Projektový list pro výběr pilotního projektu
(shodný pro oba typy asistencí)

Předkladatel projektu

Obec Chornice

Právní forma
předkladatele projektu

Obec

IČO

276693

Sídlo

Jevíčská 41, 569 42 Chornice

Zodpovědný zástupce
předkladatele projektu
Telefon
E-mail

Jiří Smékal

Hlavní kontaktní osoba
(manažer projektu)
Telefon
E-mail

Lenka Friedlová

Dotační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Prioritní osa
Oblast podpory
Název projektu
Typ projektu
Partnerství veřejného
a soukromého sektoru

608 327 807, 461 327 807
smekal@jevicko.net

739 448 011, 465 526 075
friedlova@ohgs.cz

2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
2.3 Rozvoj venkova
Společenské a kulturní centrum v Chornicích
Projekt nezakládajícící veřejnou podporu a generující příjmy

NE

Další partneři

Stručný popis projektu
(max. 1000 znaků)

Předmětem projektu je vybudování společenského centra, které bude
sloužit pro spolkové aktivity a obecně pro společenský život v obci.
Takové prostory v obci dosud chybí a jsou významným omezujícím
faktorem pro život obce. Společenské a kulturní centrum bude
vybudováno rekonstrukcí nevyhovujícího objektu bývalého kulturního
domu v Chornicích. V současné době objekt chátrá a jeho využití není
možné. Využití původní budovy, která obdobnému účelu v minulosti
sloužila, pro tento záměr se samozřejmě nabízí. Díky projektu tak bude
vytvořen nový prostor pro konání nejrůznějších kulturních a
společenských akcí v obci, v plánu je také využití budovy pro sportovní
aktivity vhodného charakteru (sál nebude koncipován jako klasická
tělocvična).

Cíl projektu
(max. 1000 znaků)

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek občanského a spolkového
života, udržení obyvatel v obci a zlepšení podmínek pro trávení volného
času obyvatel. Cílem je tedy rekonstruovat chátrající objekt bývalého
kulturního domu a vybudovat zde skutečně otevřený prostor pro
společenský život v obci se zázemím pro velice potřebné aktivity
místních občanů.

Jak tento cíl souvisí s cílem
oblasti podpory?

Záměr naplňuje cíl oblasti podpory regenerovat a revitalizovat
venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví.

Výstupy projektu
(max. 1000 znaků)

Výstupem projektu bude rekonstruovaný objekt společenského a
kulturního centra, jehož prostory budou využívány pro nejrůznější
aktivity místní občanů a spolků.
Tyto výstupy také naplňují monitorovací indikátory oblasti podpory 2.3:
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, Plocha
regenerovaných nebo revitalizovaných objektů ve venkovských
oblastech (obcí) celkem, Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)

Odůvodnění potřebnosti
projektu, jeho inovativnosti
a synergického efektu
(max. 1000 znaků)

Aktivita občanů a místních spolků v Chornicích je stále intenzivnější.
Místní občané mají zájem o dění a život v obci, což je vynikající vklad
pro další rozvoj obce. Obec samozřejmě jakoukoli přínosnou aktivitu vítá
a snaží se vytvářet pro činnost místní spolků a sdružení vhodné
podmínky. Obec předpokládá významné zapojení místní spolků již do
přípravy projektu. Předpokládá se, že projektová příprava bude
konzultována a připomínkována s místními sdruženími tak, aby výsledný
projekt odpovídal potřebám občanů.

Odůvodnění projektu
jako pilotního

– vzorový příklad pro modernizaci či rekonstrukci dlouhodobě
nevyužívaného společenského sálu nebo přímo kulturního domu, který
neodpovídá současným potřebám a nárokům, prostřednictvím
prostředků z EU
- projekt je pilotní rozsahem zapojení občanů do jeho přípravy, neboť
cílem je, aby podoba společenského a kulturního centra odpovídala
potřebám těch, kteří jeho prostory budou využívat
- projekt je dobrým příkladem, jak přispět k udržení společenského a
spolkového života na venkově a jeho oživení, což má za následek
zamezení odlivu obyvatel do měst za větší vybaveností

Best practices

O prezentaci projektu jako příkladu dobré praxe jsme přesvědčeni.
Projekt bude řádně připraven jak po stránce technické, tak z hlediska
náplně a projektu jako takového.

Koneční uživatelé projektu

Zázemí a prostory pro spolkovou činnost jsou občany Chornic
dlouhodobě poptávány. V obci jsou velice aktivní spolky a místní
sdružení, která nové zázemí společenského centra beze zbytku využijí.

