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Drodzy Czytelnicy,

właśnie otworzyliście drugi numer czesko-polskiego elektronicznego 
biuletynu „Nasz Euroregion”. W pierwszym numerze przedstawiliśmy Państwu 
działalność Euroregionu Pradziad. Teraz już wiecie, że Euroregion Pradziad to 
organizacja, która od ponad 20 lat zarządza Funduszem Mikroprojektów, za 
pośrednictwem którego zrealizowano już ponad tysiąc wspólnych czesko-
polskich mikroprojektów mających na celu wzajemne poznawanie i spotykanie 
się mieszkańców oraz przedstawicieli różnych instytucji z obu krajów.
W drugim numerze chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka ciekawych projektów, 
które nasi wnioskodawcy zdołali zrealizować w obecnym okresie programowania, 
czyli w latach 2014–2020. Będziemy zadowoleni, jeśli informacje te staną się dla 
Państwa inspiracją i bodźcem do przygotowania własnych projektów. 

Mikroprojekt Nasz Euroregion

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem Euroregionu Pradziad, gdzie z przyjemnością przedstawimy 
możliwości wykorzystania Funduszu Mikroprojektów oraz doradzimy jak należy przygotować wniosek projektowy.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Alena Šmigurová
Dyrektor Biura Euroregionu

W pierwszym wydaniu biuletynu informowaliśmy o tym, że przeprowadzono istotną aktualizację strony internetowej 
Euroregionu Pradziad, umieszczono też nową tablicę informacyjną w miejscowości Vrbno pod Pradědem i ogłoszono 
konkurs fotograficzny. 

konkurs fotograficznykonkurs fotograficzny

Nasz euroregion

więcej informacji na
www.europraded.cz/nas-euroregion

W lipcu tego roku rozpoczęliśmy prace poświęcone wirtualnym wycieczkom 
po ciekawych miejscach w Euroregionie. Jako pierwszą wirtualną wycieczkę 
przygotowaliśmy zwiedzanie ekspozycji w obiekcie Hedva Rýmařov, która została 
poświęcona historii przemysłu tekstylnego w regionie Rýmařova i powstała w 
ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Wirtualne zwiedzanie 
tego obiektu można znaleźć na stronie internetowej www.hedva.europraded.
cz. Poszczególne wycieczki wirtualne wraz z informacjami o Euroregionie 
będą sukcesywnie dodawane do interaktywnej mapy, którą można znaleźć pod 
adresem: www.europraded.cz/interaktivni-mapa



„Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym”

Pakosławice oraz Hradec nad Moravicą są miejscowościami położonymi na Szlaku Jakubowym. Szlak ten łączy miejsca 
o szczególnym znaczeniu kulturowym z cennymi zabytkami o randze europejskiej. 
W związku z tym obie miejscowości to ważne przystanki na drodze Jakuba, która łączy kraj Morawsko-śląski ze Śląskiem 
Opolskim na trasie Ołomuniec - Hradec nad Moravicą – Opava – Racibórz - Góra św. Anny - Opole - Nyska Droga św. Jakuba 
(Skorogoszcz - Skoroszyce - Pakosławice - Nysa - Głuchołazy). Wspólnym problemem partnerów jest niewykorzystany 
potencjał związany z transgranicznym położeniem. Partnerzy wskazują z jednej strony na brak infrastruktury 
udostępniającej i zwiększającej wykorzystanie potencjału kulturowego szlaku, z drugiej strony wskazują na braki w 
atrakcyjnych sposobach informowania o samym szlaku po obu stronach granicy. Dużym problem z ożywieniem ruchu 
turystycznego na przygranicznych Drogach Jakuba jest współpraca samorządów, parafii i innych gestorów turystycznych w 
zakresie oznakowania i zapewnienia niezbędnej infrastruktury tj. miejsc odpoczynku i tablic informacyjnych. W odpowiedzi 
na te wyzwania partnerzy projektu Pakosławice i Hradec nad Moravicą wykonali infrastrukturę zwiększającą dostępność 
i wykorzystanie kulturowych wartości szlaku w ofercie turystycznej pogranicza. Dzięki współpracy partnerów udało się 
także przekazać informacje o czeskim Szlaku Jakubowym po stronie polskiej oraz zaprezentować Czechom - polską 
ofertę szlaku. W Pakosławicach w ramach mikroprojektu „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” powstał punktu 
turystyczno-informacyjny: miejsce przystanku, odpoczynku i spotkań turystów wraz ze ścieżką edukacyjną “Szlakiem św. 
Jakuba na polsko-czeskim pograniczu”. Na zagospodarowanym terenie wykonano ścieżki spacerowe, wiatę z paleniskiem 
i z siedziskami, zamontowano także 10 tablic z informacją o projekcie, partnerstwie, historii i idei szlaku, postaci św. 
Jakuba, przebiegu szlaku oraz o 
występujących na nim atrakcjach 
kulturowych i przyrodniczych. Podczas 
oficjalnego otwarcia przystanku odbyła 
się wizyta przedstawicieli czeskiego 
partnera projektu w Pakosławicach. 
Goście z Czech wraz z mieszkańcami 
Pakosławic mogli zobaczyć powstały 
w ramach projektu plac, zwiedzić 
zabytkowy kościół oraz zapoznać się 
z historią gminy, jej zabytkami.

Źródło informacji: 
https://nysa.eu/dla-turysty/
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Kontakty
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sekretariát Vrbno pod Pradědem

tel: +420 554 751 056

www.europradziad.pl

biuro: Prudnik

tel: +48 77 4380 380

Fundusz mikroprojektów

Termin składania wniosków do XII naboru to 16.09.2020 r.
Posiedzenie Euro regionalnego Komitetu Sterującego zaplanowano na grudzień 
2020 r.

Ograniczenia tego naboru są następujące:
Oś priorytetowa 4 - bez ograniczeń
Oś priorytetowa 2 – tym razem nie będą przyjmowane mikroprojekty ze 
wskaźnika produktu „mechanizm” 

Projekty typu A będą przyjmowane tylko po stronie czeskiej.

Przypomnienie bitew wojen śląskich

Miasto Zlaté Hory we współpracy z partnerami (Gmina Nysa) zorganizowało 28.09.2019 r. rekonstrukcję historycznej bitwy 
wraz z programem towarzyszącym. Przypomniano bitwy, które stoczono w okolicach Zlatých Hor w 1759 i 1779 roku 
podczas wojen śląskich. W rekonstrukcji bitew uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne z Czech i Polski.
Imprezę otworzył polski zespół kobziarzy z Częstochowy nazywający się Pipes & Drums. 

W trwającej około godziny rekonstrukcji bitwy, której przebieg był na bieżąco 
komentowany, uczestniczyło prawie 200 osób wraz z końmi i artylerią. Po 
zakończeniu rekonstrukcji bitwy widzowie oraz jej uczestnicy przemieścili się do 
pobliskiego „obozu wojskowego”, gdzie przygotowano zabawę i poczęstunek.
Mikroprojekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Pradziad.


