Dodatečná výzva k vytvoření partnerství
v projektu zaměřeného na rozvoj cestovního
ruchu k Výzvě ze dne 4. 2. 2016

Úvodní informace
Společnost pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí Branka,
o.p.s. má záměr podat žádost o spolufinancování projektu na rozvoj cestovního
ruchu v rámci programu Evropské unie Interreg V-A Česká republika – Polsko,
prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti. Jedná se o projekt zaměřený na zážitkový cestovní ruch
s předpokládanou dobou realizace od 12/2016 do 11/2019. Jeho hlavním cílem je
zvýšení návštěvnosti regionu. Ve spolupráci s atraktivitami bude na vybraných
autentických místech vytvořen zážitkový program. Atraktivity budou zapojeny do
dalších aktivit: kulturní stezka, tištěný průvodce, prezentace na webu a další.
Zároveň bude zapojen do marketingové kampaně. K vytvoření jednotlivých
zážitkových akcí organizace hledá vhodné subjekty, které se budou podílet na
vytvoření pravidelně se opakujícího zážitkového programu.
.
Způsobilý žadatel
Způsobilým žadatelem je turistická atraktivita na území turistické oblasti Kladské
pomezí, která bude spolupracovat při vytváření zážitkového programu. Zájemci
podají žádost o zařazení do projektu, nejpozději do 18.května 2016 na email
info@kladskepomezi.cz .
Žádost musí obsahovat:
Základní údaje
název subjektu, právní formu, sídlo, oprávněného zástupce, výpis z rejstříku, doklad
prokazující oprávněnost žadatele a předmět činnosti, kontaktní osobu zodpovědnou
za komunikaci.
Specifické údaje
Zdůvodnění pro zapojení do projektu, jehož výstupem bude pravidelné vytvoření
akce, která bude jedinečná a originální, vymezená v určitém čase, spojená
s konkrétním místem, bude se jednat o uměle vytvořenou událost, která má místní
přesah, bude zvyšovat poptávku a návštěvnost destinace, bude vyžadovat osobní
přítomnost účastníků, a bude spojena se silným zážitkem.

Hodnotící kritéria:




Autenticita: místo konání zážitkové akce je tematicky provázané s historickou
událostí, osobností, objektem, tradicí nebo řemeslem
Vybavenost: místo konání zážitkové akce disponuje vhodnou infrastrukturou dostatek parkovacích míst, WC, návštěvnická kapacita
Spolupráce: klíčové pro vytvoření zážitkové akce bude ochota podílet se na
přípravě akce ve spolupráci s destinačním managementem, odborníky,
rezidenty

Hodnocení žádostí
Zájemci budou hodnoceni na základě vyplnění přiloženého formuláře a splnění
základních a specifických hodnotících kritérií. Seznam vybraných subjektů bude
zveřejněn po zasedání správní rady Branky, o.p.s. na webových stránkách
www.kladskepomezi.cz a na nástěnce Kladské pomezí na budově MěÚ v Náchodě
na adrese, Němcové 2020, Náchod. Následně bude třeba sepsat partnerskou
smlouvu o spolupráci.
Přílohy: stručný popis aktivit projektu, přihlašovací formulář
V Náchodě dne 16.května 2016
Branka, o.p.s. Němcové 2020, 547 01 Náchod

