PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Rozvoj turistické a rekreační
infrastruktury v příhraniční oblasti
Broumovska a Mieroszowska
- 1. etapa

Dotace z ERDF

4.007.188 EUR

Vedoucí partner:
Město Měziměstí

2.450.500 EUR

Partner projektu:
Obec Mieroszów

1.556.688 EUR

Projekt spočíval ve vytvoření infrastruktury turistického
ruchu
v
Broumovsko-Mieroszowském
příhraničí
prostřednictvím
nových
multifunkčních
objektů.
V rámci polské části projektu byl vybudován komplex
rekreačně-turistického
Obecního
vzdělávacího
a sportovního střediska v Mieroszowie (multifunkční
sportovní hala s kapacitou 200 osob, 3 sportovní hřiště
a běžecká dráha pro skok do dálky). Český partner na své
straně hranice provedl komplexní modernizaci a rozšíření
bazénů a nejbližšího okolí koupaliště v Meziměstí.
Díky vzniku nových objektů se prostřednictvím rozvoje
sportu a rekreace zvětší atraktivita regionu pro širokou
veřejnost i turisty.
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Společná příprava:
V důsledku společné iniciativy bylo ujednáno,
že obce Mieroszów a Meziměstí zahájí
spolupráci v rámci projektu spočívajícího
ve vytvoření turisticky-rekreační infrastruktury
příhraničí. Za tímto účelem byl vytvořen
projektový tým. Jednání partnerů probíhala
každý týden střídavě na obou stranách hranice.
Tato jednání byla pracovní povahy a jejich
účelem bylo ujednávání rozsahu prací
a povinností partnerů. Komunikace mezi oběma
stranami rovněž probíhala elektronicky
a telefonicky.
Společná realizace:
Partneři podepsali oficiální deklaraci o spolupráci,
v níž byly stanoveny principy vzájemné spolupráce
během realizace celého projektu. Společně byl
vypracován věcný a časový harmonogram,
a projektová a stavební dokumentace.

Společný personál:
Za účelem realizace projektu byl vytvořen speciální
tým skládající se ze zástupců obcí Mieroszów
a Meziměstí. Každému členovi týmu byl přidělen
rozsahu povinností v rámci projektu. Tyto principy
byly stanoveny v tabulce personálního zajištění
projektu a principech vzájemných setkání
a komunikace. Jednotliví pracovníci mezi sebou
komunikovali na každotýdenních pracovních
jednáních, a také prostřednictvím elektronické
pošty a telefonicky. Společný personál
komunikoval v obou jazycích: polštině a češtině.

Společné financování:
Každý z partnerů hradil výdaje na realizaci projektu
na své straně. Procentuální podíl výdajů
jednotlivých partnerů v celkových nákladech byl
následující:
- město Meziměstí – 63,7%,
- obec Mieroszów – 36,3%.
Partneři realizovali propagaci projektu na obou
stranách hranice.

