PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Brána do pohádky

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Město Jičín

240.949,37 EUR

201.450,00 EUR

Partner projektu:
Powiat Świdnicki

V rámci projektu byla vybudována v Jičíně infrastruktura
odkazující na pohádkovou postavu- loupežníka Rumcajse
a zakoupené vybavení na oživení cestovního
ruchu. V obou regionech byly nainstalovány
multimediální kiosky pro turisty. V rámci propagace se
uskutečnilo mnoho aktivit (konference, výstavy, soutěže)
a byly provedeny propagační materiály (např. Průvodci,
mapy, letáky atd.). Společná implementace projektu,
která sestává z kombinace propagačních a kulturních
prvků, přispěla k rozvoji přeshraničních kontaktů. Účast
na společně organizovaných událostech a setkáních
co největšího počtu obyvatel pohraničí pásmu
a propagace regionů usnadnili vzájemné poznávání,
navázání nových kontaktů a integraci obyvatel pohraničí,
což na druhé straně způsobilo oživení turistického ruchu
v świdnicki okrese a městě Jičín.

39.499,37 EUR

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Společná realizace:

Společná příprava:
Spolupráce s partnerem byla založena
především na návštěvách, telefonních
a e-mailových kontaktech. Všechny formy
konta ktu měli věcnou povahu, kterých se
zúčastnili zástupci místních orgánů a pracovníci
o dpo v ědní za pří p rav u pro jekto vé
dokumentace. Cílem setkání bylo prodiskutovat
očekávání týkající se projektu, silné a slabé
stránky, výměna zkušeností s organizací
podobných projektů a práce na aplikační
žádosti.

Společný personál:
Zaměstnanci na obou stranách hranice byli
zapojeni do přípravy a realizace
projektu. Tyto osoby byly odpovědné za aktivity
související s přípravou aplikační žádosti
a dokumentace během realizace projektu,
jakož i s vúčtovaním a ukončením projektu.

Společná realizace projektu zahrnovala zapojení
partnerů do všech aktivit na obou stranách
hranice. Činnosti a jejich časový rozsah byly
realizovány v souladu s vypracovaným
harmonogramem, který předpokládal:
společnou organizaci a účast na konferencích,
Festivalu pohádek v świdnickém okresu
av městě Jičín, pracovních návštěvách a účasti
na propagační činnosti obou regionů, včetně
setkání s rezidenty v kombinaci s distribucí
propagačních materiálů a výstavami.

Společné financování:
V souvislosti s realizací projektu náklady na obou
stranách hranice snášeli oba partneři. Město Jičín
vynaložilo náklady ve výši 80% a świdnicki okres
20%
celkových
schválených
nákladů. Spolufinancování bylo zajištěno z rozpočtu
města Jičín a rozpočtu świdnického okresu.

