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Zprávy

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 
V průběhu června 2022 byl zveřejněn nový strategický dokument Eurore-
gionu Silesia, který tvoří rámec pro další systematický rozvoj přeshraniční 
spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci 
na území Euroregionu Silesia po roce 2020. Představuje také výchozí do-
kument pro Fond malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci programu 
Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Více informací najdete uvnitř tohoto 
čísla Bulletinu.

Dvoudenní setkání členů Euroregionu Silesia
Ve dnech 9. – 10. června 2022 se v rámci projektu „Euroregion Silesia 
2021-2027 – myslíme strategicky“ konalo společné dvoudenní setkání 
zástupců členských obcí a měst a přidružených členských organizací Euro-
regionu Silesia v krásném prostředí polských Beskyd. Cílem tohoto setkání 
bylo seznámit účastníky s novou Strategií rozvoje Euroregionu Silesia a pod-
mínkami evropské územní spolupráce v období 2021-2027. 

Věrnostní program „Silesianka“ zahájen
Od června letošního roku běží věrnostní program v rámci přeshraniční 
stezky rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia. Tato stezka, 
která představuje ucelený přeshraniční turistický produkt, získala v sou-
těži o Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2021 druhé místo 
v kategorii „Nejlepší počin v cestovním ruchu“. Hlavní manažer celého 
projektu Roman Tománek se ve stejné soutěži stal osobností cestovního 
ruchu Moravskoslezského kraje za rok 2021.  Více informací najdete uvnitř 
tohoto čísla.

Závěrečná konference projektu „Silesianka“ a zahájení 
navazujícího projektu
Na 15. září 2022 je naplánována závěrečná konference v rámci projektu 
„Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“. 
Tato závěrečná konference, která se uskuteční ve Wodzisławiu Śląskim, 

však nepředstavuje konec aktivit Euroregionu Silesia spojených s touto 
ojedinělou přeshraniční stezkou. Letos v dubnu byla schválena dotace 
ve výši téměř 102 tisíc euro z programu Interreg V-A ČR – Polsko na nava-
zující projekt s názvem „Poznej naši Silesianku! - propagace přeshraniční 
stezky rozhleden a vyhlídkových míst“, který bude realizován od října 
2022 do prosince 2023. 

Aktuálně o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 
Interreg V-A Česká republika - Polsko
V květnu tohoto roku se po dvouleté přestávce způsobené pandemií 
COVID-19 uskutečnilo zasedání Euroregionálního řídícího výboru opět 
v prezenční formě. Toto v pořadí již 15. zasedání se konalo v Kietrzi a bylo 
na něm schváleno celkem 15 žádostí českých a polských žadatelů. Protože 
tímto došlo k vyčerpání prostředků Fondu mikroprojektů na české straně 
Euroregionu Silesia, další příjem žádostí českých žadatelů byl pozastaven. 
Do 4. července pak bylo možné předkládat žádosti ještě na polské straně, 
a to v prioritní ose 2 a 4. Předkládány mohly být také projektové žádosti 
zaměřené na řešení výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku války 
na Ukrajině. Žádosti předložené v tomto kole, které bylo již pravděpodob-
ně poslední v  rámci Fondu mikroprojektů v  Euroregionu Silesia, budou 
projednány 6. října 2022. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 
do konce dubna 2023. Aktuální informace najdete na stránkách www.
euroregion-silesia.cz.

Zahájení programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 se blíží
Dne 1. dubna 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo Evropské komisi 
programový dokument pro program Interreg Česko - Polsko 2021-2027. 
Dokument by měl být Evropskou komisí schválen do pěti měsíců od jeho 
předložení, první výzvy tak lze očekávat na podzim. Součástí programu 
bude také Fond malých projektů spravovaný euroregiony. Aktuální informa-
ce sledujte na stránkách programu www.cz-pl.eu.

