PODPORA SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Krakonošovy letní podvečery
bez hranic

Dotace z ERDF

116.523,95 EUR

Vedoucí partner:
Jilemnicko – svazek obcí

68.994,47 EUR

Partner projektu:
Gmina Karpacz

47.529,48 EUR

Krkonošské letní večery bez hranic je projekt určen
na podporu a prezentaci tradice kultury a řemesla,
jakož i příležitosti k trávení volného času v Krkonoších
a jejich předhůří. Projekt se realizuje především
na poznávání místních tradic a aktivit obyvatel města
Karpacz, Svazu obcí Jilemnického a okolních oblastí,
představujících celek z hlediska historie. V rámci projektu
byly organizovány kulturní prohlídky města Jilemnice,
kde byly prezentovány jednotlivé skupiny, sdružení, svazy
a řemeslníci z oblasti podpory a bylo vytvořeno řemeslné
městečko, ve kterém je možné se seznámit s mnoha
řemesly. Součástí projektu je i nakoupení českým
partnerem projektu technického vybavení potřebného
na organizační zajištění (stan, stánky veletrhu, lavičky
a stoly) a polskými partnery lidových krojů,
jakož i realizace turistických materiálů oběma partnery
v obou jazykových verzích a propagačních předmětů.
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Společná realizace:
Společná příprava:
Partnerství mezi Karpacz a obcí Jilemnického
bylo aktivní navázáno, když oba partneři
vyjádřili svůj zájem o realizaci projektu během
osobního setkání. Celkově se uskutečnilo
5 pracovních setkání organizovaných na obou
stranách hranice, během nichž se mimo jiné
diskutovalo mj o aktivitách projektu, rozpočtu
nebo přílohách. Při přípravě projektu byl také
zaslán e-mail s cílem doplnit podrobnosti
o setkáních.

Společná realizace projektu spočívala především
ve společné přípravě Kultura prohlídky konané
v Jilemnici za aktivní účasti polského
partnera. Program přehlídky byl připraven
dvojjazyčně. Byly také konzultovány informační
a propagační materiály (turistické materiály
o regionu Jilemnice, pohádkový průvodce
po polských Krkonoších, publikace o dílech malířů
z Karpacz).

Společné financování:
Společný personál:
Oba partneři byli zapojeni do přípravy a realizace
projektu. Koordinátor projektu obce Jilemnice
a koordinátor evropských projektů města Karpacz
se podílely na přípravě žádosti o projekt
a příloh. Podobná spolupráce zaměstnanců
proběhla během realizace projektu a ve fázi jeho
vyúčtování. Zástupci obou partnerů se aktivně
zúčastnili společných rozhovorů.

Na projektu se finančně zúčastnili oba
partneři. Jednotlivé projektové aktivity a jejich
náklady byly rozděleny mezi partnery následovně:
- Obec Karpacz - 40% celkových způsobilých výdajů
projektu,
- Jilemnické Sdružení obcí - 60% z celkových
způsobilých výdajů projektu.
Každý partner vynaložil náklady na předběžné
financování v rozsahu vykonávaných činností.

