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íRučNÉ vYHoDNocENÍ PRoJEKIU
::'.|t Bono Pubico nfrastruktura zahrnuje dva aréá|y, kt€ré jsou popsány Vdaších

':::oa.lr stud e pÍovedit€ nost :

. Dům Bono pubico oka izdce: Budšov (Kral Vysočlna)

. Dům Bono pub co Proseč pod JešÉdem (Knj LibeÍec(ý)
.:dska posit]oni.9U sejedná o projekt komb nljící pNky ,'foěkké.. a ,,tvrdď i.Írastruktury

:=:ovniho ruchu s akcentem na maxiňá nidivezlfkaciVastnich areá ú cestovního fuch! a

.<.ace, jejich wájemné programové a frarkebnqové propojeni ňetradlčni a aternat]vní
j:-y nark€tn!u, i partn€rstvi zi9káVáni nformací, a transfuru know how'

-. Kátni je v prÓjektÚ ňyš|enká spo|upráce paltnerů V rámci tři kÉjů, resp' V rámci Všech

.6jů České Í€pub|ky Vobasti navazujícich aktivit BoNo PUBLlco, která t€nto projekt

:.souvá do re ativně prefelované a podporované část spektra evrcpsky ori€ntÓvaných'

-*oreg oná|nich.. ro^ojových projektů '
r..znárodni akcent prolektu má dďší prqew: o spo Uprác kEjů jde ve fázi připrau/

r.ojektu' těžiíě prcje[tu samotného je však v€ spolpráci reqonů V€v|opskéň měřitkU'

]oto plojekt intenzvné liž ňyni koňUnikuje s reqony GAL (místními akčnim sklpinami)

' ramc ]n]cat]w LEADER+, kde naše| ýiraznou podporu, a to Ve Vš€ch 5 h avnich prioritách

2.ojekt je koncpován jako systémová odpověd' na aktuáhi vy'zll V ob asti relioná|ních

prodUktů cestovniho ruchu 5 uy'razně nadr€gioná|nim dÓsahem, zhodnoceniVztahů felionů a
req]Ónáni.h ]dentit V ob a9tice9tovniho ruchu a kon9resÓVé a poznáVaci tur]stiky'

Z tržniho h|ediskaje prqekt Bono PUbicozaměien na neuspokojenou popláVku po:

. lbytování rekreaci a poznáVacich poby,tech v mistech s výíazným oká ním
geniem Loci Vazba areá|ů domu BoNo PUBL]co na atraktvní |oká i\r
ce9tovniho rUchU á rekreac€ s Ý1nikajicí dopravni dostupností:

. Budišov dostupnost z dálnic€ D1 Praha Brno, památky UNEsco
Íebič' ]ihlava, NáÚěšť nad osavou, př€hrada Ma|eš]ce - Horácké
moře' českomoÉvská Vrchovina' Žd'árské vrchy, ]aroňěřlce nad
Rokytnou, atd.

. Prcseč Pod ]eštédem dostUpno9t z R10 Prahá Libe.ec, rekreačni
ob|áď český ráj' Přírodni park ]eštěd,lizeBké hory, Krkonoše' Lužické
hory, Máchův (ral



..oveditelnďti a caA pro]eldu Ro]ýo PuBuco INFPÁS7RIKTUM
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Přimé komunkác a kooperaci mez reglony Ýrámc ceé EU vobasti
cestovniho fuchu (koncept EVrcpy reqjonů)

|.4ark€tinqové anima. req onáLních produktů cR'

Využitimu|tmed]á ních rTv marketingovéfi a de9tinačnim systemu'

