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Úvodem

Rádi sportujete a navštěvujete Wellness centrum 
v Bruntále? Nebo raději jdete za kulturou, zhlédne-
te výstavu či jen tak posedíte u kávy v  Obecním 
domě v Opavě? Jistě Vám neunikla změna, která se 
v těchto místech odehrála. Zamýšleli jste se někdy 
nad tím, z čeho jsou tyto projekty a rekonstrukce 
financovány? 

Se vstupem do Evropské unie získala Česká repub-
lika možnost čerpat peníze z fondů EU a  rozvíjet 
díky nim své regiony prostřednictvím větších či 
menších projektů.

Úkolem této publikace je koncentrovat informace 
o realizovaných projektech přehledně na jednom 
místě s cílem představit a přiblížit svým čtenářům 
některé z těchto projektů, u kterých svou pomoc-
nou ruku ke zlepšení životní úrovně přiložila EU prá-
vě prostřednictvím poskytnutých finančních dota-
cí, uskutečněných ve  městě Bruntále a statutárním 
městě Opavě a jejich okolí. 
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DŮM UMĚNÍ V OPAVĚ

Projekt, který má za cíl celkově obnovit prostředí, 
v němž se Opavané setkávají s uměním, probíhal 
od poloviny roku 2010 do podzimu 2011 s oficiál-
ním názvem Dominikánský klášter - Dům umění 
v Opavě. V objektu se nachází hlavní městská ga-

lerie, umělecká škola, restaurace a kostel sv. Václa-
va sloužící veřejnosti. Náklady dosáhly 110 milionů 
korun, z toho 87 207 300 korun bylo financováno 
z poskytnuté dotace.  

SLEZSKÉ DIVADLO V OPAVĚ

Projekt s názvem Zlepšení technických podmínek 
činnosti Slezského divadla v Opavě realizovaný 
převážně v roce 2010 přispěl ke zkvalitnění tech-
nického zázemí divadla a k vytvoření příjemnějšího 
prostředí jak pro diváky, tak i herce. Byla zrekon-
struována např. scénická technologie horního a dol-
ního jeviště, ozvučení, osvětlení a další. Celkové 

1. BRUNTÁLSKO 
A OPAVSKO – ZAJÍMAVÉ 

PROJEKTY
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náklady projektu byly 114,2 milionů korun a  výše 
poskytnuté dotace dosáhla 83 562 300 korun.

OBECNÍ DŮM OPAVA
V multikulturní instituci se změnila historická budo-
va banky v centru města v rámci projektu Obecní 
dům Opava. V roce 2009 prošel proměnou interiér 
i exteriér budovy. Celkové náklady se vyšplhaly na 
75 687 598 korun a příspěvek EU pokryl 64 334 458 
korun. Nejen obyvatelé Opavy si dnes mohou do 
Obecního domu zajít do muzea, na výstavy, před-
nášky či filmové projekce. Nechybí ani kavárna, 
multižánrový klub a možnost si zatančit.

WELLNESS CENTRUM BRUNTÁL

Kompletně novou podobu dostal v letech 2009 – 
2010 plavecký bazén v Bruntále, který se v rámci 
projektu Wellness centrum Bruntál - rekonstruk-
ce a přístavba krytého plaveckého bazénu změnil 
k  nepoznání. V současné době se návštěvníci mo-
hou těšit z plaveckého bazénu o délce 25 metrů 
se šesti drahami, relaxačního bazénu s řadou ma-
sážních prvků, vířivky, výukového bazénu a divo-
ké řeky, přičemž ve všech bazénech je slaná voda. 
Je zde také stometrový tobogán, aromatická parní 
sauna a tzv. mokrý bar. Dále v objektu sídlí restau-
race, fitness centrum a obchod se sportovním zbo-
žím. Cena celé rekonstrukce byla 142 milionů ko-
run. EU na tento projekt přispěla 50 271 590 korun. 
Nyní je wellness centrum sportovně-relaxačním 
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a turisticky vyhledávaným zařízením. 

