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Úvod
Se vstupem České republiky do Evropské unie  
(1. května 2004) se mimo jiné objevila možnost 
čerpat peníze z fondů EU a tím rozvíjet své regio-
ny prostřednictvím nejrůznějších projektů. O tom, 
jaké projekty byly realizovány v několika vybraných 
obcích, se dozvíte na následujících stránkách. 
Cílem publikace je přiblížit občanům skutečnost,  
že EU pomáhá nejen finančním přispěním uskuteč-
ňovat nejrůznější projekty v našem regionu tak,  
aby zvýšila životní úroveň obyvatel.
Publikace navazuje na první díl stejnojmenné bro-
žury, jež obsahuje výčet projektů realizovaných  
ve městě Bruntále a statutárním městě Opavě a je-
jich okolí.
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Europe Direct 
Europe Direct je celoevropská informační síť, kte-
rá informuje občany jednotlivých regionů Evropské 
unie o záležitostech a dění v EU. Zastává funkci pro-
středníka mezi EU a jejími občany na místní úrovni 
a představuje sjednocený funkční informační ná-
stroj o EU pro širokou veřejnost. Jejím cílem je šířit 
povědomí a informace o EU.

Europe Direct Bruntál
Středisko Europe Direct v Bruntále je Vám k dis-
pozici od pondělí do pátku na adrese Dr. E. Bene-
še 1873/61, Bruntál.  Z široké škály našich aktivit si 
můžete vybrat následující služby: Bezplatné zodpo-
vídání dotazů týkajících se EU: osobně, prostřed-
nictvím telefonu nebo e-mailu. Pomoc při hledání 
zdrojů informací o EU. Informace o práci a studiu  
v zemích EU. Bezplatná nabídka tištěných infor-
mačních materiálů s evropskou tématikou. Bezplat-
ný přístup k internetu pro vyhledávání informací  
o EU. Organizaci nejrůznějších výstav, přednášek, 
seminářů aj. 
Více na: www.europe-direct.cz/strediska/bruntal.
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Zateplení budovy ZŠ v Břidličné
V roce 2012 byla provedena generální rekonstruk-
ce budovy Základní školy Břidličná, p. o., která 
zahrnovala zateplení všech jejích částí, výmě-
nu všech oken za tříkomorová plastová, výměnu 
vstupních dveří za dveře hliníkové, zateplení všech 
střešních konstrukcí a novou barevnou fasádu. 
Projekt financován SFŽP ČR – Operační program 
Životní prostředí.
Dotace z EU činila 13 226 789,55 Kč.
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Knihovna v novém
Přestavba nebytových prostor v budově bývalé zá-
kladní školy v přízemí objektu č. p. 187 na ulici Škol-
ní na městskou knihovnu včetně vybavení interiéru 
ve městě Břidličná proběhla v roce 2014. Projekt 
„KNIHOVNA V NOVÉM“ byl realizován za pomoci 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Evropská dotace byla 789 861,00 Kč.
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Kostel Vajglov
Projekt (2011) se zaměřil na zachování a záchranu 
církevní budovy – kostela sv. Antonína Paduánské-
ho v obci Vajglov. Tato církevní stavba – je ve vlast-
nictví města Břidličná. V roce 1908 (dle pamětní 
desky umístěné uvnitř kaple) byl kostel zřízen ob-
čany obce a vložen do jejího majetku. Dne 16. květ-
na 1908 byl dán do užívání. Jedná se o samostatně 
stojící jednolodní kostel v neogotickém stylu, kde 
na věž se vstupem navazuje loď, která končí kněžiš-
těm, kde je umístěn oltář.
Celkovou opravou došlo k zachování této stavby 
pro další generace. Kostel je zasvěcen sv. Antoní-
novi a je zde každoročně pořádána tradiční svatá 
pouť, a to v měsíci červnu. Tento kostel slouží k udr-
žování místních tradic a mší. Je také využíván Osad-
ním výborem Vajglov k pořádání koncertů. Projekt 
byl realizován za pomoci dotace z Programu rozvo-
je venkova ČR ze Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF).
Dotace z EU činila 1 800 000,00 Kč.