Zprávy z Euroregionu Silesia

07.10.21 10:22 about:blank
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Asociace euroregionů ČR

Strategie rozvoje
Euroregionu Silesia

Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty    Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    

Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    

Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické 

cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    

Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    

Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   

Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    
Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    

Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize  Strategické cíle  

Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    
Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   

Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    Strategické cíle    Opatření    Projekty   Poslání    Vize    

2021 – 2027

POSLÁNÍ  •  VIZE  •  STRATEGICKÉ CÍLE  •  OPATŘENÍ  •  PROJEKTY
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VIZE EUROREGIONU SILESIA

PROSPERUJÍCÍ ČESKO-POLSKÝ REGION, KTERÝ PODPORUJE IDEU EVROPSKÉ JEDNOTY A SPOLEČNĚ ROZVÍJÍ 
SVOU BUDOUCNOST NA ZÁKLADĚ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE.

POSLÁNÍ EUROREGIONU SILESIA

INTENZIVNÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – NÁŠ SPOLEČNÝ A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ.

TEMATICKÁ OBLAST I:  DOPRAVA

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 
I.1.  Dobudování obchvatů a zkapacitnění silnic včetně mostů 

(zejména hraničních)
I.1.1.  Zkapacitnění silnic mezi největšími městy ERS a ve směru  

CZ-PL hranice
I.1.2.  Rekonstrukce/modernizace a výstavba silnic na obou stranách 

hranice
I.1.3.  Výstavba silnic a obchvatů na obou stranách hranice 

s napojením na významné regionální trasy (zejména dálnice)
I.1.4.  Rekonstrukce/modernizace a výstavba hraničních mostů 

včetně přístupových komunikací (zejména hraničních) 
a doprovodné infrastruktury

I.2.  Rozvoj a optimalizace veřejné dopravy včetně přeshraniční 
přepravy osob

I.2.1.  Rozvoj přeshraniční hromadné dopravy (zejména v západní 
části ERS)

I.2.2.  Zvýšení informovanosti o možnostech hromadné přepravy 
v rámci ERS

I.2.3.  Integrované systémy veřejné hromadné dopravy
I.2.4.  Rozšíření doprovodné infrastruktury veřejné dopravy

I.3.  Rozvoj regionální a lokální dopravní infrastruktury 
I.3.1.  Rekonstrukce a modernizace silnic včetně doprovodné 

infrastruktury (zejména parkovacích míst apod.)
I.3.2.  Modernizace a výstavba přeshraniční infrastruktury pro pěší 

a cyklisty
I.3.3. Podpora rozvoje vodní dopravy v souladu s národními 

a regionálními strategiemi s ohledem na ochranu životního 
prostředí

I.3.4. Vybudování kontejnerových terminálů a překladišť
I.3.5. Podpora rozvoje ekologické dopravy (elektromobilita, CNG, 

vodík, syntetický benzín) včetně doprovodné infrastruktury
I.3.6. Podpora prvků bezpečné dopravy

TEMATICKÁ OBLAST II: CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A SPORT

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 
II.1.  Společná realizace kulturních, sportovních 

a volnočasových akcí
II.1.1.  Podpora kulturních aktivit posilujících soudržnost ERS 
II.1.2.  Podpora sportovních a volnočasových aktivit posilujících 

soudržnost ERS
II.2.  Společná propagace Euroregionu Silesia jako přeshraničního 

turistického regionu
II.2.1.  Přeshraniční integrovaný systém turistických informací
II.2.2.  Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu prostřednictvím 

organizací odpovědných za řízení cestovního ruchu
II.2.3. Tvorba, propagace a podpora rozvoje atraktivit 

a přeshraničních turistických produktů/turistických nabídek
II.3.  Rozvoj atraktivity Euroregionu Silesia
II.3.1.  Vznik nových a revitalizace stávajících turistických 

a volnočasových atraktivit a propojování stávajících prvků 
cestovního ruchu 

II.3.2.  Rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení 
II.3.3.  Rozvoj vodní a letecké turistiky 
II.3.4.  Rozvoj agroturistiky 
II.3.5.  Rozvoj „industriální“ turistiky
II.3.6.  Eliminace jazykové bariéry
II.3.7.  Řeka Odra – společný symbol ERS 

II.4.  Uchování, využití a rozvoj přírodního, kulturního 
a historického dědictví v Euroregionu Silesia

II.4.1.  Propagace společné historie 
II.4.2.  Propagace tradičních řemesel, výrobků a tradiční regionální 

kuchyně na území ERS
II.4.3.  Přírodní bohatství, kulturní a historické dědictví na území ERS
II.4.4.  Aktivní odpočinek jako forma trávení volného času