Místo realizace projektu
(obec, okres, kraj)

Chornice
Okres Svitavy
Pardubický kraj

Dopad projektu

Mikroregionální
Chornice, Vrážné, Březinky, Víska u Jevíčka, Biskupice, Hartinkov,
Bezděčí u Trnávky, Region MTJ

Soulad s rozvojovými
strategiemi

Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska (např. strategický směr 5.2 Výstavba a
rekonstrukce objektů služeb a občanské vybavenosti v mikroregionu aj.)
a v souladu s Programem rozvoje Pardubického kraje (např. problémový
okruh Venkovský prostor a zemědělství, opatření 2.1 Revitalizace
venkovského prostoru aj.)

Dopad na socioekonomický
přínos

Cílem projektu je vybudovat společenské a kulturní centrum, které bude
sloužit pro rozsáhlé aktivity místních spolků a organizací. Spolková
činnost a život v obci jsou důležitým faktorem kvality a udržitelnosti
života, což ve venkovském prostoru platí obzvláště.
Nezanedbatelný sociální a hospodářský přínos projektu je nutné
spatřovat právě v tomto širokém kontextu.

Dopad na horizontální
témata

Pro udržitelný rozvoj obce a okolního regionu bude mít projekt veliký
přínos (viz. také předchozí oddíl). Stejně tak pro rovné příležitosti
různých skupin obyvatel, ke kterým lze přičíst také rovnocennou
možnost sdružovat se, provozovat a účastnit se společenských a
kulturních obyvatel obcí a měst.
Projekt nebude nijak omezen pro znevýhodněné skupiny obyvatel.

Předpokládaný termín
realizace projektu
Předpokládaný termín
zahájení projektu
Předpokládaný termín
ukončení projektu

září 2009
únor 2011

Předpokládané celkové
náklady projektu (v Kč)

21 699 584,- Kč

Předpokládané způsobilé
náklady projektu (v Kč)

21 254 100,- Kč

Předpokládané nezpůsobilé
náklady projektu (v Kč)

445 484,- Kč

Předpokládaná struktura
financování způsobilých
nákladů projektu (v %)
Dotace z rozpočtu
Regionální rady
Vlastní podíl žadatele

Doplňte 7,5 %

Připravenost projektu

K relevantní variantě uveďte stručný popis:

Základní formulace projektu
(písemná)

ANO

Dokumentace
k územnímu řízení

ANO

Dokumentace
ke stavebnímu povolení

ANO

Územní rozhodnutí

ANO

Stavební povolení

ANO

100%
Doplňte 92,5 %

Dokumentace
k zadávacímu řízení

NE

Uskutečněné zadávací řízení

NE

Dokumentace
k realizaci stavby

NE

Studie ekonomického
hodnocení

ANO

Natura 2000, EIA

Vyjádření krajského úřadu nerelevantní

Jiná úroveň projektové
přípravy

-

Zkušenosti předkladatele
s jinými dotačními tituly
a s finanční podporou z EU

Obec průběžně čerpá podporu z Programu obnovy venkova na drobné
akce obnovy obecní infrastruktury nebo drobných památek. Získala také
dotaci MMR na výstavbu podporovaných bytů.
Obec se podílela na projektu Integrovaný systém nakládání s odpady –
sběrné dvory Svitavska, který byl podpořen dotací OP Infrastruktura, a
jehož investorem byl Mikroregion Svitavsko.

Návaznost projektu na jiný
Vámi realizovaný projekt

Obnova objektu obecního úřadu, který je součástí centra obce stejně
jako společenské a kulturní centrum. Obnova je prováděna postupně po
etapách, dle možností financování obce.

Finanční udržitelnost
projektu

Zajištěno investorem Obcí Chornice

Institucionální udržitelnost
projektu

Obec Chornice ve spolupráci s místními sdruženími a spolky

Rizika projektu

Dodržení termínu realizace – výběr kvalitního dodavatele, odpovědný
technický dozor
Využití kulturního a společenského centra – zainteresování místních
občanů a spolků do přípravy, realizace a samozřejmě také do provozní
fáze projektu.

Souhlasím se zařazením projektu do databáze pilotních projektů
Souhlasím s podmínkami uveřejněné výzvy

Čestně prohlašuji, že budu k dispozici pro asistenci z projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a
budu plnit úkoly ujednané s konzultantem. Zároveň uděluji souhlas s kompletním zveřejněním všech aktivit a
výstupů týkajících se pilotního projektu široké veřejnosti a zavazuji se zajistit souhlas se zveřejněním
výstupů projektu od všech dotčených dodavatelů (zpracovatelů). Tento souhlas bude přílohou Dohody o
poskytnutí asistence pilotnímu projektu při přípravě / při realizaci a administraci.

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
předkladatele projektu

Jiří Smékal

Místo a datum

V Chornicích, 30.1.2009

Podpis a razítko