PETRIN

V letech 2013 – 2014 proběhla rekonstrukce další 
významné bruntálské budovy. Projekt Rekonstruk-
ce kulturní památky Petrin - Centrum vzdělávání 
a volného času v Bruntále vedl k přeměně ryze 
školní budovy v moderní víceúčelové vzdělávací 
a volnočasové zařízení. Nyní zde sídlí nejenom zá-
kladní škola, ale také Středisko volného času Brun-
tál, Městská knihovna Bruntál a „pobočka“ Mateř-
ské školy z ulice Sladovnická. Vzniklo tak zařízení 

využívané občany každého věku. Příspěvek od EU 
činil 48 773 446 korun, celková investice pak dosáh-
la 57 664 025 korun.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RÝMAŘOV

Záměrem rozsáhlé rekonstrukce probíhající v le-
tech 2011-2013 bylo celý objekt modernizovat 
a sloučit zde více volnočasových aktivit. Vznikl mo-
derní multifunkční výukový sál, který zároveň slouží 
jako moderní kino, ale také velký taneční a divadel-
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ní sál. Dalším úkolem bylo celý objekt upravit tak, 
aby jej bezproblémově mohli využívat všichni klien-

ti včetně matek s dětmi, pohybově i mentálně han-
dicapovaných či seniorů. Na projekt byla uvolněna 
dotace 39 277 089 korun, přičemž celkové náklady 
dosahovaly bezmála 66 milionů korun. 

VYTVOŘENÍ CENTRÁLNÍHO REGISTRU 
ELEKTRONIZACE ÚKONŮ INSPEKCE PRÁCE  

Díky tomuto projektu došlo ke zrychlení, zlevnění 
a celkovému zefektivnění fungování veřejnospráv-
ního aparátu. Projekt byl realizován Státním úřa-
dem inspekce práce s finanční dotací EU 40 013 239 
korun. Zahájen byl v roce 2010 a ukončen v roce 
2014.

Oblast dopravní infrastruktury zahrnuje finančně 
nejnáročnější projekty, které však významně při-
spívají ke zkvalitnění dopravní obslužnosti a tím 
i vytváří podmínky pro ekonomický rozvoj regionu.

2. DOPRAVA A DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA



76

OPAVSKÝ OBCHVAT
O zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení bez-
pečnosti provozu se zasloužil projekt Silnice 2009 
- obchvat Opava ve směru Ostrava-Olomouc mimo 
zástavbu, který byl ukončen v roce 2012. Celkové 
náklady jižního obchvatu činily zhruba 600,3 mili-
onů korun, výše poskytnuté dotace ze strukturál-
ních fondů EU byla 322 788 600 korun. Díky tomuto 
pětikilometrovému úseku došlo ke zvýšení bezpeč-
nosti a plynulosti provozu. 

DOPRAVNÍ TERMINÁL V BRUNTÁLE
Projekt Dopravní přestupní terminál na ulici Ná-
dražní v Bruntále umožnil vytvoření přestupního 
uzlu (spolu s upraveným vlakovým nádražím). Byl 
realizován v letech 2013 – 2015 a zahrnoval zastře-
šení autobusového stanoviště ve tvaru prohnutého 

křídla, vybudování čekárny, bufetu, informačního 
centra a sociálního zázemí, ale také vznik nových 
chodníků, parkovacích míst či úschovny kol. Z cel-
kové částky 74 677 716 korun pokryla dotace 63 
200 148 korun. Díky tomuto projektu se nejen oby-
vatelům Bruntálu cestuje komfortněji. 
Další projekty:
Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě: 
výstavba první části obchvatu byla dotována z EU 
částkou 664 183 794 korun. 
Silnice 2011: rekonstrukce jedenácti úseků komuni-
kací II. a III. třídy zahrnující Nové Heřminovy, Bran-
tice, Břidličnou, Karlovice, Krnov, Lichnov, Rýmařov, 
Širokou Nivu, Bruzovice, Palkovice, Sedliště, Horní 
Bludovice, Závišice, Rybí, Frenštát pod Radhoštěm, 
Kopřivnici, Tichou, Hradec nad Moravicí, Melč,
Raduň, Opavu, Hlubočec, Hrabovou, Vratimov pod-
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pořena částkou 331 541 190 korun. 

Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK – 7 sta-
veb: úseky v obcích Staré Město, Andělská Hora, 
Bruntál, Světlá Hora, Metylovice, Frýdek‒Místek, 
Lhotka, Palkovice, Třinec, Dětmarovice, Orlová, Ka-
teřinice, Trnávka, Petřvald, Příbor, byly podpořeny 
dotací ve výši 229 212 701 korun. 

