PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Přírodně historická stezka
po stopách královny Marianny
Oranské

Dotace z ERDF

60.724 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Złoty Stok

58.304 EUR

Partner projektu:
Obec Bílá Voda

2.420 EUR

Projekt je jednou z aktivit v oblasti turistického rozvoje
na trase princezny Marianny Oranžské na polsko-českém
pohraničí. Realizace projektu spočívala v realizaci obcí
Złoty Stok rekonstrukce komplexu spalovaného vápence,
zhotovení na pecích rozhleden a úklidu hospodaření
s terénem sousedícím s rekonstrukcí vápeniek
stanovením rekreační a vzdělávací pěší trasy. V rámci obcí
Złoty Stok a Bílá Voda vznikla přírodní a historická trasa
cca 10 km, která trvá asi 4 hodiny. Na trase na obou
stranách hranice byly umístěny polsko-česko-německé
informační tabulky zobrazující historické památky, proces
spalování vápna a roli princezny Marianny Oranžské
v rozvoji okolních oblastí. Kromě toho byla
v rámci propagace cesty vydána trojjazyčné složka. Práce
provedené v rámci projektu přispěly ke zvýšení turistické
přitažlivosti této oblasti pohraničí a tím zvýšení počet
turistů, kteří navštěvují obě obce, úplnému využití
stávající infrastruktury.
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Společná příprava:
Obce Złoty Stok a Bílá Voda navzájem
spolupracují jako součást dohody o charakteru
dohody o přidružení mezi několika polskými
obcemi z Dolnoslezského a Opolského
vojvodství, jakož i několika českými
obcemi. Během jednoho ze setkání vznikla
myšlien ka vytvořit turistickou trasu na obou
stranách hranice, která ukazuje proces spálení
vápna. Během pracovních setkání se vytvořil
projektový rámec a rozsah implementace
každého partnera. Průběh trasy a rozsah
informací, které mají být umístěny
na informačních tabulkách av složce, byly
předběžně dohodnuté. Obec Złoty Stok byla
vybrána jako vedoucí partner.

Společný personál:
Projekt byl realizován společným
personálem. Za tímto účelem byl zřízen tým,
který sestával ze zástupců obou partnerů, dohlížel
na realizaci projektu na obou stranách hranice
a udržoval kontakt s koordinátorem projektu,
aby zajistil řádnou realizaci projektu. Setkání
společného týmu se uskutečnily před realizací
významných projektových aktivit vyplývajících
z harmonogramu. Členové společného personálu
také pravidelně kontaktovali, aby zajistily řádnou
realizaci projektu a aby okamžitě reagovaly
na možné hrozby při jeho včasné realizaci.

Společná realizace:
Projekt byl realizován společně již od fáze
p r o j ek to v á n í . T u r is ti c k á t r a s a v z n i k l a
v rámci projektu, pohybuj oblastí obou příhraničních
obcí. Každý z partnerů plnil své úkoly jako součást
projektu. Na trase na polské a české straně hranice
byly umístěny čtyři informační tabule. Pro každého
partnera bylo na distribuci přiděleno
2500 ks. složek. Partneři společně podpořily projekt
a během setkání slavnostně otevřeli cestu za účasti
orgánů obcí a místních společenství.

Společné financování:
Každý z partnerů financoval část úkolů,
které provedl v oblasti informačních tabulí
a složek. Obec Złoty Stok financovala obnovu
historického komplexu vápeniek týmu a slavnostní
otevření cesty.

