Název projektu
Ţadatel
Číslo prioritní osy, název
priority / opatření

Rekonstrukce hospodářského objektu u domu č.p. 38
Město Mnichovo Hradiště
3 – Integrovaný rozvoj území / 3.2 – Rozvoj měst

Číslo výzvy, v které byl
projekt podán

16

Celkové výdaje projektu

6 423 264,56 Kč

Výše podpory z ROP SČ

5 140 534,79 Kč

Zahájení a ukončení
projektu

01.06.2008– 31.03.2010
Stručný popis projektu

Cílem projektubylo vytvořit takové podmínky, aby byla pokryta poptávka po studiu na
Základní umělecké škole v Mnichově Hradišti a rovněž uspokojen zájem obyvatel a
návštěvníků města po dalším kulturním vyžití, které je zajištěno rozšířením výstavních
prostor ve městě. Marketingová strategie projektového záměru je orientována na cílový trh.
Cílovými zákazníky jsou primárně žáci Základní umělecké školy. Sekundárně se cílovými
zákazníky stávají obyvatelé města, hledající možnosti aktivního trávení volného času,
domácí i zahraniční návštěvníci.
Posláním celého projektu "Rekonstrukce hospodářského objektu u domu č.p. 38" je zajištění
kvalitní infrastruktury a rozšíření kapacit školských zařízení s návazným rozšířením
možností pro zvýšení kvality života ve městě Mnichovo Hradiště a v jeho okolí.
Školy a další vzdělávací instituce na všech úrovních je třeba co nejvíce otevřít širšímu vlivu
společnosti, ekonomiky a požadavků trhu práce, zapojit přirozené partnery škol do
formování a naplňování cílů a strategií rozvoje jednotlivých škol i do ovlivňování jejich
konkrétních vzdělávacích obsahů a procesů.
V oblasti uměleckého školství je nutné podporovat zejména rozvoj základních uměleckých
škol tak, aby mohly nabízet činnosti pro uspokojování uměleckých zájmů dětí a mládeže a
rozvíjení jejich talentu a nadání v příslušných uměleckých oborech.
Za 20 let výuky výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Mnichově Hradišti bylo
vychováno více než 50 umělců, kteří se uplatnili ve sklářství, v oboru fotografie a
moderního designu. Jedním z cílů je tedy pokračovat ve výchově dalších umělců, kteří se
uplatní na českém designerském a uměleckém trhu.
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