PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Cyklostezka Jizerka - Jakuszyce

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Obec Kořenov
Partner projektu:
Stowarzyszenie Bieg Piastów, Szklarska Poręba

Projekt spočívá v modernizaci a rekonstrukci cyklostezek
s cílem oživit turistický ruch v regionu Jizerských hor
a zvýšit úroveň bezpečnosti cyklistické turistiky
prostřednictvím propojení polské a české části Jizerských
hor. V rámci projektu na polské straně se obnoví spojení
pro cyklisty z Jakuszyce do Szklarska Poręba rekonstrukcí
230 m dlouhé lesní cesty, která nahradí úsek vedoucí
přes mezinárodní cestu a umožní využívání cyklistických
tras s vynecháním silniční dopravy. Na české straně bude
jako součást projektu modernizována jedna z hlavních
tras v pohraniční oblasti, cyklistická trasa č. 22, která se
používá k připojení k polské síti trasy cyklistických
tras. Cyklostezka se otevře během dvou mezinárodních
výletů na kole - starty se uskuteční v osadě Jizerka
a v Jakuszycech. Akce bude pokračovat každoročně
v rámci spolupráce partnerů po ukončení realizace
projektu.

590.826 EUR

537.711 EUR

53.115 EUR
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Společná realizace:

Společná příprava:
Spolupráce partnerů s cílem připravit společný
projekt začala více než rok před jeho
předložením. Společná příprava se uskutečnila
během pracovních setkání partnerů
v Jakuszycech a Kořenově (5 setkání v roce
2008, 6 setkání v roce 2009). V rámci setkání byl
diskutován projekt, byla připravena žádost
o spolufinancování a byla podepsána smlouva
o spolupráci. Komunikace se uskutečnila
i telefonicky a prostřednictvím
e-mailu.
Korespondence
byla
archivována. Na etapě přípravy byl projekt
konzultován.

Obdobi e realizace projektu a termín dokončení
projektu jsou časově shodné na obou stranách
hranice. Partneři budou společně připravovat
tiskové zprávy a informační letáky. Na webových
stránkách obou partnerů budou odkazy
na webovou stránku partnera spolu
s info rm acem i o pro jektu. Spo lu
s modernizovanou mezinárodní cyklostezkou
z obce Jizerka do Jakuszyc a z Jakuszyce
do Jizerky se uskuteční dvě cyklistické
výlety. Realizace projektových aktivit vyžaduje
úzkou spolupráci partnerů, protože dosažení cíle
projektu není možné bez účasti
partnerů. Partneři budou pokračovat
ve spolupráci během realizace projektu
jako součást vzájemných setkání, telefonických
rozhovorů a elektronické komunikace.

Společné financování:
Společný personál:
Polští a čeští partner si vybrali společný personál
k účasti na přípravě a realizaci projektu:
zaměstnanců partnerských organizací a jejich
partnerů zaměstnaných na základě
smlouvy. Na polské straně je vedoucím projektu
předseda sdružení, který má zkušenosti s realizací
projektů v rámci programu Phare CBC, INTERREG
III A, EWT, projektovým manažerem je
zaměstnanec sdružení, který má zkušenosti
s realizací projektů v rámci INTERREG III A na české
straně starosta Kořenova, který má zkušenosti
s realizací podobných projektů. Koordinace
a monitorování projektu zajistí vedoucí partner
na základě smlouvy s externím zaměstnancem.

Společné financování se realizuje prostřednictvím
společného rozpočtu projektu, přičemž využívání
rozpočtu proběhne na základě společného
harmonogramu. Účast partnerů na celkových
způsobilých nákladech projektu je následující:
- polská strana - asi 9%,
- česká strana - přibližně 91%,
Jasná převaha nákladů na české straně vyplývá
z potřeby vyrovnat infrastrukturu na obou stranách
hranice. V letech 1995-2000 realizovalo sdružení
Bieg Piastów projekty související s modernizací tratí
a sportovního stadionu s programem Phare CBC,
zvyšováním počtu parkovacích míst, nákupem
vybavení na údržbu sjezdovek a výstavbou zázemí
sportovního stadionu v celkové výši 800 000 EUR,
přičemž na české straně Jizerských hor nedošlo
k žádným významným investicím do infrastruktury.

