
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU 

 

Składający projekt: 

Gmina Adršpach 

Forma prawna wnioskodawcy: 

801 - Gmina lub dzielnica miasta 

stołecznego Praga 

Kontaktní osoba: 

Bohuslav Urban 

Telefon: + 420 604 206 640, 491 586 038 

 
Email: starosta@obecadrspach.cz 

 

Nazwa propozycji projektu: 

 „Infocentrum“ 

 

Krótki opis propozycji projektu: 
Przedmiotem projektu jest dobudowanie i przeróbki budowalne istniejącego obiektu centrum 

informacji turystycznej przy wejściu do Adršpašských Skał w celu podniesienia jakości 

zaplecza turystycznego i promocji atrakcji turystycznych regionu.  

Obecnie budynek centrum informacji turystycznej nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i 

oczekiwaniem gości Adršpašských Skał. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 

atrakcyjności Adršpašsko-Teplickich Skał i innych atrakcji przyrodniczych znajdujących się 

w ich okolicy. 

 

Miejsce realizacji projektu:  

Dolní Adršpach 

Partner:  
Nie ma. 

Zakładany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: 
Gmina Adršpach szuka polskiego partnera do realizacji projektu nazwanego „Infocentrum“. 

Partner projektu powinien realizować komplementarne działania, których celem jest remont i 

udostępnienie zabytków kultury i atrakcji przyrodniczych w regionie przygranicznym, ich 

promocja lub działania polegające na podnoszeniu poziomu zaplecza turystycznego.  

Działania promocyjno-informacyjne mogą obejmować przygotowanie broszur i ulotek 

informacyjnych w języku czeskim i polskim, które będą dostępne w centrum informacji 

turystycznej. 

Działania partnera muszą spełniać cel osi priorytetowej 2. Zwiększenie liczby osób 

odwiedzających region poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego i 

zasobów kultury. Oczekuje się, że partner będzie współpracował w fazie przygotowania i 

realizacji wspólnego projektu.  

Gmina jest otwarta na wszystkie propozycje współpracy ze strony polskiego partnera w 

zakresie turystyki. 

Cel i efekty projektu:  
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu przygranicznego oraz rozwój 

turystyki na wspieranym obszarze, dzięki działaniom mającym na celu modernizację 

zaplecza ruchu turystycznego, co będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie liczby 

osób odwiedzających region (łącznie ze zwiększeniem liczby zagranicznych turystów). W 

dłuższej perspektywie czasowej realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia 

zatrudnienia. Kolejną korzyścią jest podnoszenie zaplecza społecznego gminy. 

Dzięki projektowi będą mogły być realizowane działania o charakterze promocyjno-

informacyjnym, promujące zabytki kultury i atrakcje przyrodnicze oraz imprezy 



                                                                                            

  

organizowane w okolicy.  Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej danego regionu, a tym samym zwiększenie liczby gości. 

 

Wstępne szacunkowe koszty:  
6 987 000 CZK 

Charakterystyka kosztów (płacowe, rzeczowe, inwestycyjne - konkretnie):  

Dobudowa i przeróbki budowlane łącznie z powiązanymi pracami 6 987 000 CZK z VAT. 

  

Stopień przygotowania projektu: 

Dokumentacja projektowa i budżet są już sporządzone. 

 

 

 


