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Vážení přátelé, milí čtenáři,

představujeme první číslo česko-polského zpravodaje Euroregionu Praděd, ve 
kterém chceme upoutat Vaši pozornost zajímavými informacemi o činnosti 
euroregionu.

Systematickou podporu přeshraniční spolupráce provádí Evropská unie v podobě 
vybraných programů. Fond mikroprojektů, který spravuje Euroregion Praděd, je 
základem vzájemného poznávání a setkávání obyvatel a institucí obou zemí. 
Za dobu jeho využívání bylo uskutečněno více než tisíc společných projektů. 
Podpora investic ke zlepšení stavu kulturních a přírodních atraktivit našeho 
území, sportovní klání mládeže i dospělých, dětské soutěže a výlety, ochutnávky 
regionálních specialit, společná kulturní vystoupení a nepřeberně dalších témat 
je to, co dnes nabízí dříve rozdělené pohraničí. 

Aktuálně se nacházíme v období, kdy se na evropské půdě intenzívně připravuje 
nové plánovací období 2021 – 2027. Je reálný předpoklad, že Fond mikroprojektů bude i nadále finančně podporovat 
přeshraniční spolupráci. Euroregion Praděd se v rámci nového Nařízení evropského parlamentu a rady k Evropské územní 
spolupráci, připravuje na nové období také. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj je připravován přechod na 
paušální výdaje. Společným cílem všech je zjednodušení formy vykazování výdajů u mikroprojektů. Těšíme se na další 
spolupráci.

Zdeněk Jarmar
ředitel kanceláře euroregionu

Fond mikroprojektů

Euroregion Praděd je jedním ze šesti 
česko-polských euroregionů, které 
působí na česko-polské hranici. Již 
více než dvacet let vykonává funkci 
Správce Fondu mikroprojektů. Jedná 
se o nástroj určený na podporu projektů 
s menším finančním rozsahem, 
které jsou zaměřeny především 
na rozvoj přeshraničních vztahů, 
vzdělávacích a kulturních aktivit a také 
na sociální iniciativy. Podporuje také 
mikroprojekty zaměřené na zlepšení 
infrastruktury dané oblasti, zejména 
v oblasti turistické infrastruktury s 
přeshraničním dopadem. Zaměřuje 
se jak na neinvestiční, tak na drobné 
investiční projekty. Oprávněnými 
žadateli jsou orgány veřejné správy, 
jejich svazky a sdružení, organizace 

zřizované a zakládané orgány veřejné 
správy, nestátní neziskové organizace, 
církve a náboženské spolky, asociace a 
sdružení působící v oblasti cestovního 
ruchu apod., které sídlí na území 
okresů Jeseník, Bruntál, Olomouc, 
Prostějov a Přerov. Za dobu působení 
Euroregionu Praděd bylo zrealizováno 
již 590 projektů a rozděleno téměř 160 
mil. Kč.

Pokud přemýšlíte nad vlastním 
projektovým záměrem, neváhejte 
kontaktovat sekretariát Euroregionu 
Praděd prostřednictvím kontaktů 
uvedených na zadní straně Zpravodaje. 
Zkušený personál sekretariátu Vám 
ochotně poradí s přípravou Vaší 
projektové žádosti.

V současném programovém období
 na léta 2014-2020 byla na realizaci mikroprojektů

na české straně Euroregionu Praděd vyčleněna částka
ve výši 3.790.756,- EUR.



Destinační management

Rozvojem cestovního ruchu v Jeseníkách se zabývá Destinační společnost Jeseníky, která spadá pod zájmové sdružení 
měst a obcí Euroregion Praděd. Oblast, o kterou se stará, zahrnuje Krnovsko, Bruntálsko, Jesenicko, Rýmařovsko 
a Vrbensko. Manažerkou společnosti je od závěru loňského roku Pavla Müllerová z Vrbna pod Pradědem. Destinační 
společnost Jeseníky má vypracovaný Akční plán rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách, kterým se ve své činnosti řídí. 
Ředitele Euroregionu Praděd Zdeňka Jarmara jsme požádali o odpověď na několik otázek, které se týkají Destinační 
společnosti Jeseníky.

Rozvoj cestovního ruchu rozhodně není jednoduchý. Kdo vám v činnosti pomáhá? 
Akční plán rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách realizujeme za výrazné podpory Moravskoslezského kraje. Podílíme se na 
krajských produktech cestovního ruchu, jako jsou „Fajné léto“, „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ nebo „Technotrasa“. Jsme 
nositeli slevového „Voucher systému Jeseníky“ a zážitkového žetonu Praděd. Moravskoslezský kraj pro naši turistickou 
oblast zajistil elektrokola a infrastrukturu dobíjecích stanic, kterou doplňujeme cyklotrasami „E-bike Friendly.