Mosty 2010: oprava sedmi mostů v Morávce, Bo-
humíně, Jakubčovicích nad Odrou, Kuníně, Trojano-
vicích i Opavě byla dotována částkou 74 235 345 
korun.

Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ 
Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-
Velké Hoštice: 
na smíšený projekt cyklostezky a cyklotrasy v cel-
kové délce 33 km byla získána dotace EU ve výši 44 
277 411 korun.

Silnice č. II/452 z Bruntálu do Meziny: na úsek 
dlouhý bezmála čtyři kilometry - nový povrch, roz-
šíření silnice a rekonstrukci dvou mostů - uvolnila 
EU ze svých fondů 30,3 milionů korun. 
Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.: 
nákup šesti trolejbusů byl dotován 24 miliony korun 
z fondů EU. 

Modernizace autobusového parku v MDPO, a.s.: 
pořízení dvanácti plně nízkopodlažních ekologic-
kých autobusů 
včetně akustic-
kého orientační-
ho a informač-
ního systému 
pro nevidomé a 
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slabozraké osoby bylo podpořen částkou 
20 592 000 korun.

Cyklostezky městem Krnov: výstavba cyklostezek 
umožnila zejména obyvatelům Krnova a přilehlých 
obcí rychlou, bezpečnou a zdravou dopravu. EU 
tento projekt podpořila 8 272 307 korunami

Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu 
v Opavě: změna vnitřních dispozic budovy, rozšíře-
ní a rekonstrukce objektu obdržela dotaci z  EU 
21 622 695 korun.

Lanová dráha a související zázemí - Malá Morávka: 
výstavba čtyřsedačkové lanové dráhy a s tím souvi-
sející prodloužení stávající sjezdovky v Malé Moráv-
ce, vybudování zasněžovacího systému, nákup rol-
by a turniketů. Poskytnutá dotace činila 15 903 667 
korun. 

Rekreačně sportovní zábavní park - Andělská 
Hora: předmětem projektu je lyžařský areál v  An-
dělské Hoře (Ski areál Annaberg), kde došlo k re-
konstrukci vleku u hlavní sjezdovky, dobudování 
umělého zasněžování, vybudování snowparku, bě-
žeckého měřeného okruhu a  mnoho dalšího. Po-
skytnutá finanční podpora z EU dosáhla 12 679 566 
korun. 

3. SPORT A VOLNÝ
ČAS
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Bowlingové centrum – Krnov: výstavba bowlingo-
vého centra v Krnově se čtyřmi drahami s moderní 
bezšňůrovou technologií vhodnou i pro sportovní 
využití dostala finanční podporu 4 099 653 korun 
z fondů EU. 

Centra technického vzdělávání na Bruntálsku: 6 
škol v Bruntále, Krnově, Městě Albrechticích a Rý-
mařově bylo vybaveno technickým zařízením, které 
slouží k výuce studentů, přispívá ke zkvalitnění vý-
uky a rozšíření praktických dovedností absolventů 
technických, zejména strojírenských škol. Podpora 
z fondů EU činila 46 839 330 korun. 

Modernizace škol ve stavebnictví: vybudování 
odborných a speciálních uče-
ben, laboratoří a dílen vy-
bavených speciálním nábyt-
kem a potřebnými přístroji v 
Bruntále, Opavě, ale i Frýdku-
-Místku, Havířově, Šenově u 
Nového Jičína a Ostravě-Jihu 
podpořené dotací 
38 908 068 korun. 

Elektrotechnická centra: vytvoření moderních 
center odborného vzdělávání v Bruntále, Opavě, 
Frýdku - Místku, Havířově, Frenštátě pod Radhoš-
těm a Ostravě, v nichž se teoretická a praktická 
výuka přibližuje standardnímu výrobnímu a servis-
nímu provozu, což má pozitivní vliv na úroveň od-
borné připravenosti absolventů elektrotechnických 
oborů. Výše dotace EU byla 34 681 440 korun. 

Regionální centrum vzdělávání pracovníků ve sta-
vebnictví a výrobním sektoru: na vybudování ško-
lícího centra pro pracovníky ze zmíněných sektorů 

4. VZDĚLÁVÁNÍ
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EU přispěla 11 615 988 korun. 

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – 
gastrocentra: v Bruntále, Opavě a na dalších čty-
řech středních školách zaměřených na výuku gast-
ronomických oborů v Moravskoslezském kraji bylo 
pořízeno nové vybavení, což přispělo k modernizaci 
a zatraktivnění oboru. Výše dotace byla 6 781 405 
korun. 