':.:-rým podnětem pfo projektjsou defic Lý vob]ast mezýeq Óná|ni spo|upráce V ob a9ti
]=-:'.ifu ruchu a výrazné ÍezeNl př zhodnocováni kapácit regonánich produktů
:=-:'.iho ruclrU v Uvedených ob|ast€ch Vrámci čR a Ve Vztahu kda|šim zemiň EU'
:. .- lro WznamL potom nab'ivá ntence pojektu do defictní ob asti programové'
:::..la.i á ku|turní turistlky (hodnob/, produkty' re ace, apod') a to Ópět V rámc české

t obecně |ze !vést, Že trh v€ Všech zmínéných sektorech ochotně akceptuje
.eny analyzovaných produktů, avšak poptáVka po specifických prodlktech
nabizených pfojekt€m BÓnÓ PUbico vzásdě neníuspokojena' zejména proto'
že na opačné skaně nexistuje re|evantrí nabid*a dsponUjíci
nfrastřlkturou cestovního ruchu 9dostateině divezinkovanou nabídkou
kapacl programů a suŽeb. Nabídka Ve Všéch ana}zovaných seqňeňtech
prolektu Bono pub|co má tradčnípoýahu'

>rŤkt je ýýň rÓ6ahem, zaměřenim,ro^ojďými priorltami a navazujícími akt]vtami a

:.]3kv (Viz prcjekt BoNo PUBLICo marketin9) ojedněý V repub|kovém měřítku'

:].:.ovate]této stude proved]telnosti nemá infoÍmace z žádného legiÓnu čR o tom, že by

.:r ka obdobný prqekt' V ob astj orqanzací nez 9kového séktoru a V ob asti cestovního

.'chu Vobou (oích, ani vÍéhc] celé čR atim neex 9tuje přímá konkurence snatÓik
icncepčně a systémově přopracovanýn zámělem' Na zákadě dostupňých informací

' ;oučasné době není znám podobný proj€kt an] na straně států EU, což z\!šU]é zájem a

p'a'.L po pÓoob'.7d1F-' / 1p.o 4 P' ?oUr ' oéo'é o' nó

Ťýldá'' infrastrukturničást projektu Bono PUb i.Ó piedpokádá použiti klasi.kých staVebnÍch

Ťat€riáů a techno|og]L běžně dostupných Ve dodaÝat€ ských firmách ma|ého a stř€dniho

stavebnictvi, z h|ediska žlvotn]ho prostředi a zájmů jeho ochranv jsou všechny Óka|tý pro

iistavbu V rámci proj€kh] Bono Pub]co bezpÍobéňo!é a neočekávají s€ yýraŽné prob|émy

př rea|zacitvrdé částiprojektu. z hedska zájmů památkoýé ochranyje Však nutnoVěnovat

ďišenou pozomost př prolektové připravě a vdstní rea zaci |oka itě Bud]šov' protoŽe

zámeka navazuji.inemovitost v Budišovéjsou reg 9vované nemovité ku|tu.ni památky'

Prolékt BÓío PUb ico je Ýe|ň iárÓčný na kva itu idských zdrolů é to jak vob|ast

manalementu.ositee projektu obecně pbspéšné spoeČnost, tak př zaj]šťováni

píogramové nápně a díČích v/stLpú projektu marketng, proqramová nápň areá|ů,



sfudie proýed,ťclÓďD á caA prah\n Balvo pUBLlco lIvFRÁsTRuKluM 2//lr
ma oobchodní prodej, kong|esvá furiíika, animace, s Lžby cstďního ruchu oosMované
v rámcj e.9jekfu' PrcjeK je Ve finančnía ekonomické ana|ke pGuzovén Vahantlě' zákadnl
EV' rea ist]cká vahanta, která pracuje s kÓnzeNativními a přitoň rea]is1ichimiodhadv dáVá

Mo souhmné finanční a ekonomické Darametrv:



slÚd:e pa|efuelfusn é CRA pla'c\.L -Boýo pIBLICD llvF&A<ŤpUrrual /r)"4a

ve finančnim $,ádření v Kč pii 39!

Na zák|adě těchto ýýs|edků a da|šhh prcvedených ana ý2 v nás|€dujícím téxtu ze př]spnéní

zavédéíý.h pň.dpokhdr úvahy prcjekt pÓsÓUd]t s Wsoko! mírou zodpovědnost jako

prcvedité|íý' Tyto hodnoq, konverlují ke sňěmým hodnotéň Ud;Vaných V iteratuře

doporučené pro hÓdnfteni provedite|nost obdobných poektůr.

