PROJEKT: „ Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum
– rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch“
Stručný obsah projektu
Hlavními cíli projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice Příbramska a NUTS II
Střední Čechy prostřednictvím zlepšení turistické infrastruktury, ověření a posílení manažerských a
projektových schopností místních struktur – partnerů participujících na projektu, a vytvoření
synergických efektů vyplývajících z realizované možnosti využití prostředků ze strukturálních fondů.
Konkrétními cíli projektu je zlepšení infrastruktury historicky cenného a turisticky atraktivního centra
Příbrami – Březových Hor, podporující rozvoj cestovního ruchu a MSP v lokalitě, aktivní podpora
pozitivního vnímání regionu a získání znalostí a zkušeností v oblasti administrace projektů.
Cílovými skupinami projektu jsou turisté a návštěvníci Příbrami, místní samospráva, veřejná správa,
MSP, NNO a obyvatelé regionu. Hlavní aktivity projektu spočívají ve stavebně-technických úpravách
přístupových komunikací u Hornického muzea a vybudování parkovacích ploch.
Cíle projektu
Hlavní cíle projektu :
¾

Zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice prostřednictvím zlepšení turistické
infrastruktury

¾

Ověření a posílení schopností relevantních regionálních struktur, města Příbram a partnerů
projektu v administrativě, řízení, monitorování a hodnocení projektů typu SF

Konkrétní cíle projektu :
¾

Zlepšení infrastruktury historicky cenného a turisticky atraktivního centra Příbrami – Březových
Hor, podporující rozvoj cestovního ruchu v lokalitě

¾

Posilování cestovního ruchu jako výrazného ekonomického prvku regionu

¾

Podpora malého a středního podnikání v oboru cestovního ruchu a souvisejících služeb

¾

Podpora pozitivního vnímání regionu Příbramska

¾

Získání znalostí a zkušeností v oblasti administrace a řízení projektů financovaných ze
strukturálních fondů a obdobných finančních instrumentů, jejich monitoring

¾

Využití možnosti kombinovaného financování projektu, zvýšení absorpční kapacity regionu

Realizací projektu vznikne 1 nové pracovní místo a současně projekt podpoří podnikatelské aktivity,
především v oblasti cestovního a turistického ruchu provozované v lokalitě Příbram-Březové Hory
malými a středními podnikateli.
Prorůstové efekty pocítí jak turistické atraktivity – expozice Hornického muzea Příbram, historický
dům Vimrovka – tak místní podnikatelé, mj. firmy, které mají provozovny přímo na náměstí Hynka
Kličky - jde o uměleckou dílnu a prodejnu upomínkových předmětů a 2 restaurační zařízení - popř.
v jeho těsném sousedství ( další 4 restaurační zařízení vč. stylových hornických hospůdek).
Vznik dalších pracovních míst vyvolaných synergickými efekty projektu lze předpokládat.
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Partneři projektu
Partner č. 1 - Hornické muzeum Příbram
Partner č. 2 – Svazek obcí Podbrdského regionu
Partner č. 3 – Spolek „ PROKOP“ Příbram
Partner č. 4 – Okresní hospodářská komora Příbram
Partner č. 5 – Společnost občanů a přátel Březových Hor
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