Inovace studijního programu Ošetřovatelství na 
Slezské univerzitě v Opavě podpořena dotací 
6 747 651 korun. 

Ukaž svůj jazyk – vzdělávací jazykový program na 
Gymnáziu v Krnově: vytvoření a realizace jazykové-
ho vzdělávacího programu pro studenty dotovaná 
z fondů EU částkou 5 908 509 korun. 

Síť specializovaných učeben a laboratoří SPŠ 
Bruntál I. a II.: zakoupení vybavení do tří specializo-
vaných multimediálních počítačových učeben bylo 
podpořeno 1 767 690 korunami a na modernizaci 
laboratoře pro kontrolu měření a vytvoření specia-
lizovaných jazykových učeben přispěla EU 
4 665 836 korun. 

Digitální škola – ICT všem, Opava: Obchodní aka-
demie v Opavě dostala grant 4 108 663 korun na 
modernizaci 13 učeben, ICT vybavení 
a multimediální techniku. 

Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a tu-
rismu: inovace podmínek a zapojení podniků jako 
partnerů pro zlepšení znalostí a dovedností studen-
tů, na něž EU přispěla 2 092 688 korunami.
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Cílem projektů v této oblasti bylo zlepšení kvality 
poskytovaných služeb, zvýšení konkurencescho-
nosti na pracovním trhu apod. 
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny 
ve Městě Albrechtice: rekonstrukcí objektu vznik-
lo zázemí pro pobytovou sociální službu chráněné 
bydlení, ambulantní službu a sociálně terapeutické 
dílny. Výše poskytnuté dotace EU dosáhla 
15 048 342 korun.

Rekonstrukce domova pro matky s dětmi, Opava: 
zvýšení kvality služby podpořeno 
12 419 296 korunami. 
Systematický motivační program - Normální je 
pracovat!: do projektu byla zapojena města Šum-
perk, Krnov, Havířov i Opava a získal dotaci 
7 79 107 korun. 

Podpora sociální integrace v Bruntále: dotace ve 
výši 7 576 970 korun. 

5. SOCIÁLNÍ 
  OBLAST
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Zvyšování zaměstnatelnosti osob z vyloučené 
romské komunity: výše dotace EU v Bruntále byla 
7 170 048 korun. 

Efektivní systém plánování sociálních služeb ve 
městě Bruntál: výše dotace EU na tento projekt či-
nila 1 567 710 korun. 

Mnoho obcí se dlouhodobě potýkalo s existencí 
nevzhledných, rozpadajících se a hlavně nebezpeč-
ných budov, které nebyly schopny na své náklady 
zrekonstruovat či zcela odstranit. Fondy EU po-
mohly i v této situaci a vznikla rekreační a kulturní 
střediska, parky, dětská hřiště a další.

Rekonstrukce rekreačního střediska Brans Malá 
Morávka: přestavba střediska obdržela dotaci 17 
541 969 korun. 

1. etapa transformace organizace Marianum: 
zakoupení objektu ve Velkých Hošticích a rekon-
strukce objektu v Opavě 
v rámci projektu finanč-
ně podpořeného část-
kou 16 444 434 korun. 
Projekt dále pokračoval 
2. a 3. etapou, rovněž 
podpořen dotacemi EU. 

Regenerace městských parků v Opavě: úpravou 
prošly tyto parky - Smetanovy sady, Sady U muzea, 
sady Svobody, Křížkovského sady a Dvořákovy sady, 
čímž došlo k zatraktivnění ploch v centru města, na 
což EU přispěla částkou 14 091 712 korun.

Vnitroblok ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-
-Štefánikova, Opava: zlepšení stavu dopravní infra-
struktury a veřejného osvětlení, vybudování dvou 

6. ZVELEBOVÁNÍ BUDOV 
A ZASTARALÝCH ČÁSTÍ 

MĚSTA
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dětských hřišť, osazení nového mobiliáře bylo pod-
pořeno 13 015 550 korunami z EU. 

Výstavba penzionu HERMES v Krnově-Ježníku:vy-
budování nového penzionu bylo podpořeno dotací 
12 621 160 korun. 

