PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Kulturní místa pro kulturní turisty

Dotace z ERDF

229.767,16 EUR

Vedoucí partner:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski

112.615,00 EUR

Partner projektu:
Město Chrastava

117.152,16 EUR

Cílem projektu bylo zvýšit atraktivnost polsko-české
pohraniční oblasti prostřednictvím rozšíření kulturní
nabídky Lwówka Śl. a Chrastavy. Realizace projektu
se týkala organizace mnohých výstav malířství a fotografií
místních umělců. S cílem zvýšit turistickou přitažlivost
obou měst byly zakoupeny profesionálně vitríny, stojany,
moduly k vytvoření výstavní stěny, infokiosk av části
radnice v Lwówku Śl. byla nahrazena elektroinstalace,
byla také provedena rekonstrukce historického
Führichovo domu v Chrastavě spolu s uspořádáním
zelené plochy kolem budovy. Přeshraniční účinek
realizace projektu bylo poznat umělecká díla tvořící
umělci na obou stranách hranice. Turisté mohli navštívit
nejen památníky ale díky organizovaným výstavám
se mohli dozvědět o kultuře, zvycích a tradicích polskočeského pohraničí. Společná realizace projektu posílila
vzájemnou spolupráci mezi kulturními jednotkami z obou
partnerských měst a vrátila nádheru historickým
objektem.

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Společná příprava:
Přípravy projektu se zúčastnili zaměstnanci
Obecního a Městského úřadu města Lwówek
Śl. a město Chrastava s podporou ředitelů
kulturních jednotek z obou partnerských
měst. Na obou stranách hranice se uskutečnily
2 pracovní setkání, během nichž byla přijata
rozhodnutí o společných aktivitách týkajících se
rozvoje cestovního ruchu a kultury měst
Lwówek Śl. a Chrastavy. Během společných
setkání byli vybráni vedoucí partner
a projektový manažer. Spolu byla vypracována
a podepsána smlouva o partnerství,
která obsahuje podrobný rozpis úkolů
a povinností mezi partnery pro účely realizace
projektu. Obě strany kontaktovali telefonicky
a e-mailem s pomocí tlumočníka.

Společná realizace:
Partneři se zúčastnili realizaci projektu. Projektový
tým složený ze zástupců partnerských měst stanovil
harmonogram činností. Ředitelé kulturních jednotek
z Lwówka Śl. a Chrastavy společně zřídili program
spolupráce, který se mimo jiné týkal plánovaných
výstavy malířství, fotografie a různých forem
uměleckého projevu v obou městech. Vedoucí
partner byl zodpovědný za provádění úkolů
vykonávaných na polské straně; projektový partner
informoval vedoucího partnera o průběhu práce
na druhé straně hranice. Během realizace projektu
se uskutečnily společné propagační aktivity.

Společný personál:
Na realizaci projektu byl vytvořen tým,
který zahrnoval zaměstnanců Obecního
a městského úřadu města Lwówek Śl. kteří mají
věcné znalosti a zkušenosti při získávání finančních
prostředků EU. Aktivity týmu byly prováděny
s podstatnou podporou ředitele Kulturního centra
města Lwówek Śl.. Práce partnera projektu
koordinovaly čeští zaměstnanci. Aktivity týmu byly
prováděny s podstatnou podporou ředitele
Kulturního centra města Chrastava.

Společné financování:
Partneři se společně podílely na financování
projektu. Každý z partnerů měl vlastní příspěvek
ve výši proporcionální k realizovaným projektovým
aktivitám. Ze strany vedoucího partnera byl vlastní
příspěvek na společné financování projektu pokrytý
rozpočtem obce. Míra spolufinancování obou
partnerů byla podobná.

