce
Ostreznik na polské straně bude umístěn ve vzdálenosti
zhruba 200 m od státní hranice, a bude rezervoárem
pitné vody pro českého partnera. Asanační vůz k čištění
kanalizace, který byl v rámci projektu zakoupen českým
partnerem, bude používán na české i polské straně
hranice.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společná příprava:

Společná realizace:

Oba partneři se ve stejné míře účastnili
plánování projektu a aktivně se účastnili celého
procesu přípravy společného projektového
návrhu, a to od okamžiku vzniku nápadu
projektu až do podání projektové žádosti spolu
s nezbytnými přílohami. Přípravě projektu
předcházely společné konzultace. Společně byla
vypracována a podepsána partnerská smlouva
obsahující podrobné rozdělení úkolů
a povinností mezi partnery.

Realizace cílů projektů se partneři z obou stran
hranice účastnili společně. V rámci projektu byl
vypracován společný plán aktivit, včetně
doplňujícího harmonogramu. Aktivity v rámci
projektu realizují dodavatelé vybráni v souladu
s platnými právními předpisy každým z partnerů
zvlášť a jsou koordinovány na obou stranách
hranice. Vedoucí partner je zodpovědný
za zajištění, že všechny aktivity jsou řádně
koordinovány, stanovený harmonogram
je plněn, a kvalita aktivit je odpovídající a
efektivní. Díky společné projektové kanceláři
probíhají vizitace stavby a pořádány jsou
pracovní porady. V případě výskytu rizik
v realizaci projektu jsou závazná rozhodnutí
vedoucího partnera. Po celou dobu realizace
projektu jsou prováděny společné propagační
aktivity týkající se celého projektu a jeho
výsledků dosažených na obou stranách hranice.

Společný personál:
Projekt je realizován společným projektovým
personálem skládajícím se ze zástupců partnerů
z obou stran hranice. Na straně vedoucího
partnera vznikla projektová kancelář,
která je zodpovědná za realizaci celého projektu
na obou stranách hranice. Společně byla
stanovena rámcová pravidla pro vzájemnou
komunikaci a schůzky. Jmenován byl společný
vedoucí projektového personálu, který je celkově
zodpovědný za aktivity realizované v rámci
projektu na obou stranách hranice, a také je
zodpovědný za řízení projektu a spravování financí
projektu. Součástí týmu jsou zaměstnanci obou
samospráv, kteří se zabývají přípravou
ashromažďováním projektové dokumentace a
informačně-propagačními aktivitami. Na obou
stranách hranice byl zaměstnán investorský dozor
mající vyžadované kvalifikace a zkušenosti.
Společný personál je zapojen do všech
významných aktivit projektu ve prospěch obou
stran.

Společné financování:
Spolufinancování projektu se účastní oba
partneři. Každý z partnerů zajistil finanční
prostředky pro vlastní vklad a hradí výdaje
spojené s realizací aktivit na jeho straně
hranice. Na straně vedoucího partnera bude
vlastní vklad pro společné financování
projektu pokryt z rozpočtu obce na základě
usnesení rady města a z komerčního úvěru.
Město Žacléř projekt financuje z úvěru
a také z rozpočtu města.

