
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotní projekt: 
 
Projektu je poskytována asistence při realizaci z projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity 
(PAAK)“ a je proto nazýván také projektem pilotním. 
Asistence projektu byla podpořena z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, 
prioritní osy 5 - Technická pomoc, oblasti podpory 5.2 – Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II 
Severovýchod. 
 
Cílem asistence je pomoci čerpat všem zájemcům finanční prostředky z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod. K tomu slouží informace zveřejňované k tzv. pilotním projektům. 
Pilotní projekty slouží jako podněty, které upozorní ostatní žadatele a příjemce, čemu by měli věnovat 
v rámci svých projektů, čeho se vyvarovat a jak naopak postupovat správně. Pilotní projekty provedou 
zájemce celým projektem od jeho zahájení až po ukončení a udržení. Veškeré informace o samotném 
projektu PAAK a dále o jednotlivých pilotních projektech naleznete na webových stránkách projektu 
www.cep-rra.cz/paak. 
 
Projekt je pilotním z hlediska komplexního řešení problematiky centra města – řeší se využití 
významného chátrajícího objektu a celkové plochy náměstí. Současně dojde k centralizaci kulturních a 
vzdělávacích zařízení do jednoho objektu a vznikne prostor pro rozšíření činnosti knihovny o vzdělávací 
a školící aktivity. 
 
Za poměrně neobvyklý a inspirativní pro další města lze považovat nápad propojit do jedné budovy 
knihovnu (jak veřejnou městskou, tak neveřejnou regionální) a kino. Do Semil se tak navrátila filmová 
promítání, která lze považovat za prvek běžné občanské vybavenosti měst této velikosti a významu. 
Bezbariérový kinosál je možné zároveň využívat i v dopoledních a odpoledních hodinách pro větší 
přednášky v rámci knihovny. Došlo tak k propojení dvou kulturních funkcí na jednom místě. Knihovna 
samotná se přesunula ze dvou kapacitně a technicky nevyhovujících budov do výhodné polohy 
v centru města a je bezbariérová. Jejích služeb tak může využít více návštěvníků. Součástí objektu je i 
kavárna, jež se stane příjemným místem setkávání čtenářů, filmových fanoušků i dalších občanů. 
Zároveň došlo k záchraně významného objektu v centru města v dominantní poloze na náměstí. 
Součástí projektu je i II. etapa rekonstrukce Riegrova náměstí. Ta navázala na již rekonstruovanou 
východní část. Měla by více zlidštit tento centrální městský prostor a stát se příjemným místem 
setkávání a posezení. K tomu přispěje zřízení odpočinkových zón, instalace městského mobiliáře a 
dalších prvků, rozšíření ploch zeleně či výměna inženýrských sítí. 
 
Budova kina Jitřenka byla slavnostně předána 2.10.2010. Riegrovo náměstí  bylo předáno 1.6.2011. 
 
 
 
 
 
 
 


