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PROJEKT

jsou realizovány nap$íklad seminá$e na témata Zadávací $ízení

Královéhradeckého kraje
pro území
Pardubického kraje

jektu p$edal potenciálním žadatel!m a p$íjemc!m podpory, a nejen

jim, ale i široké ve$ejnosti, zkušenosti s asistovaným vedením

v rámci projektu.

pro území

Libereckého kraje

pro území

kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického

Centrum evropského projektování a.s.

ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Poskytovatelé asistence

bude shrnuto vše podstatné.

V návaznosti na tyto seminá$e budou vydávány brožury, ve kterých

a publicita, P$íprava projekt!, &ízení projekt! a Finan ní $ízení.

žadatele a p$íjemce. Prvo$adým cílem je, aby nositel pilotního pro-

prost$edk!, $ešení pr!$ezových problém!).

verovýchod (realizace, administrace, vyú tování Þnan ních

p$i realizaci projekt#, které se realizují v rámci ROP Se-

projektové žádosti),

chod (od identiÞkace projektového zám"ru ke zpracování

p$edkládány v rámci standardních výzev ROP Severový-

p$i tvorb" projektových žádostí, které budou následn"

p$íklad! dobré praxe, tzv. „best practices“. V rámci projektu PAAK

$ích, pro p$íjemce a žadatele ROP Severovýchod formou ukázek

Výstupy pilotních projekt! jsou využívány p$i vzd"lávacích seminá-

chod, apod.

rady, jak realizovat projekty spoluÞnancované z ROP Severový-

Nositelem projektu je m"sto, projekt proto m!že být vzorem

%

Celkové zdroje projektu:

%

Pilotní projekty/Vyhledat projekt.

realizaci svého projektu na www.cep-rra.cz/paak – sekce

Zájemci se mohou inspirovat p$i psaní žádosti a také p$i

20 241 686 K (dotace EU 7 419 447 K ).

P$edpokládaná doba realizace: zá$í 2010– ervenec 2013.

aktivity obyvatel!m m"sta.

tu na za$ízení poskytující volno asové, kulturní a spolkové

Projekt je p$íkladem rekonstrukce málo využívaného objek-

projektem pro projekty zakládající ve$ejnou podporu.

Projekt zakládá ve$ejnou podporu, m!že být tedy vzorovým

chod na realizaci obdobného projektu.

pro další m"sta a obce erpající dotaci z ROP Severový-

%

%

%

%

nachází sportovní a turistický areál.

držnosti Severovýchod, nebo' tém"$ v každém m"st" se

kde jsou umíst"ny i výstupy projektu PAAK, podklady ze seminá$!,

i p$íjemci dotace seznámit na webové stránce projektu PAAK,

Projekt p$edstavuje typický projekt podpory cestovního
ruchu, který by mohly uskute nit obce v celém regionu sou-

S pilotními projekty a jejich výstupy se mohou potenciální žadatelé

%

ního ruchu.

ROP Severovýchod v programovacím období 2007–2013.

infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestov-

Pilotní projekt pro oblast podpory 3.1 Rozvoj základní

cované z Evropského fondu regionálního rozvoje prost$ednictvím

%

V $em je projekt pilotní?

schopností žadatel! p$ipravovat a realizovat projekty spoluÞnan-

k napln"ní cíl! programu ROP Severovýchod. Povede ke zvýšení

pání Þnan ních prost$edk! a efektivní využití prost$edk! sm"$ující

kvalitní p$ípravu projekt!, pro úsp"šnou realizaci projekt!, pro er-

stávajících prvk! nabídky – masážní vana a vak p$írodního koupališt".

st$ednictvím konzultací, je rozvoj lidských zdroj! pot$ebných pro

doorová horolezecká st"na a víceú elové h$išt", také modernizace

nových srubových chatek, dále vybudování nových atraktivit - out-

Hlavním cílem asistence pilotním projekt!m, která probíhá pro-

kraje Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

rozvojová agentura Pardubického kraje a na území Libereckého

P$edm"tem realizace je zkvalitn"ní nabídky ubytování výstavbou

v Žamberku.

p$edkladatel projektu Centrum evropského projektování a.s. Poskytovatelem asistence na území Pardubického kraje je Regionální

tury stávajícího sportovn" rekrea ního areálu Pod #erným lesem

Poskytovatelem asistence na území Královéhradeckého kraje je

Projekt je zam"$en na zvýšení kvality a rozší$ení spektra infrastruk-

ním projektem ve fázi realizace.

konkrétní zadávací dokumentace a na co si dát pozor.

Areál aktivní turistiky II Pod erným lesem v Žamberku je pilot-

Pilotní projekty slouží jako vzory, inspirace pro žadatele a p$íjemce.

Pilotní projekt
Na konkrétních projektech uvidí, co se píše do žádosti, jak vypadá

Pilotní projekt = vzorový projekt, který má motivovat potenciální

%

%

ce p$i realizaci projekt!:

projekt!m, kterým je poskytovaná asistence p$i p$íprav" a asisten-

práce. Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním

partnerství regionálních subjekt! je intenzivní a efektivní spolu-

kraj! Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. Cílem

soudržnosti Severovýchod prost$ednictvím vytvo$ení partnerství

(PAAK) je zvýšení absorp ní a administrativní kapacity regionu

Cílem projektu Posílení absorp ní a administrativní kapacity

Popis projektu PAAK

Pardubický kraj
Komenského nám"stí 125
532 11 Pardubice
www.pardubickykraj.cz

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám"stí 1245
500 03 Hradec Králové
www.kr-kralovehradecky.cz

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz

Partne!i projektu

