PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Oživení česko-polské sklářské tradice
pro rozvoj cestovního ruchu

Dotace z ERDF

1.349.002 EUR

Vedoucí partner:
Město Nový Bor

789.550 EUR

Partner projektu:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

559.452 EUR

Cílem projektu je obohatit turistickou nabídku polskočeského pohraničí přiblížením sklářských tradic v rámci
přeshraniční spolupráce muzeí - Krkonošského muzea
v Jelení Hoře a Muzea skla v Novém Boru. Společný pro
jekt řeší problémy partnerů s nedostatkem výstavních,
provozních a skladovacích možností. V rámci projektu
bude v Krkonošském muzeu v Jelení Hoře zakoupené
muzejní vybavení (vitríny, osvětlení, multimediální
prezentační zařízení, skladové regály) a zařízení na údržbu
historických sbírek. Vzhledem k regresi výroby skla
v regionu v důsledku hospodářské krize ve sklářském
muzeu v Novém Boru bylo nutné umístit velké množství
nově získaných finančních prostředků expozice
a skladování skleněné technologie pro její potenciální
budoucí využití; v souvislosti s tímto byl české straně
plánovaná výstavba spojení s novými výstavními
a skladovacími místnostmi. Investice realizované partnery
umožní realizaci společných aktivit prezentace
(např. Sklářský festival), publikace (např. Dvojjazyčný
průvodce sklářským regionem) a vzdělávacích za účelem
prezentace tradiční výroby skla. V rámci projektu bylo
kromě investičních aktivit naplánováno mnoho měkkých
aktivit, jako jsou výstavy, semináře, dokumentování
a popularizace sklářských tradic na polsko-českém
pohraničí. Polská strana v rámci projektu připravuje stálé
expozice.
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Společná příprava:
Proces přípravy projektu se uskutečnil intenzivní
spoluprací obou partnerů. Byl založen společný
projektový tým, který se systematicky setkává
a diskutuje o plánovaných aktivitách. V rámci
společné přípravy projektu se mnohokrát
ukázalo, že společný přístup k řešení problémů
a realizaci plánovaných aktivit v rámci
společných aktivit je výhodnější a efektivnější
pro všechny zapojených, ve srovnání
s jednostranně přijatými předsevzetími.

Společná realizace:
Společná realizace projektu se uskuteční
v souladu se stanoveným harmonogramem
schváleným oběma stranami. Jsou plánované
společné setkání o dílčích úkolech, společné
kontrolní činnosti v rámci realizace plánovaných
investic a úzká spolupráce při přípravě zpráv
o současné realizaci a žádostech
o platbu.Všechny informační materiály,
které budou vypracovány v rámci projektu,
budou připraveny společně. Partneři provedou
úpravy zpracovávaných textů.

Společný personál:
Společnou přípravu a realizaci projektu realizuje
projektový tým složený ze zaměstnanců
Karkonosského muzea a Městského úřadu města
Nový Bor včetně zástupců Sklářského muzea
v Novém Boru. Vedoucí partner odpovídá
za celkové řízení projektu a zajišťuje koordinaci
společných aktivit. Hlavní projektový manažer
na straně vedoucího partnera úzce spolupracuje
s hlavním koordinátorem projektu polského
partnera. Ostatní členové týmu se podílejí
na realizaci jednotlivých projektových
aktivit. Osoby odpovědné za finanční záležitosti se
zabývají finančním řízením projektu a správnou
přípravou materiálů pro přípravu žádostí o platbu
a konečné vyúčtování projektu. Náklady
na financování projektového týmu jsou zahrnuty
do rozpočtů obou partnerů. Setkání projektového
týmu se budou konat střídavě na polské a české
straně.

Společné financování:
V rámci společné přípravy projektu byl dohodnutý
společný rozpočet, který pokrývá financování všech
plánovaných aktivit. Následně každý partner
připravil podrobný rozpočet na vlastní část
projektu. Oba partneři mají rovnoměrný podíl
na rozpočtu projektu: česká část je 58% a polská
42% celkových způsobilých výdajů (malý rozdíl
vyplývá z faktu, že polský partner je plátcem DPH,
zatímco český partner není plátcem DPH). Každá
strana má ve své části rozpočtu zahrnuty výdaje
spojené s realizací investičních aktivit na své straně
hranice. Měkké aktivity jsou financovány společně,
tj výdaje spojené s nimi byly rovnoměrně rozděleny
mezi oba partnery (např. Česká strana financuje
zpracování publikací, polská strana DVD).