II.5.  Rozvoj cyklistických a turistických stezek včetně 
doprovodné infrastruktury

II.5.1.  Budování a modernizace sítí cyklostezek 
II.5.2.  Rozvoj tematických naučných stezek
II.5.3.  Rozvoj zázemí a doprovodné infrastruktury 

II.6.  Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu, kultury 
a sportu

II.6.1. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a kultury odolný vůči 
mimořádným situacím (např. v době pandemie, ohrožení 
všeobecné bezpečnosti)

II.6.2. Využití přírodního potenciálu formou revitalizace postižených 
a postindustriálních oblastí pro turistické, kulturní a rekreační 
účely

II.6.3. Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem 
cestovního ruchu, kultury a sportu

VIZE:  Dopravní infrastruktura v euroregionu v dostatečné kapacitě a technické kvalitě zlepšuje kvalitu života, zvyšuje mobilitu obyvatel 
a přispívá k udržitelnému rozvoji regionu.

VIZE:  Euroregion Silesia – přeshraniční turistická destinace s širokou nabídkou historických, technických, přírodních a kulturních zajíma-
vostí. Integrovaným přístupem zajistíme společnou propagaci, která zvýší informovanost o Euroregionu Silesia a zlepší jeho image. 
Cíleným rozvojem cestovního ruchu chceme dosáhnout větší návštěvnosti.
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TEMATICKÁ OBLAST III: VZDĚLÁNÍ, PODNIKÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 
III.1.  Kvalifikovaná pracovní síla v souladu s trhem práce
III.1.1. Podpora technického vzdělávání a řemeslných oborů
III.1.2. Spolupráce podnikatelských subjektů a škol v oblasti 

odborného vzdělávání včetně odborné praxe
III.1.3. Podpora přeshraničních aktivit v souladu s trhem práce 

(v oblasti technického vzdělávání, praktické výuky)
III.2.  Rozvoj přeshraniční spolupráce škol všech stupňů a podpora 

dalších přeshraničních aktivit v oblasti vzdělávání
III.2.1. Odborně/tematicky zaměřená přeshraniční spolupráce 

v oblasti vzdělávání, výzkumu a odborného výcviku 
III.2.2. Odbourávání bariér mezi dětmi a mládeží na obou stranách 

hranice 
III.2.3. Společné projekty škol
III.2.4. Zmírnění negativních dopadů mimořádných situací 

(např. pandemie koronaviru, válečné události) včetně 

opatření proti jejich negativním důsledkům ve školách všech 
stupňů

III.3.  Rozvoj podnikatelského prostředí / Rozvoj podnikání
III.3.1. Výměna informací a vzdělávání pro podnikatele 
III.3.2. Podpora přeshraniční spolupráce mezi hospodářskými 

komorami, dalšími institucemi podnikatelského prostředí 
a samosprávami  

III.3.3. Aktivity spojené s využitím bývalých průmyslových oblastí 
a objektů (brownfields) a dalších nevyužívaných objektů 

III.3.4. Podpora inovací a moderních technologií v podnikání
III.3.5. Podpora služeb pro podnikatele s cílem udržitelného 

rozšiřování jejich aktivit přes hranici
III.3.6. Zmírnění negativních dopadů mimořádných situací (např. 

pandemie koronaviru, válečné události) včetně opatření proti 
jejich negativním důsledkům v hospodářství

TEMATICKÁ OBLAST IV: LIDÉ A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ 
IV.1. Rozšíření přeshraniční spolupráce bezpečnostních 

a záchranných složek
IV.1.1.  Rozvoj přeshraniční spolupráce uniformovaných 

bezpečnostních složek
IV.1.2. Rozvoj přeshraniční spolupráce hasičských záchranných 

sborů
IV.1.3. Společná prevence a řešení v oblasti kriminality, ochrany proti 

povodním, požárům a živelním pohromám
IV.2. Rozšíření přeshraniční spolupráce zařízení sociálních 

a zdravotních služeb
IV.2.1. Rozvoj přeshraniční spolupráce zařízení sociálních služeb 

