PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Extrémní pohraničí - rozvoj nabídky
aktivní turistiky v Hronově a Kudowě
Zdrój

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Miasto Kudowa Zdrój
Partner projektu:
Město Hronov

Cílem projektu je integrovat obyvatel polsko-českého
pohraničí a zvýšit jeho atraktivitu rozvojem cestovní
infrastruktury prostřednictvím rozvoje infrastruktury
na aktivnější trávení volného času. V rámci projektu
budou vytvořeny dva parky aktivního cestovního ruchu:
skatepark v Kudowa-Zdrój a bikepark v Hronově.Zvýšení
nabídky aktivního odpočinku realizací doplňkových
investic na polské a české straně bude spojena se
zaváděním nových turistických produktů, spoluprací
informačních center partnerů obou měst a společnou
podporou výsledků projektu. Parky vytvořené
v rámci projektu se stanou místem pro pořádání
společných sportovních akcí, setkání mládeže
a důležitého prvku infrastruktury cestovního ruchu,
jakož i atrakcipi pro turisty, kteří upřednostňují aktivní
odpočinek.

207.328,72 EUR

139.337,22 EUR

67.991,50 EUR
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Společná realizace:

Společná příprava:
V zájmu zajištění řádné koordinace aktivit
na obou stranách hranice a dosažení nejlepších
výsledků projektu byla vytvořena polsko-česká
pracovní skupina složená ze zaměstnanců
městských úřadů obou míst. Členy skupiny jsou
lidé, kteří mají zkušenosti s realizací sportovních
akcí a investičních projektů. Během společných
setkání se diskutovalo předpoklady projektu
a připravila se aplikační žádost. Kontakt
mezi členy skupiny byl také proveden
elektronicky. Členové pracovní skupiny
připravily projekt, plán realizace a společnou
propagaci. V průběhu procesu plánování projekt
podpořily městské úřady měst Kudowa Zdrój
a Hronov.

Během realizace budou partneři provádět
navzájem související logicky a časově aktivity
na obou stranách hranice s cílem dosáhnout
nejlepší výsledky projektu. Setkání polsko-české
pracovní skupiny se budou pravidelně konat
s cílem koordinovat aktivity, vyměňovat si
informace o průběhu prací a připravovat
zprávy.Stavební práce plánované v projektu
budou realizovány odděleně každým
z partnerů. Úzká spolupráce bude nutná ve fázi
propagace projektu. Partneři prostřednictvím
webových stránek a systému distribuce
propagačních materiálů poskytnou informace
o nabídce cestovního ruchu pohraničí na polské
a české straně. Rovněž budou organizovat
společné sportovní akce v nově vzniklých
parcích za účasti obyvatel regionu, zejména
polských a českých cyklistů, i mladých lidí
spojených ze skate subkultur.

Společný personál:
Oba partneři zřídili pracovní skupiny, které budou
odpovědné za realizaci projektu. Každá skupina má
svého vlastního manažera, který koordinuje svou
práci a komunikuje s manažerem skupiny
partnera. Členové skupin byli vybráni tak,
aby zajistily celkovou realizaci projektu - mezi nimi
se specialisté na realizaci projektů EU a zástupci
místních samospráv. Komunikace mezi partnery
bude se konat hlavně prostřednictvím e-mailu
a telefonicky. Jednou do měsíce se budou pořádat
setkání pracovních skupin v jednom z míst
(vzdálenost oddělující partnerů je 11 km).

Společné financování:
Členové pracovní skupiny určily rozsah projektu
s přihlédnutím na finanční možnosti obou partnerů,
kteří spolufinancovaly projekt ve svých
rozpočtech. Oba partneři zajistily finanční likviditu v
rámci projektu prostřednictvím usnesení příslušných
orgánů zajišťujících částky potřebné k realizaci
projektu. Finanční prostředky na obou stranách
hranice byly zapojeny do podobného
stupně. Kudowa Zdrój jako vedoucí partner
poskytne finanční služby a řešení projektu.

