Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1. část
Předmět a cíle projektu
Cílem projektu je rekonstrukce budov Národní kulturní památky (oblast dolu Hlubina) na
ateliéry, klubovny, zkušebny, místnosti pro výuku a vzdělávání, prezentační prostory a sály a
jejich naplnění neziskovými (vzdělávacími, kulturními, volnočasovými, společenskými)
aktivitami z oblastí umění, ekologie a sociální sféry. Všechny aktivity v projektu a dílčí cíle
jsou zaměřeny na skutečnost, aby se území NKP stalo po dokončení projektu nedílnou
součástí městské a regionální vzdělávací infrastruktury ve smyslu využití technické památky
pro kulturně-společenské aktivity.
Cíle bude dosaženo pomocí dílčích aktivit – stavební konverze vybraných stávajících objektů
pro nové účely a jejich zpřístupnění široké veřejnosti pomocí rekonstrukce dopravní a
technické infrastruktury. Výstupem projektu bude rekonstrukce a reaktivace těchto objektů
NKP:
1. Sklad MTZ, rozvodna, průběžná jídelna
2. Staré koupelny
3. Kompresorovna
4. Těžní věž
5. Průběžný (spojovací) most
Obsah projektu
Obsahem projektu je revitalizace výše uvedených objektů provozu bývalého dolu Hlubina,
jejich připojení na technickou a dopravní infrastrukturu a vytvoření veřejného prostoru
v areálu NKP. Součástí finálního stavu je propojení s areálem Dolní oblasti VÍTKOVIC
společnou prohlídkovou trasou zahrnující mj. prohlídku Těžní věže, která tvoří pohledovou
dominantu řešeného území.
Plánované aktivity provozní fáze vycházejí z plánu budoucího využití všech reaktivovaných
objektů NKP, tj. vzdělávací a kulturně-společenské aktivity. Jedná se o:
·

oblast vzdělávání

Pořádání kurzů a workshopů, seminářů a přednášek, sjezdů či soutěží v rekonstruovaných
objektech. Témata budou definována na základě dramaturgie a aktuálních poptávek.
·

oblast kulturně společenská

Zde lze zahrnout organizaci a spolupořádání festivalů, přehlídek, koncertů, výstav,
performancí, filmových a divadelních, tanečních a pohybových představení, literárních čtení,
rezidencí, stálých ateliérů, realizace uměleckých děl a projektů.
·

oblast volného času

Pořádání odpoledních kurzů, seminářů, workshopů, soutěží pro naplnění volného času pro
všechny věkové skupiny. Umělecké, pohybové, environmentální, vědecké, řemeslné a
industriální aktivity založené na neopakovatelném geniu loci.
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Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
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Podporovaná aktivita 5.1b
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Poskytovatel dotace:

Ministerstvo kultury ČR (jako zprostředkující subjekt)

Příjemce dotace:
právnických osob

Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení
Hlásím se k továrně, občanské sdružení

Partner projektu:
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-

z toho investiční:

-

z toho neinvestiční:

192.000.000 Kč
184.800.000 Kč

Neuznatelné výdaje celkem:

7.200.000 Kč
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Harmonogram projektu
10/2010 – 12/2011
zahájení přípravných prací na projektu, definování cílů a náplně,
podání žádosti o dotaci
07/2011 – 05/2012

projektová dokumentace, stavební a územní řízení

05/2012 – 04/2013
dotace

příprava stavby (výběr zhotovitele, technického dozoru), získání

05/2013 – 07/2014
infrastruktury

vlastní stavební práce, reaktivace objektů NKP, ploch a

