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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě jste otevřeli druhé číslo česko-polského elektronického zpravodaje „Náš 
euroregion“. 
V prvním vydání jsme Vás seznámili s činností Euroregionu Praděd. Nyní tedy 
již víte, že Euroregion Praděd je organizace, která více než 20 let spravuje Fond 
mikroprojektů, prostřednictvím kterého bylo realizováno nad tisíc společných 
česko-polských mikroprojektů zaměřených především na vzájemné poznávání a 
setkávání obyvatel a institucí obou zemí.
V tomto, druhém čísle, bychom Vám chtěli představit některé zajímavé projekty, 
které se v současném programovém období na léta 2014–2020 podařilo našim 
žadatelům uskutečnit. Budeme rádi, když se tyto informace stanou Vaší inspirací 
a podnětem pro vlastní projektové záměry. 

Mikroprojekt Náš Euroregion

V případě zájmu neváhejte kontaktovat sekretariát Euroregionu Praděd, kde Vám rádi představíme možnosti Fondu 
mikroprojektů a poradíme s přípravou projektové žádosti.
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Alena Šmigurová
ředitelka kanceláře euroregionu

V prvním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že proběhla velká 
aktualizace webových stránek Euroregionu Praděd, byla umístěna nová vývěska 
ve Vrbně pod Pradědem a byla vyhlášena fotografická soutěž.
V červenci tohoto roku jsme zahájili práce na virtuálních prohlídkách zajímavých 
míst v euroregionu. Jako první ukázku máme připravenou expozici v Hedvě 
Rýmařov, která také vznikala v rámci Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd. 
Prohlídku naleznete na webové stránce www.hedva.europraded.cz. Jednotlivé 
virtuální prohlídky, společně s informacemi o euroregionu, budou přidávány 
postupně na interaktivní mapu, kterou naleznete na:
www.europraded.cz/interaktivni-mapa. 
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více informací na
www.europraded.cz/nas-euroregion



Turistická zastávka na Jakubské cestě

Pakosławice a rovněž i Hradec nad Moravicí jsou města ležící na Jakubské cestě. Tato cesta spojuje místa specifického 
kulturního významu s vzácnými pamětihodnostmi významu evropského. 
V tomto kontextu jsou pak obě města významnými zastávkami na svatojakubské cestě, která propojuje Moravskoslezský 
kraj s opolským Slezskem na trase Olomouc - Hradec nad Moravicí – Opava – Ratiboř – Hora sv. Anny - Opole – Niská cesta 
sv. Jakuba (Skorogoszcz - Skoroszyce - Pakosławice - Nysa - Głuchołazy). Společným problémem partnerů je nevyužitý 
potenciál související s přeshraniční polohou. Partneři na jedné straně poukazují na nedostatek infrastruktury zpřístupňující a 
zvětšující využití kulturního potenciálu cesty, na straně druhé pak upozorňují na nedostatky atraktivních způsobů informování 
o cestě samotné na obou stranách hranice. Velkým problémem týkajícím se oživení cestovního ruchu na příhraničních 
Jakubských cestách je spolupráce samospráv, farností a jiných turistických gestorů v oblasti značení a zajištění nezbytné 
infrastruktury tj. míst určených k odpočinku a informačních tabulí. V odpovědi na tyto výzvy partneři projektu Pakosławice 
a Hradec nad Moravicí realizovali infrastrukturu, která zvyšuje dostupnost a využití kulturní hodnoty cesty v turistické 
nabídce příhraničí. Díky spolupráci partnerů se také podařilo předat na polské straně informace o české svatojakubské 
cestě a Čechům představit polskou nabídku cesty. V Pakosławicích vzniklo v rámci mikroprojektu „Turistická zastávka 
na Jakubské cestě” turisticko-informační centrum: místo zastávky, odpočinku a setkání turistů spolu s edukační stezkou 
“Po stopách sv. Jakuba na polsko-českém příhraničí”. Na obhospodařovaném terénu vznikly vycházkové stezky, krytý 
přístřešek s ohništěm a posezením, umístěno bylo také 10 tabulí s informacemi o projektu, partnerství, historii a ideji cesty, 
osobnosti svatého Jakuba, průběhu cesty a také o kulturních a přírodních zajímavostech, které se na ní vyskytují. Během 
oficiálního otevření zastávky proběhla 
návštěva zástupců českého partnera 
projektu v Pakosławicích. Hosté z 
České republiky mohli společně s 
obyvateli Pakosławic vidět v rámci 
projektu vzniklé prostranství, navštívit 
historický kostel a rovněž se seznámit 
s historií gminy a jejími památkami.

Zdroj: https://nysa.eu/dla-turysty/
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Kontakty

www.europraded.cz

sekretariát Vrbno pod Pradědem

tel: +420 554 751 056

www.europradziad.pl

biuro: Prudnik

tel: +48 77 4380 380

Fond Mikroprojektů

Termín pro předkládání žádostí do XII. kola je 16. 9. 2020.
Zasedání EŘV je naplánováno na prosinec 2020.

Omezující podmínky jsou následující:
Prioritní  osa  4   -  bez omezení
Prioritní osa 2 - nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem 
“mechanismus“

Projekty typu A budou přijímány pouze na české straně.

Připomínka bitev slezských válek

Město Zlaté Hory ve spolupráci s partnery (Gmina Nysa) uspořádalo 28. 9. 2019 rekonstrukci historické bitvy s doprovodným 
programem. Šlo o připomenutí bitev, které se odehrály na území Zlatých Hor v letech 1759 a 1779 v rámci slezských válek. 

Bitvy se zúčastníly kluby vojenské historie z ČR a Polska.
Akci zahájila polská dudácká kapela Czestochowa Pipes & Drums. 
Asi hodinovové komentované bitvy se zúčastnilo téměř 200 aktérů, včetně koní a 
děl. Po skončení bitvy se mohli diváci i aktéři přesunout do nedalekého “tábora“, 
kde bylo připraveno posezení a drobné občerstvení.
Mikroprojekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.