Hozovo nábřeží v Opavě – revitalizace: krajinářské 
úpravy, nové dětské herní prvky a mobiliář – to vše 
zahrnovalo vytvoření kvalitní odpočinkové parkové 
plochy v Opavě podpořené dotací 12 556 704 korun.

Regenerace brownfield - výstavba lokální infra-
struktury Krnov – kasárna: 
na revitalizaci území v Krnově 
po demolici garáží na bývalém 
armádním pozemku, zavede-
ní dopravní a technické infra-
struktury k tomuto území a  vy-
budování 4 domů s  10 bloky 
přispěla EU 9 597 827 korun. 

Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově – 
Kostelci, pro rozvoj cestovního ruchu: na rekon-
strukci kostela, doplnění inventáře a přípravu pro-
pagačních materiálů přispěla EU dotací ve výši 
8 214 052 korun.

Rekonstrukce budovy radnice, Horní Benešov: 
hornobenešovská radnice prošla důkladnou opra-
vou (fasáda, střecha, sociální zázemí apod.), na kte-
rou získala dotaci 5 510 170 korun.

Veřejná prostranství mikroregionu Krnovsko: díky 
dotaci 4 314 878 korun mohly v obcích Holčovice, 
Hošťálkovy, Lichnov, Město Albrechtice a Zátor 
vzniknout prostory, které jsou vhodným estetic-
kým doplňkem obcí a plnohodnotně slouží obča-
nům i návštěvníkům.

Areál nemocnice Bruntál – demolice objektů: na 
demolici tří nevyužitých objektů, původní hlavní 
nemocniční budovy s přilehlými objekty a spojova-
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cího krčku, byla alokována částka 17 726 200 korun. 

Demolice areálu Fügnerova ul. Bruntál: demolice 
bývalé výrobní budovy, terénní práce a zatravnění, 
byla podpořena částkou 8 106 880 korun. 

Krnovské muzeum – rekonverze areálu bývalé 
textilní továrny Karnola: zbourání nevyužívaných 
a chátrajících objektů za účelem budoucího zřízení 
technického muzea se stálou expozicí varhanictví 
a textilnictví bylo dotováno 4 483 831 korunami. 

Demolice objektu Kulturního domu v Horním 
Benešově: cílem projektu dotovaného 2 347 388 
korunami bylo zabránění dalšímu nebezpečnému 
chátrání této neestetické oblasti nacházející se ve 
středu města Horní Benešov.
Areál nemocnice Bruntál – demolice kotelny: na 
tuto demolici byla proplacena částka 
978 466 korun. 

ZATEPLENÍ MNOHA BUDOV

Nejen objekty vzdělávající současnou mladou ge-
neraci zoufale volaly po úpravách souvisejících 
s úniky tepla. Proto byla nejčastěji realizována za-
teplení, výměna oken či dveří apod., a to vše za 
účelem úspor energií. Díky těmto projektům se tak 
zlepšily podmínky pro uživatele (klienty i personál), 
kteří v budovách tráví čas. 

Zde je přehled poskytnutých dotací:

Zateplení Střední odborné školy v Bruntále:
26 746 400 korun; Energetické úspory objektů na 
ul. Žižkově 
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v Krnově (Zařízení školního stravování Žižkova 1, 
ZŠ Žižkova 3 a MŠ Žižkova 34): 14 635 900 korun;

Projekt energetických úspor základní školy Brun-
tál, Jesenická 10: 13 544 431 korun;

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice 
v Opavě: 13 791 641 korun; Energetické úspory 
objektu Domova pro seniory Krnov: 10 656 492 
korun; Zateplení škol v Rýmařově – ul. Jelínkova: 
10 065 712 korun; Rekonstrukce MŠ Opava, Šrám-
kova: 8 545 084 korun; Energetické úspory v MŠ 
Krnov (Hlubčická 89, K. Čapka 12A, Jiráskova 43): 
8 424 356 korun; Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ, Školní ulice 477, Vrbno pod Pradědem: 
7 438 581 korun; 
Energetické úspory MŠ a ZŠ Razová: 6 310 235 ko-

run; Zateplení objektu MŠ v Horním Benešově: 
5 457 476 korun; Zateplení objektu městského úřa-
du Bruntál: 2 926 554 korun a další.
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Evropská unie má pro oblast životního prostředí 
jedny z nejpřísnějších právních předpisů na světě. 
Politika životního prostředí pomáhá zohledňovat 
ekologické aspekty v hospodářství EU, chránit pří-
rodu, zdraví a kvalitu života lidí v EU, proto jsou do 
této oblasti směřovány i dotace. 

