PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Rozvoj turistické a rekreační
infrastruktury v příhraniční oblasti
Broumovska a Mieroszowska-II etapa

Dotace z ERDF

475.527,60 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Mieroszów

199.455,33 EUR

Partner projektu:
Město Meziměstí

276.072,27 EUR

Projekt zahrnuje aktivity zaměřené na rozvoj turistického
pohraničí Broumovsko-Mieroszowského prostřednictvím
výstavby cyklostezek na obou stranách hranice. Trasy
budou vytvořeny od základu, připojující se v oblasti obci
Nowe Siodło a význam a vstupující do sítě stávajících tras
a představujíc hlavní přístupovou cestu k turistickým
atrakcím regionu. Jako součást projektu se V Polsku
nacházejí dva úseky: Golińská - Nowe Siodło, 1,7 km
dlouhé a Nowe Siodło - význam, s délkou 0,33 km, s místy
na
odpočinek
(lavičky,
přístřešky,
informační
tabule). Na české straně se plánuje úsek dlouhý
1,5 km. Realizace projektu vytvoří příležitosti k využití
turistického potenciálu Broumovsko-Mieroszowského
pohraničí a bude mít také pozitivní vliv na jeho propagaci.
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Společná příprava:

Společná realizace:

Výsledkem společné iniciativy bylo zjištění,
že obce Mieroszów a Meziměstí začnou
spolupracovat jako součást projektu tvořeného
turistickým a rekreačním rozvojem
pohraničí. Pro tento účel byl zřízen projektový
tým . Setkání part nerů se ko naly
podle stanoveného harmonogramu střídavě
na obou stranách hranice.Měli pracovní
charakter; spočívaly v odsouhlasení rozsahu
práce a povinnosti partnerů. Potřebné
dokumenty a informace byly také
vyměněny. Kromě toho se partneři společně
podílely na konzultacích a školeních
prováděných institucemi zapojenými
do provádění programu. Kontakty mezi partnery
b y l y t a k é p r o v á d ěn y e l e k t ro n i c k y
a telefonicky. Na zasedáních byly připraveny
p r o to ko ly s p re zen č n ím i l is ti n am i
a fotodokumentací. V budoucnu se povaha
práce týmu nezmění a bude sestávat hlavně
z pracovních setkání v souladu s dohodnutým
harmonogramem.

Koordinace a odpovědnost za celý projekt bude
spočívat na vedoucím partnerovi. Vedoucí partner
bude také zodpovědný za všechny kontakty s řídícím
orgánem a institucemi provádějících
program. Během přípravy projektu byl vypracován
společný akční plán a harmonogram setkání
pracovního týmu. Aktivity naplánované v rámci
akčního plánu jsou úzce spojeny časově
a věcně. Během setkání týmu se bude diskutovat
o všech otázkách souvisejících s realizací
investic. Kromě setkání pracovního týmu jsou
plánované i společné návštěvy míst realizace
investic. Každý z partnerů bude zodpovědný
za správnou realizaci materiálního a finančního
plánu své vlastní části projektu a bude se navzájem
informovat o možných hrozbách
a problémech. Důležitým prvkem společné práce
bude úzká spolupráce při provádění ustanovení
smlouvy o spolufinancování a dodržování
požadavků na monitorování.

Společný personál:
Na realizaci projektu vznikl tým složený
ze zástupců obcí Mieroszów a Meziměstí. Každý
člen týmu dostal rozsah povinností v rámci
projektu. Zaměstnanci se navzájem kontaktují
na pracovních setkáních, jakož i prostřednictvím
e-mailu a telefonicky. Společný personál
komunikuje v polštině a češtině.

Společné financování:
Každý partner poskytuje finanční prostředky
a náklady na projekt na jeho straně hranici. Operace
týkající se získání vrácení nesených nákladů
procházejí účtem vedoucího partnera. Procentuální
podíl nákladů jednotlivých partnerů ve vztahu
k celkovým výdajům stanoveným v rámci projektu je
následující:
- Obec Mieroszów - 41,95%,
- Město Meziměstí - 58,05%.
Strany se dohodly, že finanční výdaje uvedené
v žádosti o spolufinancování související s přípravou
projektu ponesou vedoucí partner.