a péče
IV.2.2. Rozvoj přeshraniční spolupráce zařízení zdravotních služeb 
IV.2.3. Rozvoj a modernizace zařízení zdravotnických služeb, 

sociálních služeb a péče
IV.2.4. Společná systémová opatření proti pandemiím včetně 

zdravotních kampaní 
IV.3. Rozvoj ekologického přístupu k životnímu prostředí 

a zdravého způsobu života
IV.3.1. Podpora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty 

a zdravého způsobu života
IV.3.2. Snižování energetické náročnosti a podpora využívání 

obnovitelných zdrojů energie za účelem zlepšování kvality 
ovzduší

IV.3.3. Posílení ochrany krajiny včetně zpracování ekologických 
a fyziografických studií

IV.3.4. Realizace protipovodňových a protierozních opatření
IV.3.5. Rozvoj systémů nakládání s odpady
IV.3.6. Rozvoj ekologicky šetrné výstavby
IV.3.7. Podpora rozvoje ekologických iniciativ včetně investičních 

aktivit

IV.3.8. Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik 
spojených s živelními pohromami a katastrofami a odolnosti 
vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovému přístupu 

IV.4.  Rozvoj nevyužitých lokalit na území Euroregionu Silesia 
(brownfields) 

IV.4.1. Systémová řešení v oblasti revitalizace městských, 
venkovských, bývalých průmyslových, zemědělských 
a vojenských oblastí a objektů

IV.5.  Rozvoj technické infrastruktury 
IV.5.1. Rozvoj technické infrastruktury v oblasti nakládání s odpady
IV.5.2. Rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou 

a odkanalizování
IV.5.3. Rozvoj technické infrastruktury v oblasti veřejného osvětlení
IV.5.4. Rozvoj a dovybavení technické infrastruktury v oblasti 

bezpečnosti včetně systémů včasného varování 
a monitoringu

IV.6. Rozvoj občanské společnosti a aktivity ostatních organizací 
(včetně místních akčních skupin) v oblasti přeshraniční 
spolupráce

IV.6.1. Společná prevence a řešení negativních sociálních jevů 
IV.6.2. Společné přeshraniční aktivity zaměřené na handicapované 

osoby 
IV.6.3. Společné přeshraniční aktivity zaměřené na seniory 
IV.6.4. Rozvoj přeshraniční spolupráce MAS 

IV.7. Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people 
to people“

IV.7.1. Společné přeshraniční aktivity spolků 
IV.7.2. Budování vzájemné důvěry včetně přeshraničních partnerství 

prostřednictvím projektů „people to people“ 
IV.7.3. Zvýšení efektivity veřejné správy a spolupráce mezi občany
IV.7.4. Podpora aktivit usnadňujících kontakty mezi občany včetně 

zmírňování negativních dopadů mimořádných situací

VIZE: Tvoříme atraktivní euroregion, ve kterém lidé chtějí a mohou žít, vzdělávat se a pracovat.

VIZE: Vysoce rozvinutý euroregion nabízející zdravé, příjemné a bezpečné místo pro život s odpovídajícími službami a zázemím.

OBLAST V: SPECIFICKÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE EUROREGIONU SILESIA JAKO VÝZNAMNÉ PŘESHRANIČNÍ STRUKTURY

V.1.  Euroregion Silesia jako evropské seskupení pro územní 
spolupráci 

V.2.  Aktivizace a rozšíření členské základny Euroregionu Silesia

V.3. Rozšíření role Euroregionu Silesia
V.4. Rozvoj spolupráce Euroregionu Silesia s jinými subjekty
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 Strategie Euroregionu Silesia, Asociace euroregionů ČR