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Krnov: rekon-
strukci, dobudování a technologické úpravy ČOV 
v  Krnově dotovala EU 110 820 231 korunami. 
Zelená Opava – CNG: v rámci projektu, na který EU 
přispěla 50 915 400 korun, bylo pořízeno 15 auto-
busů s pohonem na CNG a vybudována plnící sta-
nice. 

Splašková kanalizace – Mnichov, Železná: výše do-
tace EU byla 14 455 829 korun. 

Odpadové centrum Rýmařov: vybavení stávající-
ho sběrného dvora a vybudování dalšího sběrného 
dvora na okraji města bylo podpořeno evropskou 
dotací 9 192 548 korun. 

Objekt pro sběr, třídění a úpravu papírových 
a  plastových odpadů: na výstavbu nové haly, za-
koupení třídící linky s automatizovaným lisem při-
spěla EU 4 906 863 korun. 
Jelení potok: na revitalizaci v oblasti 0 – 2,57 km 

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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bylo uvolněno 4 073 619 korun. 

Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě 
Opava: pořízení nových kontejnerů a kontejnerové-
ho vozidla bylo podpořeno dotací 3 202 800 korun. 

Domovní kompostování – město Opava: pořízení 
1910 kusů domácích kompostérů z dotace 3 275 
175 korun. 

Sběrné dvory Krnov: založení dvou sběrných dvorů 
bylo podpořeno částkou 5 014 144 korun.

Ideu vzájemného přibližování a poznávání sousedů 
podpořilo hned několik projektů. 

Jeden z nich, konkrétně spolupráce s polským měs-
tem Prudnik, které je vzdálené necelých 60 kilome-
trů od Bruntálu, umožnil dokončit obnovu brun-
tálského parku v rámci projektu Přírodní dědictví 
měst Prudniku a Bruntálu novým přeshraničním 
produktem turistiky s dotací přes 50 milionů korun 
(1,8 milionů EUR) pro obě města, přičemž město 
Bruntál obdrželo přibližně 13,5 milionů korun čili 
90 % nákladů bruntálské části projektu. V rámci 
projektu byla v letech 2009 – 2010 v bruntálském 
parku vybudována nová síť chodníků, tři nová dět-
ská hřiště, lavičky, vstupní brána, cyklostezka. Pro-

8. PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE 
S POLSKEM
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jekt tak plynule navázal na první etapu revitalizace 
zeleně parku (rovněž podpořenou dotacemi EU ve 
výši 1 765 368 korun).

Dalšími příklady přeshraničních projektů jsou: 

Bruntál cílem polských turistů, marketingově za-
měřený projekt na zlepšení image města Bruntál. 

Aktivní hospodářský prostor – česko - polské pří-
hraničí, poskytování odborné pomoci v oblasti za-
hraničního obchodu mezi ČR a Polskem, s dotací 
1 671 266 korun.

Ochrana hraniční řeky Opavice z polské a české 
strany: společný projekt Krnova a Głubczyc, jehož 
předmětem byla výstavba splaškové kanalizace, byl 
podpořen 2 628 774 korunami. 

Objevujeme kulturní dědictví minoritských kláš-
terů ve Slezsku – produkt kulturního a církevního 
cestovního ruchu: v městech Krnov a Glogówek se 
nacházejí kláštery bratří františkánů a EU se roz-
hodla podpořit jejich společnou propagaci částkou 
2 015 692 korun. 

Ochrana a propagace lidové tvořivosti a umělec-
kých řemesel polsko-českého pohraničí: společný 
projekt měst Krnova a Prudniku získal dotaci 
435 220 korun. 



Europe Direct Bruntál
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Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
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Tel.: +420 558 846 420
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Web: www.europe-direct.cz/strediska/bruntal
Otevírací doba:

Pondělí až pátek od 08:00 do 14:00 hodin.
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Europe Direct Bruntál je součástí 
oficiální sítě informačních středi-
sek Evropské unie.

Cílem střediska, které svou činnost 
zahájilo 1. března 2013, je poskyt-
nout snadný a bezplatný přístup  
k informacím o Evropské unii oby-
vatelům okresu Bruntál a Opava.


