Název projektu: Sejdeme se na Plzeňce
Č. projektu:
CZ.1.15/3.2.00/82.01856
Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Cíle projektu:
Záměrem projektu "Sejdeme se na Plzeňce" byla revitalizace kulturního domu Plzeňka s cílem nabídnout
občanům města odpovídající centrum berounské kultury. Město Beroun se již mnoho let snaží naplnit základní
rozvojové strategie ve všech oblastech života svých obyvatel, zahrnující rovněž oblast kultury. O chybějícím
kulturním zařízení ve městě se hovořilo již mnoho let, jeho absence byla zmiňována v základních rozvojových
dokumentech města Beroun a lze konstatovat, že trápil nejen širokou kulturní veřejnost, ale i většinu obyvatel
Berouna.

Specifické cíle projektu:












obnova areálu společenského domu (kulturní dům + objekt pro jeho zázemí a další volnočasové
aktivity) v centrální zóně města u hlavní páteřové komunikace a jeho zpřístupnění veřejnosti
udržení tradice společenského kulturního domu v Berouně (téměř 200 letá tradice)
rozšíření stávající kulturní, volnočasové i sportovní nabídky pro obyvatele města
a nejbližšího spádového okolí a vytvoření lepších podmínek pro rozvoj dalších kulturních
a volnočasových aktivit na Berounsku
zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti kultury a jejich inovativnost, nové služby a prvky
návrat k historické kompozici 2 objektů sloužících kulturním účelům při využití moderních materiálů
a prostředků a zároveň zvýšení užitného komfortu pro uživatele, zachování zbytků původního
historického vzhledu i pro další generace
zajištění multifunkčního využití objektu kulturního domu (kultura, volnočasové aktivity, některé
druhy sportů)
zpřístupnění objektu kulturního domu osobám se sníženou mobilitou a osobám se zdravotním
postižením (původně byl hlavní sál v 1. patře přístupný pouze po schodišti)
prodloužení provozu kulturního domu i o letní prázdninové měsíce (celoroční provoz kulturního
domu)
navázání spolupráce s mnoha dalšími partnery, spolky, neziskovými organizacemi nad
rámec partnerství předkládaného tímto projektem.
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Po realizaci:
Součástí rozsáhlé rekonstrukci kulturního domu Plzeňka byla obnova hlavní budovy i vedlejšího objektu,
který slouží jako zkušebna se zázemím a divadelními šatnami. Celková úprava dvora přinesla vybudování
parkoviště pro návštěvníky a účinkující včetně nákladní plošiny do 1. patra.
Plzeňka se může pochlubit reprezentativní prostory, novým vybavením i novou fasádu. Díky vybudování
výtahu je nově umožněn bezbariérový přístup.

Program:
Regionální operační program Střední Čechy
Prioritní osa:
15.3 Integrovaný rozvoj území
Oblast podpory:
15.3.2 Rozvoj měst
Datum fyzického zahájení projektu: 15. 12. 2014
Datum fyzického ukončení projektu: 3. 7. 2015
Žadatel:
Město Beroun
Partneři projektu:
Divadelní sdružení Herci První Generace
Miloš Kebrle
Občanské sdružení Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun
Romana Chvátalová

Celkové způsobilé náklady:
Příspěvek ze strukturálních fondů EU 83,35%
Příspěvek z rozpočtu města Beroun 16,65%
Celkové způsobilé výdaje

18 245 557,73 Kč s DPH
10 329 745,72 Kč s DPH
28 575 303,45 Kč s DPH

Fotogalerie
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