Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Město Žamberk
Popis projektu
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury stávajícího sportovně rekreačního areálu Pod Černým lesem
v Žamberku jako významné turistické atraktivity regionu.
Předmětem realizace je zkvalitnění nabídky ubytování výstavbou nových srubových chatek apartmánového typu s celoročním
provozem, dále vybudování nových atraktivit se zaměřením nejen na mládež - outdoorová horolezecká stěna a víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, také modernizace stávajících prvků nabídky – masážní vana, vak přírodního koupaliště v areálu aquaparku a
zajištění zázemí pro návštěvníky výstavbou příjezdové komunikace a parkoviště.
Cíl projektu
Primárním cílem projektu je obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro CR za účelem zvýšení počtu turistů a návštěvníků areálu
a rozšíření nabídky aktivního trávení volného času. Dále zvýšení úrovně poskytovaných služeb ve stávajícím areálu a využití jeho
potenciálu pro jeho další rozvoj, zejména jeho dominantní pozici v nabídce služeb CR v regionu.
Konkrétními cíli projektu je:
1. Rozšíření a zkvalitnění základní nabídky služeb a infrastruktury CR i v době i mimo hlavní sezónu,
2. Zvýšení nabídky služeb vybudováním nových atraktivit a modernizací stávající nabídky se zaměřením na mládež, dospělé a
rodiny s dětmi,
3. Rozšíření nezbytného zázemí pro návštěvníky vybudováním příjezdové komunikace a parkoviště (35 míst vč. 2 stání
pro handicapované občany)
4. Pestřejší nabídka a kvalita služeb, která přiláká do oblasti více turistů a návštěvníků i ze zahraničí. Tím pomůže
ekonomickému růstu a zisku místních aktérů, podnikatelů a dalších subjektů poskytujících návazné služby CR.

Pilotnost projektu
Projekt je příkladem rekonstrukce málo využívaného objektu na zařízení poskytující volnočasové, kulturní a spolkové aktivity
obyvatelům města.
Projekt je pilotní zejména v tom, že představuje typický projekt podpory cestovního ruchu, který by mohly uskutečnit obce v celém
regionu soudržnosti Severovýchod, neboť téměř v každém městě se nachází sportovní a turistický areál více či méně kvalitní a
jednotlivé prvky, které projekt obsahuje, se dají realizovat či upravit a aplikovat na místní podmínky všude.
Projekt zakládá veřejnou podporu, může být tedy vzorovým projektem pro projekty zakládající veřejnou podporu.
Stav projektu
Poskytování asistence při realizaci projektu Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje bylo zahájeno 19. ledna 2011
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0942/S. Od té doby probíhají realizačního týmu za účasti poskytovatele asistence
v Žamberku či Pardubicích.
Publicita projektu běží na webových stránkách Města Žamberk, dále formou letáků a roll upu.
V červenci letošního roku bylo zrealizováno zadávací řízení na dodavatele vybudování víceúčelového hřiště.
26. srpna 2011 byla výstavba víceúčelového hřiště úspěšně ukončena, došlo k předání staveniště. 22. září 2011 byl na stavbu
vydán kolaudační souhlas. Zhotovitelem stavby byla společnost JM Demicarr s.r.o. Stavba proběhla pod dohledem odborného
technického a autorského dozoru.
Průběžná monitorovací zpráva č. 1 byla odevzdána na Úřad regionální rady NUTS II Severovýchod dne 28. dubna 2011, průběžná
MZ č. 2 byla odevzdána 28. července. Dne 17. října 2011byla předložena 3. monitorovací zpráva se žádostí o platbu.
Zastupitelstvo Města Žamberk svým usnesením v prosinci 2011 odsouhlasilo změnu harmonogramu projektu znamenající
prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2013 a posun realizace jednotlivých aktivit na časové ose.
Průběžná MZ č. 4 byla odevzdána 17. ledna 2012, průběžná MZ č. 5 byla podána na Úřad regionální rady NUTS II Severovýchod
dne 17. dubna 2012 a průběžná MZ č. 6 byla finalizována dne 10. července 2012.

V následujících měsících do konce roku 2012 probíhal management projektu a management ROP a aktivita povinná publicita.
Ostatní aktivity (mimo monitoring) byly v harmonogramu odsunuty na rok 2013, po schválení změny ÚRR.
V měsíci září poskytovatel asistence jednal s realizátorem ve věci plánovaných výběrových řízení a připravované průběžné
monitorovací zprávy, která byla podána 15. 10. 2012. realizátorem na ÚRR v Pardubicích. Dále realizátor připravoval podklady
k vyhlášení výběrových řízení na realizaci dalších stavebních prací.
V měsíci listopadu realizátor připravil vyhlášení záměru na vyhlášení výběrového řízení na aktivitu příjezdová komunikace,
parkoviště a křižovatka. VŘ by měla být vyhlášena počátkem roku 2013.
V měsíci lednu bude podána další průběžná monitorovací zpráva.
Leden 2013
Město Žamberk, jako příjemce asistence, nepodepsalo Dodatek k Dohodě o poskytnutí asistence pilotnímu projektu. Asistence byla
bohužel na konci ledna 2013 ukončena.

