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Projekt "Rozvoj spolupráce mezi Pottigou a Plesnou" vychází z fungující
spolupráce partnerských měst. Oba partneři si uvědomují nutnost
vzájemné užší komunikace a prohlubování kontaktů při vzájemných
návštěvách, které vedou k lepšímu poznání. Limitujícím faktorem je
důstojné místo pro společné akce a setkání.
V rámci projektu byly na české straně zrekonstruovány vnitřní prostory
objektu čp. 52 na náměstí v Plesné (v majetku města), které budou
využívány pro přeshraniční akce.
Předmětem projektu byla vnitřní rekonstrukce schodiště a II. nadzemního
podlaží (1. patro), kde se nachází sál a jeho zázemí. V rámci projektu byl
menší prostor přebudován na kuchyňku pro přípravu drobného občerstvení
a v I. patře zrekonstruováno WC a elektrorozvodna.
V opraveném sále bylo umístěno pokračování (rozšíření) výstavy k
turistickým atraktivitám regionu a budou se zde konat česko-německé
akce. Sál byl vybaven 10 stoly a židlemi pro cca 50 osob, byla zde
umístěna projekční technika (dataprojektor, plátno, ozvučení, tlumočnická
kabina pro simultánní tlumočení - 50 sluchátek). Po obvodu sálu je nově
zřízen výstavní prostor (výstava fotografií a dalších dokumentů o historii
regionu). Pod fotografiemi jsou umístěny kresby dětí z obou obcí –
malířská soutěž.
Během realizace bylo uskutečněno v Plesné a Pottize celkem 15 akcí (z
toho na české straně 9). Jednalo se např. o fotografickou soutěž, setkání
spolků, seniorů, mateřských škol, společné výlety, ukázka tradic z regionu
a další. Tyto akce budou pokračovat i v době udržitelnosti projektu.
V rámci předchozího projektu financovaného z Cíl 3 ČR – Sasko 2007 2013 bylo zřízeno informační centrum (přízemí objektu) a část výstavy
fotografií. Plánované aktivity (setkání) se v obou projektech nepřekrývaly.
Projekt zajistil vhodný prostor pro konání přeshraničních akcí, nabídl
ucelený pohled na atraktivní místa v regionu a rozšířil možnost spolupráce
obou kooperačních partnerů.
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