PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Vytvoření společných propagačních
materiálů Špindlerův Mlýn Podgorzyn

Dotace z ERDF

65.564,02 EUR

Vedoucí partner:
Město Špindlerův Mlýn

44.374,25 EUR

Partner projektu:
Gmina Podgórzyn

21.189,77 EUR

Hlavním cílem projektu bylo podpořit dopravu
v Podgórzyne a Špindlerovým Mlýně a v okolí těchto obcí
pro střednictvím
spo lečných
pro pagačních
materiálů. Na polské straně byla vydána mapa obou
regionů a na české straně byla vydána informační
brožura. Propagační materiály provedené v rámci
projektu obsahují informace o turistických trasách
spojujících obě obce a informace o obou obcích
v polském a anglickém jazyce, jakož i v angličtině
a němčině. Společné propagační materiály nabízejí
turistům komplexní informace o možnostech obou obcí,
které přispívají ke zvýšení počtu navštěvujících
a využívajících služby a tím k hospodářskému oživení
v obcích.

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Společná příprava:
Spolupráce partnerů v rámci projektu byla
založena na stávající spolupráci v oblasti
společné propagace, která v minulosti vedla
k vytvoření společné mapy. Partneři se podíleli
na celkové přípravě projektu. Vzájemná
komunikace se uskutečňovala prostřednictvím
e-mailu a především prostřednictv ICTV
společných setkání. Společné setkání se konaly s
předním partnerem a zúčastnili se zástupci
polské strany, jakož i představitelé české
strany. Každé setkání proběhlo formou diskuse,
prezentace myšlenek a potom společnou
dohodou o dalších krocích, přenosem
potřebných informací, rozdělením úkolů
a stanovením data jejich realizace a datem
následných setkání.

Společná realizace:
Přestože každý z partnerů realizoval provedení
produktu prostřednictvím zhotovitele,
jehož zvolil, oba partneři projektu se zúčastnili
společné přípravě. Společné práce se týkaly
koordinace přípravy a realizace projektu,
převodu podkladů do společných propagačních
materiálů, předání hotových propagačních
materiálů a společné distribuci propagačních
materiálů pro obec Podgórzyn a město
Špindlerův Mlýn.

Společný personál:
V rámci projektu byl vytvořen tým zodpovědný
za projektové aktivity. Do společného týmu
se zapojily na polské straně koordinátor projektu
a starosta města Podgórzyn a na české
koordinátor projektu a starosta města Špindlerův
Mlýn.

Společné financování:
Společné financování projektu bylo zajištěno
prostřednictvím poměrného finančního příspěvku
jednotlivých partnerů, tj. část projektu byla
financována z rozpočtu obce Podgórzyn a část
z rozpočtu města Špindlerův Mlýn. Poměrné části
rozpočtu projektu poskytované každým partnerem
odpovídaly rozsahu tisku společných propagačních
materiálů.

