PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Podzemí Krkonoš

Dotace z ERDF

726.911,21 EUR

Vedoucí partner:
Městys Černý Důl

275.235,15 EUR

Partner projektu:
Česká speleologická společnost základní organizace Albeřice
Gmina Karpacz
Gmina Kowary

174.249,18 EUR
238.135,44 EUR
39.291,44 EUR

Společný projekt vyplynul z potřeby vytvoření alternativy
pro turistickou nabídku Krkonoš v zimní sezóně, protože
krkonošské města nenabízejí dostatek turistických atrakcí
v
ostatních
ročních
obdobích
mimo
zimní
sezóny. Všechna města zapojené do projektu mají
mnohaleté hornické tradice a snaží se je
zachovat.Výsledkem projektu je, že turisté mohou
na jednom místě aktivní znát důlní a zařízení a způsoby
těžby používané od středověku do 50. let XX
století. V rámci projektu:
- bylo založeno muzeum v Černém Důle s muzejní
expozicí a plenéru.
- byly vytvořeny podmínky pro stálou expozici o těžbě
v Kowarech,
- byla otevřena část lomu Kovárna,
- vznikla geologická a didaktická cesta a park
pro odpočinek v Karpaczu,
- vznikly vyměnitelné a společné výstavy - Černý Důl,
Kowary, Karpacz,
- byla vytvořena populární vědecká knížka pod názvem
Podzemí Krkonoš včetně popisu Krkonoš, včetně míst,
které lze navštívit.

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Společná příprava:
Všichni partneři se podíleli na plánování stejným
způsobem. Celkově se uskutečnilo 5 setkání,
z nichž byly vypracovány protokoly (v polském
a anglickém jazyce) a prezenční listiny. Setkání
se konaly střídavě v prostorách partnerů. Byl
dohodnut společný harmonogram realizace
projektu a komunikační pravidla,
jakož i společný implementační tým. Byla
vypracována a podepsána dohoda o partnerství,
která zahrnovala podrobné rozdělení úkolů
a odpovědností mezi partnery.

Společná realizace:
Všichni partneři se zúčastnili realizaci
projektu. Cílem projektu bylo podpořit cestovní
ruch v Krkonoších, a proto se aktivity musely
provádět koordinovaným způsobem na obou
stranách hranice. Z tohoto důvodu se vypracoval
společný plán a harmonogram aktivit. Všichni se
aktivně podíleli na přípravě propagačních
materiálů, které se postupně rozvíjely v rámci
projektu. Partneři samostatně realizovali
investice pouze v souladu s právními předpisy
platnými v dané zemi.

Společný personál:
Projekt realizoval společný projektový tým, jehož
jádro sestávalo ze zástupců všech
partnerů. Během implementace byl tým doplněn
podle potřeby. Vedoucí projektový specialista byl
identifikován na straně vedoucího partnera. Každý
partner také uvedl osoby zodpovědné za finanční
a technické záležitosti, jakož i dodržování zásad
programu. Byly dohodnutá pravidla vzájemné
komunikace a setkání. Byly definovány práva
a povinnosti členů týmu a rozsah jejich
odpovědnosti.

Společné financování:
Všichni partneři měli svůj podíl v rozpočtu
projektu. Každý partner poskytl finanční prostředky
na vlastní účast a na pokrytí výdajů souvisejících
s realizací aktivit na jeho hranici. Partneři byli
informováni o principu ex-post financování
vynaložených výdajů a časové náročnosti při správě
žádosti o platbu. Vzhledem k uvedené skutečnosti
neexistuje žádná hrozba pro realizaci projektu kvůli
nedostatku finančních prostředků.