7

Výstavba sportovního areálu  
a rekonstrukce tělocvičny  
v městě Břidličná 
Projekt spočíval ve vybudování sportovního víceúče-
lového areálu a v rekonstrukci tělocvičny při Základní 
škole v Břidličné. Kompletní rekonstrukcí tělocvičny 
došlo k odstranění všech jejích technických a hygi-
enických nedostatků. Sportovní areál, který je pří-
stupný také pro místní spolky a veřejnost, tak rozšířil 
nabídku volnočasových aktivit ve městě. 

V rámci stavebních úprav tělocvičny byla prove-
dena výměna podlahové krytiny, nové podhledy, 
nové keramické a dřevěné obklady stěn, laminá-
tová lezecká stěna, rekonstrukce zdravotechniky, 
elektroinstalace a osvětlení, zajištění těles topení 
proti úrazům, nová okna, zateplení fasády. Zvenku 
je cvičná tenisová stěna. Ve venkovním areálu bylo 
vytvořeno multifunkční hřiště s umělým povrchem 
s koši, brankami a oplocením, dráha s umělým po-
vrchem na skok do dálky s doskočištěm do písku, 
hřiště s pingpongovým stolem. Jednotlivá stanoviš-
tě jsou spojena plochou z umělého povrchu a oplo-
cena. Dále byly provedeny terénní a sadové úpravy 
spočívající ve výsadbě trávníku a okrasných dře-
vin. Jsou zde umístěny lavičky, upraveny chodníky  
a rozšířené parkoviště s místem pro postižené. Celý 
areál je řešen bezbariérově. 
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Projekt byl realizovaný v rámci Regionálního ope-
račního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–
2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální 
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Evropská dotace dosáhla výše 9 572 431,43 Kč.
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Dětské hřiště MŠ Břidličná  
Úprava dětského hřiště  
a zahrady v přírodním stylu
Město chtělo v dětech z mateřské školy probudit 
lásku k přírodě, vést je k úctě a ohleduplnosti vůči 
ní a současně naplňovat záměry k ochraně život-
ního prostředí. Herní prvky byly vybírány tak, aby 
zde děti cvičily motoriku, rovnováhu a rozvíjely po-
hybové schopnosti. Na venkovních tabulích budou 
moci rozvíjet kreativní schopnosti. Cílem projektu 
bylo zlepšení vzhledu celého objektu MŠ a přede-
vším vedení dětí k lásce ke všemu živému, ať jsou 
to rostlinky, stromy, zvířátka, ptáci nebo drobní 
tvorečkové.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním 
fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.
Dotace z EU pokryla náklady ve výši 1 288 316, 95 Kč.
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Muzeum Slezský venkov Holasovice
Muzeum Slezský venkov vzniklo v roce 2011 jako 
hlavní činnost stejnojmenného spolku. Nachází se 
v centru obce Holasovice, v areálu bývalého vel-
kostatku (dvora), na území významné archeolo-
gické lokality. Najdete zde ukázky ze života slezské 
vesnice do poloviny 20. století, důraz je kladen na 
období a tradice tzv. První republiky. Expozice jsou 
umístěny ve třech objektech – v bývalém ovčíně je 
expozice dobového bydlení včetně kuchyně, prá-
delny a vesnického koloniálu, ve stodole jsou k vi-
dění zemědělské stroje a v kůlně je umístěna kovár-
na a stolařská dílna, obecná škola, knihovna a další 
zajímavosti. Na adaptaci budov a přilehlých pro-
stranství z původních nevhodných podnikatelských 
aktivit byly využity prostředky z několika dotačních 
titulů. Nejvyšší obdržená dotace v hodnotě téměř  
5 mil. Kč zajistila obnovu budovy kůlny a vstupní re-
cepce včetně sociálního zařízení.
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Muzeum vzniklo z darů řady občanů, kteří se tak 
stali jeho spoluzakladateli a tvůrci. Muzejní expozi-
ce je otevřená, neustále se vyvíjí a doplňuje. Spolek 
chce ukázat, že Slezsko je krásný, zajímavý a multi-
kulturní kraj s bohatou historií různých národností, 
a tak uvítá nové zajímavé exponáty, ale i finanční či 
materiální pomoc.
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Naučná stezka k zámku  
v Hradci nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí je díky krásné přírodě, 
bohaté historii, velkému množství památek a turi-
stických atraktivit významným výletním místem již 
od 19. století. Největším lákadlem města je zámek, 
který je národní kulturní památkou. 
Vedení města hledalo řešení, jak zajistit další pří-
stup k zámku a k dalším atraktivitám cestovního 
ruchu v lokalitě tzv. „městečka“ a aspoň částečně 
ulehčit již tak přetěžovanému parkovišti před zám-
kem a s příchodem turistické sezóny roku 2016 
otevřelo pro veřejnost nově vybudovanou Nauč-
nou stezku k zámku v Hradci nad Moravicí v délce  
277,9 m a odstavnou plochu pro parkování s kapa-
citou až 90 parkovacích míst. 
Návštěvníci, kteří využijí naučnou stezku, si mohou 
odpočinout a pokochat se výhledem do krajiny na 
čtyřech odpočívadlech, která jsou vybavena dře-
věnou lavičkou, odpadkovým košem a informační 
tabulí, kde jsou uvedené informace o historii a sou-
časnosti místního zámku a přilehlého parku, fauně 
a floře okolních lesů, o kostele sv. Petra a Pavla  
a o budově Národní školy a její zahrady, která je zre-
