Fotodokumentace

Základní informace projektu PAAK
Název projektu

Posílení absorpční a administrativní kapacity
(PAAK)

Registrační číslo

CZ.1.13/5.2.00/04.00378

Web projektu

www.cep-rra.cz/paak

Doba trvání

2/2008–2/2013

Dotace z programu

56 250 000 Kč, 100% financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,
oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity
regionu NUTS II Severovýchod

Žadatel

Centrum evropského projektování a.s.

Sídlo

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům

PROJEKT
Posílení absorpční a administrativní kapacity
(PAAK)

Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba

Ing. Lucie Štanclová
vedoucí oddělení projektového řízení
tel.: +420 495 817 810
e-mail: stanclova@cep-rra.cz

Základní informace pilotního projektu
Zázemí pro venkovskou turistiku
na ekofarmě Bílý mrak
Název pilotního projektu

Informace o pilotním projektu
Zázemí pro venkovskou turistiku
na ekofarmě Bílý mrak
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Zázemí pro venkovskou turistiku
na ekofarmě Bílý mrak

Oblast podpory

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Kontakty

Ing. Radek Sus
Šachov 13, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: +420 732 221 408
e-mail: r.sus@seznam.cz

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pilotní projekt

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

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
www.kr-kralovehradecky.cz

Pilotní projekty slouží jako vzory, inspirace pro žadatele a příjemce.

Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak je pi-

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

lotním projektem v přípravné fázi.

konkrétní zadávací dokumentace a na co si dát pozor.

i zahraničních turistů na rodinném statku. Návštěvníkům bude

předkladatel projektu Centrum evropského projektování a.s. Po-

nabídnuta možnost sportovního vyžití i bezprostřední pohled do

skytovatelem asistence na území Pardubického kraje je Regionální

provozu ekofarmy. Mezi cílovou klientelu budou patřit např. cyklo-

rozvojová agentura Pardubického kraje a na území Libereckého

turisté, vodáci, příznivci zdravého životního stylu, rodiny s dětmi.

kraje Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.
Hlavním cílem asistence pilotním projektům, která probíhá prostřednictvím konzultací, je rozvoj lidských zdrojů potřebných pro

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
www.pardubickykraj.cz

Účelem projektu je vybudovat zázemí pro ubytování tuzemských

Poskytovatelem asistence na území Královéhradeckého kraje je

V čem je projekt pilotní?
■

infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestov-

kvalitní přípravu projektů, pro úspěšnou realizaci projektů, pro čer-

ního ruchu

pání finančních prostředků a efektivní využití prostředků směřující
k naplnění cílů programu ROP Severovýchod. Povede ke zvýšení

pilotní projekt pro oblast podpory 3.1 Rozvoj základní

■

nositelem pilotního projektu je podnikatel, projekt je proto

schopností žadatelů připravovat a realizovat projekty spolufinan-

pilotní pro všechny podnikatele, kteří podnikají ve stejném

cované z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím

oboru a chtěli by ve svém podnikání využít zdroje, které

Popis projektu PAAK

ROP Severovýchod v programovacím období 2007–2013.

ROP Severovýchod nabízí

Cílem projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity

S pilotními projekty a jejich výstupy se mohou potenciální žadatelé

(PAAK) je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu

či příjemci dotace seznámit na webové stránce projektu PAAK,

jako příkladu šetrné turistiky na venkově spolufinancované

soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství

kde jsou umístěny i výstupy projektu PAAK, podklady ze seminářů,

z ROP Severovýchod

krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. Cílem

rady, jak realizovat projekty spolufinancované z ROP Severový-

partnerství regionálních subjektů je intenzivní a efektivní spolu-

chod, apod.

práce. Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním

Výstupy pilotních projektů jsou využívány při vzdělávacích seminá-

projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asisten-

řích, pro příjemce a žadatele ROP Severovýchod formou ukázek

ce při realizaci projektů:

příkladů dobré praxe, tzv. „best practices“. V rámci projektu PAAK

■

■

jsou realizovány například semináře na témata Zadávací řízení a

předkládány v rámci standardních výzev ROP Severový-

publicita, Příprava projektů, Řízení projektů a Finanční řízení. V

chod (od identifikace projektového záměru ke zpracování

návaznosti na tyto semináře budou vydávány brožury, ve kterých

projektové žádosti),

bude shrnuto vše podstatné.

při realizaci projektů, které se realizují v rámci ROP Se-

Poskytovatelé asistence

prostředků, řešení průřezových problémů).

■

projekt je vzorovým příkladem malokapacitního ubytování

realizací projektu vznikne demonstrační farma pro extenzivní ekologické hospodaření s ohledem na ochranu přírody

při tvorbě projektových žádostí, které budou následně

verovýchod (realizace, administrace, vyúčtování finančních

■

a tvorbu krajiny s možností ubytování
■

projekt může sloužit jako dobrý příklad podnikání na venkově v oblasti cestovního ruchu s vytvořením ubytovacích
kapacit nejen pro turisty, ale také pro zájmové skupiny
s profilovaným programem pobytu

■

dojde k rekonstrukci stávající budovy s využitím přírodních
materiálů a technologií šetrných k životnímu prostředí

pro území

■

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

květen 2010–prosinec 2012

Libereckého kraje

Pilotní projekt = vzorový projekt, který má motivovat potenciální

pro území

žadatele a příjemce. Prvořadým cílem je, aby nositel pilotního pro-

Královéhradeckého kraje

Centrum evropského projektování a.s.

předpokládaná doba realizace:

■
■

předpokládané celkové náklady projektu: 8 500 000,- Kč
zájemci se mohou inspirovat při psaní žádosti na

jektu předal potenciálním žadatelům a příjemcům podpory, a nejen

pro území

Regionální rozvojová agentura Pardubického

www.cep-rra.cz/paak – sekce Pilotní projekty/Vyhledat

jim, ale i široké veřejnosti, zkušenosti s asistovaným vedením v

Pardubického kraje

kraje

projekt

rámci projektu.

