Projekt: Toulky po naftařském příhraničí.
Muzeum naftového dobývaní a geologie Hodonín, ako žiadateľ spolu s projektovým
partnerom Hvězdárnou Valašské Meziříčí obaja Česká republika a mestom Gbely
ako cezhraničným partnerom, požiadalo o nenávratný finančný príspevok v rámci
operačného programu INTERREG V-A-SK/2016/3.
Hlavným cieľom našej časti projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho
a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov prihraničného regiónu.
Vytvoriť ucelený cezhraničný systém turisticky atraktívnej sústavy technických
a prírodných pamiatok, ktorý by mapoval unikátnu lokalitu, viac ako storočnú
históriu nafty obidvoch prihraničných regiónov: Hodonín – Gbely.
Obsahom našej časti projektu je osadenie ukazovateľov na význačných miestach,
ktoré budú odkazovať na turisticky zaujímavé miesta, revitalizácia existujúcich
technických pamiatok a historickej ťažnej veže. Na veži budú odstránené staré
nátery, ošetria sa hrdzavé plochy, veža sa kompletne natrie novým náterom a bude
doplnená o osvetlenie. K veži bude doplnený mobiliár – stojan pre bicykle,
informačná tabuľa, lavička, odpadkový kôš. V spolupráci s ostatnými partnermi
bude mesto Gbely pripravovať propagačné materiály s využitím informácií
a fotografií z terénneho výskumu, ktorý bude realizovať Muzeum naftového
dobývání a geologie Hodonín. Pre propagáciu území, prírodných, technických aj
kultúrnych
pamiatok
bude
vyrobený
informačný
leták s informáciami
o integrovanom systéme turisticky zaujímavých lokalít – špecializácia na ťažbu
a spracovanie ropy. Okrem tradičných foriem propagácie zabezpečí mesto Gbely
informačnú LED tabuľu, ktorá bude pružne reagovať na kultúrne podujatia, zmeny
a aktualizácie.
Uznesenie zastupiteľstva požaduje Riadiaci orgán až v rámci výzvy na preukázanie
splnenia podmienok poskytnutia príspevku a je nevyhnutnou podmienkou pre
vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti ako celku.
Celková schválená výška rozpočtu projektu za mesto Gbely : 135 069,22 €, výška
spolufinancovania vo výške 5% je 6 753,47 €, ktoré sú v rozpočte mesta Gbely na
rok 2017 zabezpečené.
Predkladáme poslancom MsZ Gbely nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Toulky po naftařském příhraničí“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta v SR a programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja kraja v SR.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. 5 % vo výške 6 753,47 €.
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