konstruována jako výstavní prostor a oddechové  
a relaxační centrum.  Všechny informace uvedené 
na informačních tabulích jsou uvedeny trojjazyč-
ně tj. česky, polsky a anglicky. Naučná stezka je 
umístěna ve svahu, a proto není vhodná pro oso-
by se sníženou mobilitou. Stezka je také provozo-
vána celoročně a bezplatně a je přístupná pro pěší  
z okolních komunikací z „městečka“ stávající bran-
kou přes zahradu při ZUŠ. Ve spodní části stávají-
cím přístupem po louce od Kajlovcenebo Hradce  
a přístupovou komunikaci od silnice I/57 přes nově 
vybudovanou odstavnou plochu, která navazuje na 
naučnou stezku. Odstavná plocha pro parkování 
je umístěna ve spodní části pod svahem u kostela 
sv. Petra a Pavla. Napojení na parkovací plochu je 
řešeno stávajícím sjezdem z komunikace I/57 (přes 
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most na toku Hradečná, a to mezi Hradcem a místní 
části Kajlovec – naproti benzinové stanici).
Naučná stezka k zámku byla spolufinancována  
z rozpočtu Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 10.2 Podpo-
ra prosperity regionu, oblast podpory Rozvoj ces-
tovního ruchu dotaci ve výši cca 3 700 tis. Kč, tj.  
85 % z uznatelných nákladů projektu.
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Česko-polská kulturně-turistická  
základna Głubczyce-Krnov
Jednalo se o společný projekt partnerských měst 
Krnova a sousedních polských Głubczyc. Hlavním 
cílem bylo rozšíření nabídky v oblasti cestovního 
ruchu v příhraničním krnovsko-hlubčickém regio-
nu pro české a polské turisty, zvláště v oblasti krát-
kodobé přeshraniční turistiky a podpora uchování 
společného česko-polského kulturního dědictví.  
Na české straně došlo v průběhu investiční fáze 
(2010) k rekonstrukci a modernizaci Flemmicho-
vy vily v Krnově, která je kulturní památkou, a na 
polské straně k rekonstrukci a modernizaci objektu 
Městského kulturního střediska v Głubczycích. 
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V neinvestiční fázi projektu (2011) se uskutečnilo 
po obou stranách hranice 40 společných česko-
-polských kulturních akcí, byly vytvořeny společné 
webové stránky (www.muzeumkrnov.cz) a propa-
gační materiály prezentující obě města. Oba zre-
konstruované objekty po obou stranách hranice  
v současnosti nadále slouží pro potřeby pořádání 
kulturních akcí a výstav a k dalším aktivitám na pod-
poru příhraničního cestovního ruchu. V průběhu 
realizace projektu rovněž vzniknul informační bod 
pro polské turisty na české straně v Krnově - ve Fle-
mmichově vile - a informační místo pro české turis-
ty v Głubczycích - v objektu Městského kulturního 
střediska. Projekt vytvořil trvalou kulturně-turistic-
kou základnu na podporu rozvoje příhraničního tu-
ristického ruchu. V současné době ve Flemmichově 
vile v Krnově sídlí i Krnovské muzeum. 
Projekt byl financován z  Operačního programu Pře-
shraniční spolupráce 2007–2013 Česká republika – 
Polská republika. Celkové náklady za oba partnery 
činily 1 183 624 EUR (z toho 589 910 EUR město Kr-
nov), přičemž dotace EU a státního rozpočtu pokryly 
1 004 657 EUR (z toho město Krnov 529 000 EUR). 
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Cyklostezky městem Krnov 
Předmětem projektu byla výstavba cyklostezek na 
území města Krnova, konkrétně podél vysoce frek-
ventovaných silnic na ul. Albrechtická, Bruntálská  
a Opavská za účelem zkvalitnění infrastruktury pro 
cyklisty resp. dopravní obslužnosti. Podél těchto 
ulic je situováno značné množství objektů občan-
ské vybavenosti a firem. Cyklostezky jsou určeny 
obyvatelům města Krnov a okolních obcí, vč. města 
Město Albrechtice, odkud lidé nejčastěji dojíždějí 
právě do Krnova. Výsledkem projektu je vybudo-
vání cyklostezek s vyloučením motorové dopravy 
a jejich napojení na cyklotrasy II. a III. třídy. Cílem 
bylo zvýšení bezpečnosti v dopravě, rychlejší pře-
sun, podpora fyzického a duševního zdraví. Realiza-
ce proběhla v roce 2010–2011.
Dotační program ROP NUTS II Moravskoslezsko. 
Celkové výdaje 12 476 525 Kč, z toho dotace EU  
a státního rozpočtu 8 907 503 Kč. 
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Slezsko bez hranic  
– nová turistická destinace 
Hlavním partnerem projektu bylo Město Krnov  
a partnery na polské straně PowiatPrudnik  
a PowiatGlubczyce, spolupracovníky na projektu 
byly Město Albrechtice, Osoblaha, Slezské zemské 
dráhy, o. p. s. a zástupci podnikatelských subjektů  
a neziskových organizací z Krnovska, Glubczycka  
a Prudnicka.
Hlavním cílem tohoto projektu byla podpora úzká 
spolupráce mezi všemi subjekty, společné řešení 
problémů, realizace propagačních materiálů a dal-
ších prezentací a tím snaha o posílení ekonomic-
kého rozvoje nově vytvořené turistické destinace 
s využitím stávajícího ekonomického potenciálu. 
Silnými stránkami této spolupráce byla především 
nabídka a prezentace dvou států v rámci jednoho 
turistického produktu.
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Použité fotografie:
Město Krnov
Město Břidličná
Jan Heisig
Jiří Hajduk