Spolupráce s Moravskoslezským krajem je zajisté důležitá. Máte ještě nějaké další stálé spolupracovníky?
Také spolupracujeme s okolními turistickými oblastmi. Pravidelně se setkáváme v rámci stálé regionální konference, 
kterou pořádají Moravskoslezský kraj a krajská destinační společnost Moravian-Silesian Tourism. Pozitivně se projevuje i 
to, že Moravskoslezský a Olomoucký kraj se snaží Jeseníky prosazovat jako společnou turistickou destinaci. I díky tomu 
se výrazně zvedla návštěvnost, zdejším podnikatelům a obchodníkům se zvýšily tržby a my ještě těsněji spolupracujeme s 
partnery v Polsku. Elektrokola totiž turistům rozšířila akční rádius přeshraničních jednodenních výletů.

Myslíte si, že Jeseníky jsou pro návštěvníky přitažlivé a co všechno jim vlastně může tento region nabídnout? 
Prvořadých turistických cílů máme mnoho: Praděd, Slezskou Hartu, Rychlebské stezky, Rýmařovsko, Osoblažsko a řadu 
dalších. Míst s velkým rozvojovým potenciálem je tu nepřeberně. Sledujeme výkonnost cestovního ruchu. Nabízíme mapy 
a průvodce v češtině, polštině a angličtině. Díky kvalitním službám našich partnerů a skvělé práci turistických informačních 
center se daří turisty motivovat k delším pobytům. 

Jaký je tedy váš cíl a co pro jeho naplnění děláte?
Naším společným cílem je, aby turisté navštěvovali další a další zdejší atraktivity, restaurace, kulturní a sportovní akce, 
aby nakupovali v obchodech apod. Zkrátka aby tu využívali služeb a svou poptávkou a útratami podporovali hospodářský 
rozvoj naší oblasti. Vydáváme průvodce s certifikovanými ubytovacími zařízeními, a přitom dbáme, abychom nikoho z 
ubytovatelů nezvýhodňovali oproti ostatním. Všichni, kteří garantují kvalitu zařízení, mají možnost se do průvodce dostat. 
Vysokou kvalitu však musejí držet, i když to pro provozovatele ubytovacího zařízení nemusí být levné. Na oplátku jim 
pomáháme s propagací a i jinak je podporujeme.  

www.europraded.cz www.jeseniky-rodina.cz
Sekretariát Euroregionu Praděd

Zdroj:časopis e-Vsudybyl.cz



Euroregion Praděd na sociálních sítích

Kromě nových internetových stránek www.europraded.cz jsme pro Vás 

zprovoznili také facebookový profil  www.facebook.com/EuroPraded, kde 

informujeme o novinkách týkajících se Fondu mikroprojektů. Žadatelům 

a příjemcům doporučujeme pravidelné sledování jak našich stránek, tak 

facebookového profilu.

Fotky z akcí a uskutečněných porojektů, můžete nalézt jak na facebookových 

stránkách, tak na nově vytvořeném Instagramovém ůčtu 

www.instagram.com/EuroPraded. 

Pokud se nacházíte na akci financované právě z Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Praděd, neváhejte nás označit na fotce pomocí hashtagu #EuroPraded

Projekt “Náš euroregion“ registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002166

Euroregionu Praděd.

U informačního centra ve Vrbně pod Pradědem byla postavena nová vývěska, kde budou obyvatelé a turisté informováni o 
dění v euroregionu. 
V únoru 2020 byla vyhlášena fotosoutěž. Informace a pravidla najdete na www.europraded.cz/nas-euroregion nebo na 
facebookových stránkách www.facebook.com/EuroPraded.
O dalších aktivitách nejen tohoto mikroprojektu, Vás budeme informovat v dalším díle Zpravodaje a na našich sociálních 
sítích.

Projekt Náš euroregion, který je ve 
vlastní režii Euroregionu Praděd, si 
klade za cíl lépe prezentovat činnost 
euroregionu široké veřejnosti. V rámci 
projektu jsme vytvořili nové webové 
stránky, kde kromě informací pro 
žadatele a příjemce také vznikla nová 
sekce, vlastní mikroprojekty. Zde 
najdete informace o již uskutečněných, 
ale také chystaných projektech 

Mikroprojekt Náš euroregion

Kontakty

www.europraded.cz

sekretariát Vrbno pod Pradědem

tel: +420 554 751 056
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