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027
vytváří rámec pro další systematický rozvoj přeshraniční spolu-
práce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spo-
lupráci na území Euroregionu Silesia po roce 2020. Představuje 
také výchozí dokument pro Fond malých projektů v Euroregionu 
Silesia v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Ana-
lytická část strategického dokumentu prostřednictvím rozsáh-
lé mapovací studie poskytuje velké množství informací z obou 
stran hranice. Provedené dotazníkové šetření a prezentace jeho 
výstupů v samostatné kapitole věnované specifi ckým nástrojům 
k podpoře rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Sile-
sia pak přispívá k získání informací o povědomí a vnímání přes-
hraniční spolupráce a její fi nanční podpoře ze strany Evropské 
unie. Návrhová část strategického dokumentu, která vychází 
ze zpracované mapovací studie, dotazníkového šetření a  zpra-
covaných SWOT analýz, defi nuje vize, strategické cíle a opatření 

nezbytná jak pro zajištění rozvoje území a kvality života obyvatel 
Euroregionu Silesia, tak pro zajištění rozvoje euroregionu jako 
významné přeshraniční struktury. Implementační část strate-
gického dokumentu uvádí hlavní principy převádění tohoto 
dokumentu do praxe. Základní implementační strukturou je 
společná pracovní skupina pro implementaci Strategie. Hlavním 
principem realizace strategie rozvoje a naplňování strategických 
cílů je průběžná příprava a podpora vzniku projektů, které mají 
význam pro rozvoj daného příhraničního území a rozvoj přeshra-
niční spolupráce. Součástí implementační části Strategie jsou tak 
příklady konkrétních projektů a aktivit, které představují způsob 
jak vytyčené cíle a opatření naplňovat, přičemž byly zohledněny 
potřeby, na jejichž uspokojení může mít Euroregion Silesia přímý 
či nepřímý vliv, zároveň však jsou zde uvedeny návrhy, na které 
euroregion vliv nemá, které ale považuje z hlediska strategického 
rozvoje svého území za důležité.

Národní stálá konference:
• člen: JUDr. Vladimír Gašpar 

(Euroregion Pomoraví)
• náhradník člena: Mgr. Ondřej 

Havlíček (Euroregion Nisa)

Meziregionální poradní skupi-
na MMR (MRPS):
• členka: Ing. Jana Novotná 

Galuszková (Euroregion Silesia)
• náhradnice členky: Ing. Jana Smutná 

(Euroregion Bílé Karpaty)

Pracovní skupina MMR 
pro strategii regionálního 
rozvoje 2021+:
• člen: Ing. Zdeňka Škarková 

(Sdružení obcí Vysočiny)
• náhradník člena: 

PaedDr. Michal Handschuh 
(Euroregion Šumava)

Kompletní strategický dokument a informační leták prezentující hlavní body tohoto dokumentu
jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Silesia 

http://www.euroregion-silesia.cz

Ve dnech 9. – 10. června 2022 se v Szczyrku konalo společné dvoudenní setkání zástupců členských obcí a měst a přidružených členských organizací Euroregionu Silesia, jehož hlavním 
cílem bylo seznámit účastníky s novou Strategií rozvoje Euroregionu Silesia a podmínkami evropské územní spolupráce v období 2021-2027.

V průběhu letošního roku se podařilo posílit postavení Asociace euroregionů České republiky, ustavené v červenci 2021, a to 
zapojením do významných pracovních struktur podílejících se na regionálním rozvoji České republiky. Aktuálně je Asociace 
zastoupena v těchto strukturách:

Z ČINNOSTI ASOCIACE EUROREGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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Fondy malých projektů

Dne 19. května 2022 se v Kietrzi konalo v pořadí již 15. za-
sedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na 
tomto zasedání bylo schváleno celkem 15 žádostí českých 
a polských žadatelů, z toho 1 jako náhradní. Protože tímto 
došlo k vyčerpání prostředků Fondu mikroprojektů na české 
straně Euroregionu Silesia, další příjem žádostí českých žada-
telů byl pozastaven. Do 4. července pak bylo možné předklá-
dat žádosti ještě na polské straně, a to v prioritní ose 2 a 4, 
do kterých budou dle potřeby převedeny nevyčerpané pro-

středky z prioritní osy 3 (viz tabulka) a v kterých také budou 
k dispozici průběžně vznikající úspory z ukončených projek-
tů. Předkládány mohly být také projektové žádosti zaměřené 
na řešení výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku vál-
ky na Ukrajině. Žádosti předložené v tomto kole, které bylo 
již pravděpodobně poslední v rámci Fondu mikroprojektů 
2014-2020 v Euroregionu Silesia, budou projednány dne 
6. října 2022. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 
do konce dubna 2023. Aktuální informace najdete na strán-
kách www.euroregion-silesia.cz. 

