Výstup z  1. jednání Řídícího výboru IPRM Náchod ze dne 21.5.2008
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Materiál zpracovalo: Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové
Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007-2013
Tématický IPRM zaměřený na lázeňství a související služby 


1. Zaměření IPRM 
Hlavní téma
Lázeňství

Související služby
Zdravotní služby
Občanské služby
Volnočasové (kulturní, sportovní) služby
	Veřejná prostranství a zeleň
	Rekreace a turistika
Přeshraniční spolupráce
Dopravní dostupnost města



2. Partneři IPRM 
VCES Východočeská stavební a.s.
	Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. (Oblastní nemocnice Náchod)
	Branka o.p.s.
	Národní památkový ústav ú.o.p. v Josefově
	Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
	Správa železniční dopravní cesty
České dráhy, a.s.




3. Strategie IPRM

Prioritní oblast (výběr 1 z 6 prioritních oblastí)Další možné prioritní oblasti jsou
Ekonomický rozvoj
Sociální integrace
Životní prostředí
Dostupnost a mobilita
Správa věcí veřejných


	Přitažlivá města


Vize 

Náchod atraktivním a vyhledávaným lázeňským městem a centrem rekreace.


Globální cíl 

Město Náchod  přitažlivým a dobře dopravně dostupným městem s moderním lázeňským komplexem pro širokou škálu tuzemských a zahraničních návštěvníků. Město s pestrou nabídkou doprovodných  služeb a volnočasových aktivit. Město s kvalitním životním prostředím, atraktivními oddychovými zónami a se zajímavým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.


Specifický cíl 

Posílit image města zkvalitněním občanské vybavenosti, rozšířením nabídky volnočasových aktivit a šetrnou regenerací veřejných ploch a historických objektů a navázat tak na tradici lázeňství ve městě spojenou s rozvojem přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu. 


Přehled opatření a aktivit

1. prioritní oblast Přitažlivá města

OP 1.1 Obnovení tradice Náchoda jako lázeňského města

Vybudování nového lázeňského komplexu v Bělovsi
Obnova lázní Běloves

1.1.2	Revitalizace veřejných prostranství a okolí lázeňského komplexu v Bělovsi
Revitalizace okolí lázní (lázeňský park)
Revitalizace nábřeží a lesoparku Montace 


OP 1. 2 Zvýšení atraktivity veřejných ploch a obnova historických objektů ve městě

1.2.1 	Regenerace a rekonstrukce historických lokalit
Regenerace zámeckého kopce a navazující části Karlova náměstí
Regenerace Masarykova náměstí a okolí 
Regenerace veřejných prostranství v blízkosti historického centra (včetně parkovacích ploch)

1.2.2	 Rekonstrukce kulturních památek sloužících k volnočasovým aktivitám
Rekonstrukce Bartoňovy vily
Rekonstrukce budovy č.p. 247 

1.2.3	Revitalizace parků a rekonstrukce dětských hřišť
Revitalizace parků a dětských hřišť na území Náchoda
Revitalizace parku a hřiště u Bartoňovy vily


OP 1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro občanské a veřejné služby

1.3.1	 Rekonstrukce zdravotnických zařízení 
Rekonstrukce budovy polikliniky
Rekonstrukce a dostavba nemocnice

1.3.2	Rekonstrukce sportovních zařízení
Rekonstrukce zimního stadionu
Rekonstrukce sportovního areálu Hamra
Rekonstrukce krytého bazénu

1.3.3 	Rozšíření a zkvalitnění kulturně-společenských zařízení
Společenské a kulturní centrum

1.3.4   Zkvalitnění služeb veřejné dopravy
Dopravní terminál a revitalizace prostoru před nádražím
OP 1.4 Rozvoj přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu

1.4.1 	Společná propagace a marketing lázeňského regionu 
Rozvoj cestovního ruchu - společný projekt s polskými partnery
Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti CR

1.4.2 	Zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Regenerace lyžařského areálu Běloves - Dobrošov
Cyklostezky a cyklotrasy v Náchodě a okolí

















Souhrn projektů

Název projektu 
Dotační titul
Revitalizace okolí lázní (lázeňský park)
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
OP ŽP - 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny
Revitalizace nábřeží a lesoparku Montace 
 ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
OP ŽP - 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny 
Rekonstrukce budovy č.p. 247
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Společenské a kulturní centrum
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Rekonstrukce sportovního areálu Hamra
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Regenerace zámeckého kopce a navazující části Karlova náměstí
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
OP ŽP - 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny
Regenerace Masarykova náměstí a okolí 
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst 
Rekonstrukce budovy polikliniky
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
OP ŽP - 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Rekonstrukce zimního stadionu
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Rekonstrukce krytého bazénu
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Revitalizace parků a dětských hřišť na území Náchoda
ROP SV - 2.2. - Rozvoj měst
Revitalizace parku a hřiště u Bartoňovy vily
ROP SV - 2.2. - Rozvoj měst
Rekonstrukce Bartoňovy vily
ROP SV - 2.2. - Rozvoj měst
Rekonstrukce a dostavba nemocnice
ROP SV - 2.2. - Rozvoj měst
Dopravní terminál a revitalizace prostoru před nádražím
ROP SV - 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území  
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Obnova lázní Běloves
 
Rozvoj cestovního ruchu - společný projekt s polskými partnery
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2.2. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti CR
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2.2.  Podpora rozvoje cestovního ruchu
Regenerace lyžařského areálu Běloves - Dobrošov
ROP SV - 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
Cyklostezky a cyklotrasy v Náchodě a okolí
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2.2  Podpora rozvoje cestovního ruchu  
ROP SV - 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Regenerace veřejných prostranství v blízkosti historického centra (včetně parkovacích ploch)
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst



