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Szanowni Przyjaciele, drodzy Czytelnicy,

prezentujemy pierwszy numer czesko-polskiego Biuletynu Euroregionu Pradziad, 
w którym chcemy zwrócić Państwa uwagę na interesujące wiadomości o 
działalności euroregionu.

Unia Europejska systematycznie wspiera współpracę transgraniczną za 
pośrednictwem wybranych programów. Fundusz Mikroprojektów, którym 
zarządza Euroregion Pradziad, stanowi platformę wzajemnego poznawania się 
oraz spotkań mieszkańców i instytucji z obu krajów. W okresie funkcjonowania 
euroregionu zostało zrealizowanych ponad tysiąc wspólnych projektów. Wsparcie 
inwestycji zmierzających do poprawy stanu atrakcji kulturowych i przyrodniczych 
naszego obszaru, turnieje sportowe młodzieży i dorosłych, konkursy i wycieczki 
dla dzieci, degustacje specjałów regionalnych, wspólne występy kulturalne i 
nieprzebrane mnóstwo innych tematów - to wszystko oferuje dziś podzielone 
wcześniej pogranicze. 

Obecnie znajdujemy się w okresie, gdy na gruncie europejskim intensywnie przygotowywany jest nowy okres 
programowania 2021 – 2027. To realna przesłanka, że Fundusz Mikroprojektów będzie mógł nadal wspierać finansowo 
współpracę transgraniczną. Euroregion Pradziad w ramach nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) również przygotowuje się do nowego okresu. Głównym założeniem w przypadku mikroprojektów jest uproszczenie 
formy wykazywania wydatków, nad czym w chwili obecnej pracują euroregiony i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z 
Polski i Czech.

Zdeněk Jarmar
dyrektor biura euroregionu

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

Euroregion Pradziad jest jednym z 
sześciu euroregionów, które działają 
na czesko-polskim pograniczu. Już 
od ponad dwudziestu lat sprawuje 
funkcję Administratora Funduszu 
Mikroprojektów. Chodzi o narzędzie 
przeznaczone do wsparcia projektów 
o mniejszym zakresie finansowym, 
które są ukierunkowane przede 
wszystkim na rozwój stosunków 
transgranicznych i działań 
kulturalnych, a także na inicjatywy 
społeczne. Dofinansowuje się 
również mikroprojekty ukierunkowane 
na poprawę infrastruktury danego 
obszaru, zwłaszcza w dziedzinie 
infrastruktury turystycznej o wpływie 
transgranicznym. Projekty dotyczą 
działań nieinwestycyjnych, jak i 

drobnych inwestycji. Uprawnionymi 
wnioskodawcami są organy 
administracji publicznej, ich związki 
i stowarzyszenia, organizacje 
powoływane i zakładane przez organy 
administracji publicznej, organizacje 
pozarządowe, kościoły i związki 
religijne, stowarzyszenia i organizacje 
działające w obszarze ruchu 
turystycznego itp., które mają swoje 
siedziby na terenie powiatów Jeseník, 
Bruntál, Ołomuniec, Prostějov i Přerov. 
W okresie działania Euroregionu 

Pradziad zrealizowano już 590 
projektów i rozdzielono prawie 160 
mln CZK.
Jeśli zastanawiają się Państwo nad 
przygotowaniem własnego projektu, 
prosimy o kontakt z sekretariatem 
Euroregionu Pradziad za pomocą 
danych kontaktowych podanych na 
tylnej stronie Biuletynu. Doświadczeni 
pracownicy sekretariatu chętnie 
doradzą Państwu przy przygotowaniu 
wniosku projektowego.

W obecnym okresie programowania

na lata 2014-2020 na realizację mikroprojektów

po czeskiej stronie Euroregionu Pradziad zostało

przyznane dofinansowanie w wysokości 3 790 756 EUR.



ZARZĄDZANIE DESTYNACJĄ (REGIONEM TURYSTYCZNYM)

Rozwojem ruchu turystycznego w Jesionikach zajmuje się Destinační společnost Jeseníky (Organizacja Zarządzająca Regionem 

Turystycznym Jesioniki), która podlega stowarzyszeniu miast i gmin Euroregionu Pradziad. Obszar, jakim się zajmuje, obejmuje regiony 

miast Krnov, Bruntál, Jeseník, Rýmařov i Vrbno. Menadżerką organizacji jest od końca ubiegłego roku Pavla Müllerová z Vrbna pod 

Pradědem. Instytucja ta ma opracowany Plan działania w zakresie rozwoju turystyki w Jesionikach, którym kieruje się w ramach swojej 

działalności.

Dyrektora Euroregionu Pradziad Zdeňka Jarmara poprosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań, które dotyczą organizacji zajmującej się 

zarządzaniem obszarem turystycznym Jesioniki (Destinační společnost Jeseníky):

Rozwój turystyki zdecydowanie nie jest zadaniem łatwym. Kto pomaga Państwu w tej działalności? 

Plan działania w zakresie rozwoju turystyki w Jesionikach realizujemy przy znaczącym wsparciu Kraju Morawsko-Śląskiego. Uczestniczymy 

w regionalnych imprezach turystycznych, jakimi są „Fajne lato”, „Jak smakuje Kraj Morawsko-Śląski” lub „Technotrasa”. Prowadzimy 

system voucherów zniżkowych Jesioniki (Voucher systém Jeseníky) i żeton na atrakcje Pradziad. Kraj Morawsko-Śląski zapewnił dla 

naszego obszaru turystycznego rowery elektryczne i infrastrukturę stacji ładowania, którą uzupełniamy, tworząc nowe trasy rowerowe 

„E-bike Friendly”.

Współpraca z Krajem Morawsko-Śląskim jest z pewnością ważna. Czy mają Państwo jeszcze jakichś innych stałych współpracowników?

Współpracujemy także z okolicznymi regionami turystycznymi. Regularnie spotykamy się w ramach stałej konferencji regionalnej, którą 

organizują Kraj Morawsko-Śląski i regionalna spółka ds. zarządzania destynacją Moravian-Silesian Tourism. Pozytywny wpływ ma 

także to, że Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki starają się promować Jesioniki jako wspólną destynację turystyczną. Dzięki temu 

wyraźnie wzrosła liczba odwiedzających, tutejszym przedsiębiorcom i handlowcom wzrosły obroty, a my jeszcze ściślej współpracujemy 

z partnerami z Polski. Rowery elektryczne umożliwiły bowiem turystom zwiększenie zasięgu jednodniowych wycieczek.

Czy sądzi Pan, że Jesioniki są dla odwiedzających atrakcyjne i co właściwie ten region ma do zaoferowania? 

Mamy wiele interesujących celów turystycznych:   Pradziad, zaporę Slezská Harta, trasy rowerowe Rychlebské stezky, regiony Rýmařovsko, 

Osoblažsko i wiele innych. Miejsc o dużym potencjale rozwojowym jest tutaj naprawdę nieskończona ilość. Analizujemy efektywność 

turystyki. Oferujemy mapy i przewodniki w języku czeskim, polskim i angielskim. Dzięki wysokiej jakości usług naszych partnerów i 

wspaniałej pracy Centrów Informacji Turystycznych udaje się zmotywować odwiedzających do dłuższych pobytów. 

Jaki jest zatem Państwa cel i co Państwo robicie, by go osiągnąć?

Naszym wspólnym celem jest zachęcenie turystów, aby odwiedzali coraz więcej tutejszych atrakcji, restauracji, uczestniczyli w imprezach 

kulturalnych i sportowych, kupowali w miejscowych sklepach itp. Krótko mówiąc, aby korzystali tu z usług i swoim popytem i wydatkami 

wspierali rozwój gospodarczy naszego obszaru. Wydajemy przewodnik z certyfikowanymi obiektami zakwaterowania, a przy tym dbamy, 

aby żadnego z hoteli czy pensjonatów nie faworyzować w stosunku do innych. Wszyscy, którzy gwarantują jakość obiektów, mają szansę 

trafić do przewodnika. Muszą jednak trzymać wysoki poziom, co dla przedsiębiorców prowadzących obiekty zakwaterowania nie musi 

być wcale tanie. W zamian pomagamy im w promocji i wspieramy w każdy możliwy sposób.  

www.europraded.cz www.jeseniky-rodina.cz

Sekretariat Euroregionu Pradziad
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EUROREGION NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Oprócz nowej strony internetowej www.europraded.cz  utworzyliśmy dla Państwa 

także profil na Facebooku www.facebook.com/EuroPraded, gdzie informujemy 

o nowościach dotyczących Funduszu Mikroprojektów. Wnioskodawcom i 

beneficjentom dofinansowania polecamy regularne śledzenie zarówno naszej 

strony, jak i profilu na Facebooku.

Zdjęcia z imprez i realizowanych projektów można znaleźć nie tylko na naszej 

stronie na Facebooku, ale także na nowo utworzonym koncie na Instagramie 

www.instagram.com/EuroPraded. 

Jeśli znajdują się Państwo na wydarzeniu finansowanym z Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, prosimy oznaczyć nas na zdjęciu za 

pomocą hashtagu #EuroPraded.

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

Znajdą tu Państwo informacje o już zrealizowanych, ale także planowanych projektach Euroregionu Pradziad.

Obok Centrum Informacji w Vrbnie pod Pradědem została ustawiona nowa tablica informacyjna, gdzie mieszkańcy i turyści 
będą informowani o wydarzeniach w euroregionie. 
W lutym 2020 roku został ogłoszony konkurs fotograficzny. Informacje i zasady znajdują się na stronie www.europraded.
cz/nas-euroregion lub na Facebooku www.facebook.com/EuroPraded.
O innych działaniach nie tylko tego mikroprojektu będziemy Państwa informować w kolejnym numerze Biuletynu i na 
naszych portalach społecznościowych.

Projekt Nasz euroregion, którego 
realizatorem jest Euroregion Pradziad,  
stawia sobie za cel zaprezentowanie 
działalności euroregionu szerokiej 
społeczności. W ramach projektu 
utworzyliśmy nową stronę 
internetową, gdzie oprócz informacji 
dla wnioskodawców i beneficjentów 
dofinansowania powstała także nowa 
sekcja, poświęcona mikroprojektom. 

MIKROPROJEKT NASZ EUROREGION

Kontakty

www.europraded.cz

sekretariát Vrbno pod Pradědem

tel: +420 554 751 056

www.europradziad.pl

biuro: Prudnik

tel: +48 77 4380 380

konkurs fotograficznykonkurs fotograficzny
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