Aktuálně o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Alokace prostředků na mikroprojekty ve Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia  
a jejich zůstatek k 19. 5. 2022

Prioritní osa Název prioritní osy Alokace 
v %

Alokace z EFRR 
v EUR

Zůstatek prostředků 
EFRR po 15. zasedání EŘV

v EUR

2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti

31,09 %

CZ 674 160   3,28

PL 1 168 485   0,00

celkem 1 842 645 3,28

3. Vzdělání a kvalifikace 5,18 %

CZ 112 360   0

PL 194 748   84 823,91

celkem 307 108 84 823,91

4. Spolupráce institucí a komunit 63,73 %

CZ 1 380 526   -3 364,03

PL 2 396 717   68 123,09

celkem 3 777 243 64 759,06

Celkem za Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 100 % 5 926 996   149 586,25

Program bude podporovat dle čl. 25 nařízení Interreg 
projekty omezeného finančního objemu – malé projekty 
- prostřednictvím Fondů malých projektů. Příjemci 
Fondů malých projektů budou euroregiony, které 
působí na česko-polském příhraničí. Každý Fond 
malých projektů podléhá schválení monitorovacím 
výborem. 
Fondy malých projektů bude možné realizovat 
v  prioritní ose 1 (pouze životní prostředí), 2 (ces-
tovní ruch) a 4  (spolupráce institucí a obyvatel) 
programu. Malé projekty musí přispívat k plnění 
cílů priorit, ze kterých čerpají finanční prostředky. 
Výběr malých projektů bude probíhat transpa-
rentním a nediskriminačním způsobem, budou se 
na něm vždy podílet zástupci české i polské strany. 
Maximální finanční alokace na Fondy malých pro-
jektů představuje 20 % rozpočtu programu. 
Pro malé projekty se předpokládá max. výše dota-
ce z EFRR 30.000 EUR a v případě společného finan-
cování 60.000 EUR. Pro investiční malé projekty se 

předpokládá max. výše dotace z EFRR 40.000 EUR a v pří-
padě společného financování 80.000 EUR.

Fond malých projektů 2021-2027
Dne 1. dubna 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo Evropské komisi programový dokument pro program Interreg 
Česko - Polsko 2021-2027. V kapitole 6 tohoto dokumentu jsou uvedeny základní informace o Fondu malých projektů: 

První výzvy v rámci Fondu malých projektů 2021-2027 v jednotlivých 
euroregionech lze očekávat v 1. polovině roku 2023.



V červnu letošního roku byl spuštěn věrnostní program 
v  rámci přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových 
míst v Euroregionu Silesia. „První kroky k vytvoření stezky 
Silesianka jsme zahájili již v roce 2016,“ říká Jana Novot-
ná Galuszková, dlouholetá tajemnice Euroregionu Silesia. 
„Na začátku jsme zmapovali stá-
vající vyhlídková místa a  zájem 
obcí, měst a dalších subjektů 
o vytvoření nových. V průbě-
hu několika let bylo postupně 
vybudováno třináct nových 
rozhleden a vyhlídek na obou 
stranách hranice a  po zpro-
voznění posledních tří objektů 
v  loňském roce jsme mohli do-
končit samotný produkt propo-
jující všechny objekty na stezce.“
Návštěvníci stezky se mohou 
kochat pohledy z výšky na  sta-
robylá města, rozhlédnout se 
do krajiny, nechat se vtáhnout 
do  industriální atmosféry či his-
torie území česko-polského pří-
hraničí. Opavská Hláska, vyhlídka 
nad tzv. Začarovanou zahradou 
v  Arboretu v Ratiboři, Bolt To-
wer v Dolní oblasti Vítkovice, 
betonová rozhledna Šibenice 
u  Stěbořic, připomínající dobu 
budování československého vo-
jenského opevnění, rozhledna na unikátních hraničních 
meandrech Odry v polských Chałupkách či téměř třiceti-
metrová rozhledna Halaška u Budišova nad Budišovkou, 
nabízející fantastické rozhledy od Jeseníků až po Beskydy 
– to vše a mnohem více stezka nabízí. A nejen pro nadšené 
„rozhlednáře“ je od letošního června připraven věrnostní 
program s mnoha zajímavými odměnami. Na jednotlivých 
objektech jsou umístěny tabulky s informacemi a QR kó-
dem, prostřednictvím kterého se mohou zájemci zapojit do 
programu na  webových stránkách Silesianky. Na tabulkách 
jsou připevněna i kovová razidla, která je možné překopí-
rovat do tzv. vandrbuchu, a na vybraných místech je také 
možné získat tradiční razítko. Na ty, kteří se do programu 
zapojí, čekají různé propagační předměty, hry či 3D modely 
jednotlivých rozhleden. Odměny si lze vyzvednout na vy-
braných místech, např. na Turistickém informačním centru 
v Opavě, Ostravě či Odrách, v Okresním muzeu Głubczycka 
v Głubczycích či na polském sekretariátu Euroregionu Si-
lesia v Ratiboři. Na všech místech jsou pro zájemce k dis-
pozici zdarma i nejrůznější propagační materiály – kromě 
zmiňovaného vandrbuchu pro sbírání tradičních razítek 
také mapa celé stezky a brožura ve čtyřech jazykových mu-
tacích, nabídky tematických výletů pěšky, na kole i autem či 
karty jednotlivých objektů s nabídkou zajímavostí v okolí. 

