PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Tak jako Pat a Mat - propagace
sousedských modelů, kulturních tradic
a turistických atrakcí v oblasti
pohraničí ve městech Broumov
a Nowa Ruda

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Gmina Miejska Nowa Ruda
Partner projektu:
Město Broumov
Gmina Nowa Ruda
Projekt spočíval v zpřísnění vztahů mezi sousedními
městy Nowa Ruda a Broumov vypracováním společných
řešení v oblasti vytváření a prezentování nových služeb
a
turistických
produktů,
které
spojují
obě
města. V rámci projektu se uskutečnila řada cyklických
uměleckých akcí na obou stranách hranice, díky čemuž
kulturní dědictví rozsah polsko-českých hranic (koncerty
kamerálnej hudby, koncerty rockové hudby "Rock Stock",
Mezinárodní den dětí, "Pohraniční sympozion", divadelní
dílny, "Folklór při hranici ", taneční konfrontace).
Byl organizovaný i kurz českého jazyka s cílem umožnit
místní komunitě, aby se dozvědět více o kultuře sousedů
a odstranit jazykovou bariéru, která představuje překážku
pro přeshraniční vztahy. Navíc je oblast pohraničí
Broumovska a Nowej Rudy prezentována v oblasti
turistických a krajinných hodnot a objektů kulturního
dědictví v publikacích vydaných v rámci projektu.

257.164,95 EUR

146.426,95 EUR

47.435,95 EUR
63.302,05 EUR
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Společná příprava:
Projekt byl založen na několika letech
spolupráce mezi Broumovem a Nowou
Rudou. Partneři už uskutečnily společné aktivity
v rámci programu INTERREG III A Česká
republika - Polsko. Ve fázi přípravy projektů
se polští a čeští partneři zúčastnili zasedáních
pracovní skupiny organizované každou stranou
s cílem určit principy spolupráce a rozvinout
předpoklady a cíle projektu. Byl definován
rámec pro každého z partnerů, jakož i cílové
skupiny, na které by měl být projekt
zaměřen. Stanovili se ustanovení dohody
o partnerství, které pak podp Isalo všichni
partneři. Zástupci každého partnera se také
aktivně podíleli na přípravě žádosti o projekt
zadáním údajů do generátoru. Všichni partneři,
kteří se zúčastnili projektu, se také zavázaly
připravit kompletní přílohy požadované
při podávání žádosti o projekt.

Společná realizace:
Projekt zahrnoval aktivity na obou stranách hranice,
do nichž byli zapojeni všichni partneři. Rovanko akce
se uskutečnily v rámci projektu na obou stranách
hranice. Na každou kulturní akci provedenou
v rámci projektu byly pozvaní hosté z Polska a České
republiky.

Společný personál:

Společné financování:

Vzhledem ke skutečnosti, že projekt předpokládal
společnou realizaci partnery, byla zřízena
monitorovací skupina pro sledování správnosti
realizace projektu. Jejími členy byli zástupci
každého z partnerů. Na etapě přípravy projektu
byl koordinátor projektu vmenovaný z osobních
struktur vedoucího partnera s cílem zajistit
efektivní realizaci celého projektu. Kromě toho
byly za účelem úspěšné realizace projektových
aktivit jmenovaní lidé ze specializovaných jednotek
partnerů, tj. na polské straně z oddělení propagace
a rozvoje Městského úřadu Nowa Ruda,
z Městského kulturního střediska v Nowe Rudě,
z referátu pro plánování a rozvoj Obecního úřadu
Nowa Ruda a Obecního kulturního střediska Nowa
Ruda a na české straně z Městského úřadu
Broumov a Informačního a kulturního centra
v Broumově.

Projekt předpokládal společné financování
spočívající v pokrytí realizace jednotlivých aktivit
každého z partnerů. Městská obec Ruda Nowa Ruda
jako vedoucí partner vynaložila náklady spojené
s realizací projektu na 66% způsobilých nákladů
projektu, Obec Nowa Ruda jako polský partner
projektu Nowa Ruda financovala aktivity na úrovni
přibližně 20% způsobilých nákladů na projekt,
zatímco český partner (Město Broumov) přebrala
aktivity na úrovni přibližně 14% způsobilých nákladů
na projekt.

