PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Cyklostezky v Kladském pomezí - III.
etapa

Dotace z ERDF

596.796,42 EUR

Vedoucí partner:
Město Náchod

230.843,38 EUR

Partner projektu:
Miasto Kudowa Zdrój
Městys Velké Poříčí

291.400,82 EUR
74.561,22 EUR

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšené
používání cyklostezek s turistickým významem na polské
a české straně Kladského pohraničí zlepšením jejich
technických parametrů a průchodnosti, jakož i řešením
problému označování některých cyklistických tras
na cestách s vysokou automobilovou dopravou.Současně
velká část cyklistické komunikace mezi Kudowa-Zdrój
a Náchod průběhu mezinárodní cestou E67. Nová část
cyklostezky z Velké Poříčí do Žďárek odstraní část
cyklistické dopravy od hlavní silnice Hronov - Náchod Kudowa Zdrój k atraktivní a bezpečné cyklistické trase
s Hronova přímo do Kudowy Zdrój.Investice na úseku
Peklo - Lipí vytvoří cyklostezky, která spojuje malebné
místa podél řek Metuje a Olešenka s Dobrošovem, Česká
Čermná a Kudowa Zdrój. V Kudowa Zdrój - výstavba
cyklostezky na ul. Zdrojowy vyřeší problém bezpečného,
samostatného přechodu automobilů a cyklisty
v přeplněném lázeňském centru. Protože většina investic
bude realizována na mírném terénu, realizace projektu
vytvoří podmínky nejen pro cykloturistiku, ale i pro jiné
sporty (např. Bruslení).
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Společná příprava:

Společná realizace:

Partneři se zúčastnili celém procesu přípravy
projektu. Příprava dokumentů pro žádost
o spolufinancování, projektovou dokumentaci,
koncepci sítě cyklostezek a další aktivity spojené
s přípravou projektu koordinoval vedoucí
partner. V rámci přípravy projektu se konaly
schůzky, na kterých se zúčastnili všichni
partneři. Během společných setkání, kter é se
konaly formou diskusí, byly předloženy návrhy a
nápady, byla přijata další opatření, byly
předloženy požadované dokumenty k přípravě
žádosti, byly rozděleny úkoly a byly určeny data
dalších setkání. Všechny schůzky byly
zdokumentovány prezenčními listinami.

Realizace projektu zahrnuje síť cyklistických
stezek. I když se některé epizody navzájem
přímo neodkazují na sebe, jsou součástí sítě
a přispívají k jejímu propojení. Každý partner
odpovídá za svou část projektu. Během
společných pracovních setkání se partneři
vzájemně informují o provádění činností,
harmo no gram u a dalších m ilnících
projektu. Společné provádění projektu zajistí
pracovní skupina složená z osob účastnících se
na přípravě projektu.

Společný personál:
Pro přípravu a realizaci projektu byl zřízen tým,
který zajišťuje provádění všech činností týkajících
se přípravy a realizace projektu. Tým se skládá
ze zástupců všech partnerů.

Společné financování:
Během přípravy projektu členové pracovní skupiny
zohlednily finanční kapacity obou partnerů
a konečné závěry práce skupiny včetně finančních
zátěží byly předloženy na jednání městských
rad. Projekt byl racionální připraven z finanční
strany. Pro zajištění finanční likviditu si partneři
zajistili prostřednictvím usnesení městských rad
finanční prostředky na realizaci projektu vyplývající
ze zásady refundace. Smlouva o partnerství projektu
byla uzavřena mezi partnery. Město Náchod
jako vedoucí partner poskytne finanční služby
a řešení projektu. Finanční prostředky na obou
stranách hranice budou zapojeny do podobného
stupně.