Celou stezkou návštěvníky provází postavička Silesianky, 
která vzešla z  dětské výtvarné soutěže. Do této soutěže 
bylo přihlášeno přes 230 prací dětí z obou stran hranice, 
vítězný návrh žákyně jedné z opavských základních škol se 
pak stal předlohou pro maskota, jehož grafickou podobu 
zpracovala profesionální ilustrátorka.
 „Jsem rád, že se nám podařilo několikaleté úsilí dovést do 

zdárného konce a že konečně 
v letošní sezóně můžeme ná-
vštěvníkům představit komplex-
ní produkt. Druhé místo v  sou-
těži o Ceny cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje 2021, 
které naše Silesianka získala 
v kategorii „Nejlepší počin v ces-
tovním ruchu“, je pro nás velkou 
odměnou, ale i závazkem do bu-
doucna,“ říká Roman Tománek, 
hlavní manažer celého projektu, 
který se ve stejné soutěži stal 
osobností cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje za rok 
2021.  Za účelem dlouhodobé-
ho udržení vytvořené stezky, 
jejího dalšího rozvoje a široké 
propagace připravil Euroregion 
Silesia navazující projekt, který 
– stejně jako všechny dosavadní 
aktivity spojené s vybudováním 
této přeshraniční stezky – bude 
financován z prostředků progra-
mu Interreg V-A Česká republika 

– Polsko. Na příští rok se tak mohou návštěvníci těšit mj. 
na outdoorovou hru „Poznej naši Silesianku!“, která bude 
představena na různých akcích na obou stranách hranice.  
Tak neváhejte a vzhůru do oblak!
 www.silesianka.eu 
 Silesianka           silesianka_plcz
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Silesianka

Městská věž Hláska v Opavě nabízí výhledy na centrum města a za dobré viditelnosti 
i na vrcholky Hrubého Jeseníku s Pradědem a Nízkého Jeseníku – Malý a Velký Roudný.

Poznej naši Silesianku!
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Silesianka

SILESIANKA V PRAXI 
ANEB JAK JSME TŘI DNY PUTOVALI

Na konci června 2022 se zástupci partnerů projektu a některých objektů na stezce „Silesianka“ zúčastnili třídenního 
pěšího putování po stezce, prostřednictvím kterého chtěli ověřit funkčnost jednoho ze zpracovaných tematických 
výletů a zároveň věrnostního programu. Z tohoto putování vám přinášíme malou (úsměvnou) fotoreportáž…

Česko-polská skupina si k otestování vybrala pěší třídenní výlet po české části stezky 
„Testování pro domácí mazlíčky nebylo původně v plánu. Pejsek Leo to však zvládl stejně dobře jako my, lidé!“

 Těchanovická vyhlídka na dohled
„20 kilometrů za den je fakt hodně! Nevíte, kdo to vymyslel?!“

