Strategický plán LEADER I Sudety – místo k setkávání

stručná charakteristika jednotlivých Fichí
9. výzva
Fiche 2 - Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Ústředním tématem této Fiche je obnova veřejných prostranství obcí a měst regionu, která slouží k potkávání místních
obyvatel a k vytváření sociokulturních vazeb. Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu nebo vytváření návsí,
náměstí, parků a výletních míst a to včetně umisťování vhodného mobiliáře (např. lavičky, stojany na kola, pergoly) a
dalších souvisejících prvků (např. kašny, sochy, herní prvky) vč. jejich oprav. Kromě stavebních prací je možné do
projektu zahrnout i úpravu a výsadbu zeleně, obnovu a vytváření vodních ploch nebo instalaci bezpečnostních systémů.
Podpora je zaměřena také na pořizování techniky pro údržbu veřejných prostranství za předpokladu jejího dlouhodobého
efektivního využití.
Při přípravě projektů kromě potřebnosti projektu také nutné zvažovat možnosti žadatele udržovat obnovené či
vybudované veřejné prostranství v dobrém stavu minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu.
Zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů je získání podpory veřejnosti již ve fázi přípravy projektu (např.
formou komunitního plánování nebo veřejné diskuse nad návrhy úprav příp. výběrem zvoleného mobiliáře). Vhodné je při
přípravě zohlednit názory různých věkových skupin (děti, mládež, senioři), pro jejichž setkávání by upravené prostranství
mělo sloužit a respektovat také venkovský charakter sídel vč. využití místních specifik (umisťování místních kamenů
apod.). V průběhu realizace se pak v řadě případů osvědčilo zapojení veřejnosti do některých prací formou
dobrovolnických brigád (např. výsadba zeleně, osazování mobiliáře apod.). Zapojením místních obyvatel do plánování a
realizace úprav těchto prostranství se zvýší i jejich zájem o život v obci a navíc se vytvoří vztah k upravovanému místu a
tím i ochota o jeho vzhled v budoucnosti pečovat.
Fiche 3 - Veřejné budovy a sportoviště jako místa k setkávání
Účelem této Fiche je zlepšení stavu veřejných staveb, sloužících k setkávání místních obyvatel především v oblasti
kulturní, společenské, sociální, církevní, volnočasové a vzdělávací. Podporovány budou projekty zaměřené na
rekonstrukci i novou výstavbu kulturních domů, společenských místnostní a spolkových kluboven. Podpora bude
zaměřena také na venkovské školy a školky, veřejná sportoviště, objekty sloužící k poskytování sociálních služeb
(stacionáře, domy s pečovatelskou službou, mateřská centra, útulky pro zvířata apod.), knihovny, církevní objekty, obecní
úřady, tržiště apod. Vítané budou především stavby s multifunkčním využitím, sloužící pro různé skupiny uživatelů nebo
pro různé druhy aktivit (např. spolkové domy, víceúčelové budovy apod.). Kromě investic do samotných staveb bude
podporováno i pořizování jejich vhodného vybavení a zařízení, za předpokladu jeho efektivního využití.
Předkládané projekty mohou být zaměřené také na pořizování potřebného vybavení pro spolkovou činnost, které bude
využívané minimálně po dobu udržitelnosti projektu. V této oblasti lze očekávat řadu inovativních projektů, které povzbudí
neformální setkávání obyvatel.
Vzhledem k omezenému finančnímu rozsahu budou podporovány i jednotlivé samostatně oddělitelné a funkční etapy v
rámci větších stavebních úprav, zaměřené např. na úpravu vstupů, rekonstrukce sociálního zařízení nebo jiné stavební
úpravy, které v ideálním případě povedou k energetickým úsporám (rekonstrukce vytápění, výměny oken, oprava střechy,
zateplení fasády apod.). Nicméně i v případě takové etapy je třeba dosáhnout realizací projektu konkrétního zlepšení
podmínek pro setkávání občanů a funkčního celku.
Oprava či výstavba veřejných budov je velmi nákladnou záležitostí, která může rozpočty malých venkovských obcí zatížit
na několik let dopředu. Proto je nutné při přípravě projektů kromě potřebnosti projektu posoudit také možnosti žadatele
zajistit financování provozních nákladů a s ohledem na to zvažovat možnosti energetických úspor nebo využívání
alternativních zdrojů energie.
Zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů je získání podpory veřejnosti již ve fázi přípravy projektu (např.
formou komunitního plánování nebo veřejné diskuse nad návrhy stavebních úprav příp. možnostmi využití prostor).
Vhodné je při přípravě zohlednit názory různých cílových skupin, pro jejichž setkávání by stavba měla sloužit a
respektovat také venkovský charakter staveb. V průběhu realizace se pak v řadě případů osvědčilo zapojení veřejnosti do
některých prací formou dobrov. brigád (např. výzdoba interiérů apod.), stěžejní je ovšem využití těchto nových nebo
obnovených prostor k setkávání veřejností např. formou společenských, kulturních i sportovních akcí, jež jsou důležitým
prvkem pro posílení sociokulturních vazeb mezi obyvateli i ke zvýšení regionální či místní identity obyvatel regionu.
Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