Na publikaci se významně podíleli: 
Ing. Tomáš Kolárik, MěÚ Krnov, Ing. Jana Paštěková, 
MěÚ Břidličná, Ivana Hyklová, MěÚ Hradec nad 
Moravicí a Mgr. Jan Heisig, Slezský venkov, z. s. Všem 
jmenovaným děkujeme za spolupráci.

Publikace byla financována Evropskou unií.

Specifické cíle projektu:
• vytvoření oboustranně akceptovatelné strate-

gie rozvoje cestovního ruchu
• identifikace možností a navržení potřebné-

ho doplnění suprastruktury cestovního ruchu  
a navazující infrastruktury

• zlepšení a rozšíření produktové nabídky ces-
tovního ruchu včetně zajištění realizace pro-
duktů, marketingové podpory a prodeje

• vytvoření systému organizace cestovního  
ruchu a rozvoje lidských zdrojů.

Cílovými skupinami byli podnikatelé v cestovním 
ruchu a v souvisejících odvětvích se sídlem na vy-
mezeném území, samosprávy ve vymezeném úze-
mí, správci atraktivit vymezeného území, potenciál-
ní investoři, žadatelé o dotace, návštěvníci a turisté 
a obyvatelé vymezeného území. V rámci projektu 
vznikly webové stránky www.silesiatourism.com.
Celkové výdaje za město Krnov činily 47 091 
EUR, z toho dotace EU a státního rozpočtu  
z Operačního programu Přeshraniční spolupráce  
2007–2013 Česká republika – Polská republika po-
kryly 42 382 EUR. 
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Neprodejné

Kontaktní údaje:

Europe Direct Bruntál
Hostitelská organizace: 

Institut pro regionální rozvoj, o. p. s.
Dr. E. Beneše 1873/61

792 01 Bruntál
E-mail: europe.direct@iregio.org

Tel.: +420 558 846 420
Web: www.europe-direct.cz/strediska/bruntal

Centrální bezplatná linka pro dotazy týkající se EU: 
00 800 6 7 8 9 10 11