Na rozhledně Halaška – stejně jako na všech rozhlednách a vyhlídkách 
stezky Silesianka - je umístěna tabulka s informacemi, QR kódem a kovovým 

razidlem k překreslení do vandrbuchu 
„Hanio, netlač tolik, ať ta rozhledna nespadne!“

Dřevěná lehátka u Těchanovické vyhlídky vybízející k odpočinku
„Děvčata, nemáte tu mapu obráceně?“

Jedna z posledních zastávek třídenního putování – Flascharův důl
„Jsme opravdu všichni? Nezůstal někdo dole v podzemí? A kde je Leo?!!!“ 
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Odra - symbol Euroregionu Silesia

NA KAJAKU PO ODŘE
Hranice Slezska připomínají svým vzhledem dubový list. 
Řeka Odra na tomto listu tvoří žilku hlavní, její přítoky pak 
žilky boční. Není proto divu, že se v okolí Odry odedávna 
koncentroval život, a to nejen ten hospodářský. Dnes je 
hospodářský význam řeky poně-
kud menší, zato však systematic-
ky roste její turistické využití. 
Na území Euroregionu Silesia 
(a  samozřejmě nejen zde) došlo 
v poslední době k nárůstu zájmu 
o využití Odry jakožto stezky pro 
kajakovou turistiku. V současnosti 
lze celý zhruba 50 km dlouhý úsek 
Odry na území Slezského vojvod-
ství (polské části Euroregio nu Sile-
sia) absolvovat na kajaku či člunu. 
Je dobré zvážit případný začátek 
plavby už na české straně, ať už 
v Ostravě nebo ve Věřňovicích na 
řece Olši. Při vyplutí v Chałupkách 
totiž začínáme okamžitě pěk-
ně „zostra“. Čekají nás působivé 
a v rámci celé země unikátní Hra-
niční meandry Odry, kde se řeka 
vine přírodním korytem v délce 
7,5 km. Kromě krásných scenérií 
zde můžeme obdivovat vzácné 
druhy fauny i flóry. Nelze se tedy 
divit, že toto území je na obou stranách hranice chráně-
no zákonem. Protože se zároveň jedná o poměrně dosti 
obtížný úsek, není radno si jej zvolit pro svůj „kajakářský 
debut“. Prakticky hned za meandry se do Odry vlévá Olše 
a poté doplujeme po již klidnějším úseku do Ratiboře.  
Nezkušení kajakáři by si na úsek od příhraničních Chału-

pek do Ratiboře měli vyhradit zhruba šest hodin. V tomto 
úseku se nacházejí místa, kde lze plavbu ukončit anebo 
přerušit, a to na stanovištích vybudovaných poměrně ne-
dávno: v  Zabełkowě a Krzyżanowicích. Samotné doplutí 

do Ratiboře je vzhledem ke stavbě protipovodňové nádr-
že Racibórz Dolny problematické.
Od Ratiboře je už Odra pro účely sjíždění dobře uzpůso-
bena. V samotném centru města, u zámeckého parku, 
se nachází příhodné stanoviště pro kajaky, z něhož lze 
pokračovat dál v  plavbě. Na břeh lze vstoupit také v lo-

kalitách Zawada Książęca a Cie-
chowice. Nelze opominout ves 
Turza Śląska, kde se do Odry vlé-
vá Ruda. Na tomto místě je dob-
ré připomenout, že řeka Ruda, 
která je pro kajakáře také velmi 
atraktivní, vyhrála v roce 2015 
v Polsku soutěž „Řeka roku“. Krát-
ce poté opouští Odra ratibořský 
okres a  my můžeme svou plav-
bu zakončit na stanovišti kajaků 
v Dziergowicích.
Vodácká sezóna trvá na Odře od 
jara do podzimu. Organizaci pla-
veb zajišťují samosprávy i míst-
ní kajakářští nadšenci. Mimoto 
existuje možnost individuálního 
zapůjčení potřebného vybavení 
v  místních kajakářských klubech. 
K největším vodáckým slavnostem 
na Odře patří Pływadło a Meander 
Orient Express.

Jedna z vodáckých akcí na Odře v Ratiboři

Hraniční meandry Odry (Foto: P. Nieznański)