TGlíg hÍaýldre, m' ]e 
'ermě 

re]pnbuiěi
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3' STRUčNÝ PoPts PoDsTAŤY PRoJEKŤI, AJEHo ETÁP

,, B0N0 P|JBLICo INFMSTRUKŤUM'

Noste|em pmjektu je Bono pubico' obecně prÓspěšná spo]ečnos! aože|á obciBudšov a

]n9 arch' l.4arkem Řičářém, se sídem V Bud šoVě (kráj Vysoč]na)'

3.3. Pfuvozovate| prci€kt!

Provozovatelem prqektu je totožný s nos te|em prqektu ob*rě prospěšnou spo ečnosti

3'4. Iív€tor prcjektu

Investorem pojektu je obecné prospěíná spo ečnost Bono Pubiico'

3.5' Lok3|izáe Prcjektu

Projekt BoNo PUBLICo INFRASŤRUKTUMje loka|izován do dVoU h avnich |oka it' ]edná 5e o

stdvební úpraw existÚlícich Štav€bních obje]<tů V BUdišově (k|aj V}sočna) a Pro*či pod

reštědem (k6j Liberecký)'

3'6. smys|a cí|e pfujéktu

p@jektjekoncipovánjakosystémováodpověd'naaktuóniVh!ry Vobast] |eglonénich
produktů cestovniho r!ch! s ýýrazně nadregionálním dosahem, Vztahů é kooperace réqionÚ

V ob asticestovniho ruchu a regioná|ních identt, kon9resové a poznáVacíturistlky'

ztÉ.iho h|ediskaje prolekt Bono Publ]co pozice zaměř€n na neuspokojenou poptiáVku po:

. rcúpexné Vlbavených areálech a sužbá.h p|o kongÍesovou a poznávéci

. |Jbytová|L rekreaci a s|užbách cestovniho ruchu a poznávacich pob't€ch
V mist{h s Vy'razným oká|ním geniem |oci'

. Piímé fuňun]kac] a koop€raci mez reg]ony Vráňci cR a EU Vob|ast
ce9tovniho ruchu (koncept EvÍopy reqo|ů)'

. sy9tému marketinqové an]mace reg o.á ních prÓdUkto cR.

. Využitímu|tmed]á ních Ív harketinqÓvém a deíinačním systému'
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Hlavnimi.i i prcjektu jsou:

2,J)'44

'1' zkva|lrréni spo ečných s]Užeb cestovního r!ch! v areá|{lr BoNo P|JBuco

2. zkva| tnění ]nformační obsluhy v céíÓVnim ruchu Vdotčených reqonech čR
]. zkva|tněni marketingu c$tovniho ruchu v€ Vazbě na cioVé skUpiny V ČR a ELJ

4' Podpora Wužiti tUristckého a r€kreačního potenciá u leqionů a obci

v dotaedch req onech

5' zvíš€ni úÍoÝně a pÍolramové div€?inkace infrastruktury veíkÓvského

3.7' přodukty a s|užby rca|izovaného záměru

R€a izaci p@jektového záměru budou nabizeny ná9edujicíprcdukty a s|uŽby|

1' Poskýtování ub'tovacich, skavovacich a proqraňov/ch sužeb Včetně dopňkoÚch
9 !žeb Gpoť.ovní a rek€ační aktivitý)

2' l.4a oobchodni prodej |oká nich a r€qionánich prcduktů nepÓtravinářských a

potravinářských, reqionání iterat!.ý' ňap a nosičo informěcí, ňUtimedió]ních

3.a' vai|aítíost 2pr.cováváni studié provedite|n6ti

Projekt neniřďen V něko ika variantách' a|e pouze v aternativách rea ih.e nerea|zace

3.9. Etapiza.e prcjektu

Projekt procházi z h|ediskz provozně technckého dvěmietapam nve9tič|ía provozni

lnvestični etapa bÚde zahájena v 03/2004 á bude ukončena V 1212006' od roku 2007 je

pánována provoznífáze prcjektu' Biže Viz káptÓa 13 Harmonoqlam pmjektu'


