PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí.
Turistické využití Złotoryje a Mimoně

Dotace z ERDF

1.134.397,51 EUR

Vedoucí partner:
Obec Złotoryja

461.495,01 EUR

Partner projektu:
Město Mimoň
Římskokatolická farnost Mimoň

611.113,45 EUR
61.789,05 EUR

Prvkem spojujícím Złotoryji a Mimoň je jejich poloha
na bývalé evropské obchodní cestě zvané „via regia“.
Rozvoj cestovního ruchu je v obou městech do značné
míry ovlivněn především existencí unikátních památek
a objektů v regionu. Aktivity projektu byly soustředěny
na zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
v příhraničním regionu s pomocí turistického využití
Złotoryje a Mimoně. Práce zahrnovaly především opravy
a renovace historického urbanistického uspořádání
Złotoryje a adaptaci nemocnice v Mimoni pro potřeby
Regionálního muzea, a také vytvoření sítě spolupráce
obou měst, zhotovení mapy turistických produktů,
vícejazyční naučné stezky a webových stránek. Projekt tak
posloužil ke zlepšení infrastruktury, sblížení kultur
v přeshraniční dimenzi a propagaci.

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Společná příprava:
Złotoryja a Mimoň mezi sebou spolupracují v rámci
partnerství měst od roku 2000 a realizují program
komplexního zlepšení nabídky měst v oblasti
cestovního ruchu. Realizace projektu vyplynula rovněž
ze společných potřeb a nápadu partnerů. Vedení
Złotoryje a Mimoně přijalo plán spolupráce měst,
v němž byla stanovena diagnóza směrů rozvoje nabídky
měst v oblasti cestovního ruchu, výběr cílů aktivit,
identifikace slabých a silných stránek měst, zvolení
metod pro realizaci konkrétních projektů, včetně
turistického
využití
Złotoryje
a
Mimoně.
Proběhlo 10 setkání, v rámci nichž partneři společně
připravili projektovou dokumentaci a plán propagace.
Cílem všech jednání a společných konferencí byla
podrobná příprava celku projektu. Partneři se účastnili
plánování a přípravy projektu – od vzniku nápadu
projektu až do podání žádosti spolu s harmonogramem
příprav. Spolupráce mezi partnery v rámci přípravy
projektu zahrnovala partnerská jednání, a po celou
dobu příprav partneři byli v telefonickém e-mailovém
kontaktu.

Společná realizace:
Realizace projektu se účastnili partneři
z obou stran hranice. Společné aktivity byly
propojeny věcně i časově. Projekt byl
ve značné míře založen na zkušenostech
vedoucího partnera, který inicioval
a koordinoval všechny aktivity naplánované
v rámci projektu. Pro účely projektu byl
vypracován společný plán aktivit spolu
s doplňujícím harmonogramem. Věcnou
realizací projektu byly pověřeny subjekty
vybrané v rámci výběrových řízení na české
i polské straně.

Společný personál:
Před zahájením realizace projektu byl vybrán
odborník na projekty, který byl zodpovědný
za řádný průběh prací na polské i české straně.
Jednalo se o člověka se zkušenostmi s realizací
projektů financovaných z prostředků EU,
zodpovědného za realizaci, vyúčtování a zajištění
propagace projektu. Odborník na projekty
průběžně spolupracoval s pracovní skupinou
zaměstnanců Odboru externích fondů Městského
úřadu ve Złotoryji a Odboru rozvoje města Mimoň,
která se podílela na vzniku koncepce projektu.
Pracovní skupina tvořila tým, který měl stanovené
zásady spolupráce, komunikace a setkání.
Tým se díly spolupráci s odborníkem účastnil
přípravy aktivit projektu a jejich realizace.

Společné financování:
Společné financování projektu bylo zajištěno díky
dohodě o spolupráci uzavřené mezi partnery.
V rámci financování projektu byl stanoven společný
rozpočet se stanovením odpovědnosti každého
z partnerů. Partneři byly zodpovědní za vlastní
finanční část projektu a vždy zajišťovali vlastní vklad
(příslušně 15% a 10%) a prostředky nezbytné do
okamžiku refundace z prostředků EFRR. Během
realizace projektu byla monitorována kontrola
výdajů a realizace společného rozpočtu.

