PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Přeshraniční stezka princezny
Marianny Oranžské - 2. etapa
(značení a propagace

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Powiat Ząbkowicki
Partner projektu:
Město Javorník
Obec Bílá Voda
Gmina Bystrzyca Kłodzka
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Gmina Lądek Zdrój
Gmina Międzylesie
Obec Staré Město
Gmina Stronie Śląskie
Gmina Złoty Stok
Powiat Kłodzki
Chodník Marianny Oranžské, exponujúci předměty
a památky související s životem a činností princezny
Marianny - dcery krále Holandska Wilhelma
I. a rederiky Wilhelminy von Hohenzollern bude
přeshraniční turistický produkt, který výrazně
rozšiřuje
turistickou nabídku
polsko-českého
pohraničí. V rámci první etapy projektu
spolufinancovaného z prostředků mikroprojektů
fondu v Euroregionu Glacensis byly provedeny
přípravné studia, tj. historické studium o činnosti
a dědictví princezny Marianny Oranžského, koncepce
rozvoje
turistického
chodníku
a
logo
chodníku. V rámci II etapy projektu se předpokládá:
- označení chodníku (informační tabule na objektech,
tabulky na sloupech, informační tabule bez
propagace v parkovištích a při významných zařízeních
na chodníku, tabulky s mapami),
- provedení interaktivních webových stránek trasy,
- vydání průvodce po chodníku,
- organizace study tour pro novináře s turistického
odvětví (výlet spojující turistické atrakce
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s pochopením kvality ubytování a stravovacích zařízení
nacházejících se na trase),
- vytvoření reklamních gadgetů, které podporují
chodník.

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
Společná realizace:

Společná příprava:
Z hlediska přípravy společných projektů
se uskutečnilo 5 přípravných setkání, během
nichž se podrobně diskutovalo o projektové
žádosti, přílohách a rozpočtu projektu. Kromě
setkání koordinátoři kontaktovali telefonicky
a e-mailem. Dohoda o spolupráci byla
podepsána v listopadu 2009 v sídle vedoucího
partnera.Spolupráce všech partnerů s cílem
připravit projekt začala v roce 2007 podpisem
dohody o přistoupení k realizaci úkolů s názvem
"Chodník princezny Marianny Oranžské".
Všichni partneři byli také zapojeni do realizace
I tapy projektu.

Tematic ký turistický chodník pokryje polskou
a českou část pohraničí. Společná realizace
projektu se bude týkat spolupráce všech
partnerů projektu při vývoji značení chodníků
a při přípravě průvodce a webové
stránky. Kromě toho společná realizace bude
zahrnovat společné study tour pro novináře
z odvětví cestovního ruchu, spolupráci při
tvorbě propagačních materiálů grafického
designu, účast vybraných zástupců polských
a českých partnerů v tendrových komisích, účast
všech partnerů na organizaci konference
která shrnuje projekt a zapojení partnerů
jmenovanými zástupci do průběžného řízení
realizace projektu. Pro správné provedení
činností se uskuteční tři pracovní setkání se
zástupci všech 11 partnerů, kteří se zúčastnili
projektu (2 setkání na polské straně, 1 na české
straně).

Společné financování:
Společný personál:
Projekt bude realizován společným projektovým
personálem sestávajícím z projektového týmu
vedoucího partnera a koordinátorů příslušné části
projektu každého partnera. Před důležitými
aktivitami projektu se budou konat společná
setkání zaměstnanců s cílem určit role každého
partnera vyplývající z harmonogramu realizace
projektu (3 pracovní setkání). Členové společného
personálu budou průběžně vyměňovat informace
relevantní pro řádnou realizaci projektu. Společný
personál se bude okamžitě vzájemně informovat,
pokud vzniknou okolnosti, které by mohly ohrozit
řádnou realizaci projektu.

Společné financování bude zajištěno
pro střednictv ím účasti v šech partnerů
na společných výdajích, které tvoří většinu výdajů
v rámci projektu (výjimkou jsou přípravné náklady
a personální náklady související s projektovým
řízením, které vzniknou samotnému vedoucímu
partnerovi). Účast partnerů na společných výdajích
se vypočítá pomocí následujících kalkulací:
jako stejná část rozdělení daných výdajů na všechny
partnery v projektu (pro kategorie výdajů, které
budou používat všichni partneři) a jako částka pro
objednané množství při určité jednotkové
ceně. Použití společného financování aktivit v rámci
projektu na základě principu společných výdajů
bude pozitivně ovlivňovat realizaci projektu
prostřednictvím úspor nákladů při zadávání větších
objednávek.

