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PODSUMOWANIE PROJEKTU 

Cesta Euroregionem Praděd



PODSUMOWANIE PROJEKTU

Shrnutí projektu



Idea partnerstwa    Myšlenka partnerství

Dobór partnerów wynika z 

posiadanego potencjału: 

atrakcji kulturowo-

przyrodniczych, szlaków 

turystycznych i ich dobrego 

skomunikowania

Výběr partnerů vyplývá 

z jejich potenciálu, tzn. z 

kulturních a přírodních 

atrakcí, turistických tras 

a jejich dobrého napojení



Gmina Supíkovice  dysponuje potencjałem kulturowym w postaci zabytku techniki stará vápenka -piec wapienny z 

1856r.  Piec usytuowany jest  w środku dawnego kamieniołomu marmuru,  znajduje się na przebiegu Drogi św. 

Jakuba i zielonego szlaku turystycznego prowadzącego do  Jaskini na Špičáku. 

Obec Supíkovice disponuje kulturním potenciálem v podobě technické památky - staré vápenky – vápenné pece z roku 

1856. Pec umístěná uprostřed bývalého lomu na mramor se nachází na trase Cesty sv. Jakuba a zelené turistické značky

vedoucí do Jeskyně Na Špičáku. 



Przez gminę Skoroszyce przebiega Nyska Droga św. Jakuba (droga CAMINO-
europejski, pielgrzymkowy szlak kulturowy, wpisany na listę UNESCO)

Ze Skoroszyce vede mezinárodní turistcká trasa Svatojakubská cesta (cesta CAMINO -
evropská, kulturní poutní cesta, zapsána na seznam UNESCO)



celem projektu  cílem projektu 

podniesienie atrakcyjności i jakości 

oferty turystycznej nysko-

jesenickiego regionu poprzez 

stworzenie infrastruktury 

turystycznej udostepniającej oraz 

zwiększającej wykorzystanie  

zasobu kulturowego w 

miejscowości Sidzina 

je zvýšit atraktivitu a kvalitu 

turistické nabídky regionu Nysa-

Jesenik  vytvořením turistické 

infrastruktury umožňující 

zvýšené využívání kulturních 

zdrojů v Sidzině



Działania w projekcie       Aktivit v projektu

Cesta Euroregionem Praděd

Stworzenie punktu turystyczno-wypoczynkowego  „Przystanek przy 

Kościółku w Polu w Sidzinie”

Vytvoření turistického a rekreačního bodu „Zastavení u kostela v poli“ v 

Sidzině 

Podsumowanie projektu

Shrnutí projektu



Gmina Skoroszyce-

Kościółek w Polu w Sidzinie 
W ramach partnerskiego projektu  powstał 

plenerowy punkt turystyczno-wypoczynkowy 

„Przystanek przy Kościółku w polu w Sidzinie 

”- miejsce postoju dla turystów przy drodze 

krajowej  nr 46 relacji Opole-Nysa w kierunku 

Kotliny Kłodzkiej i granicy państwa.

V rámci partnerského projektu vzniklo plenérové

turisticko-odpočinkové místo „Zastávka u 

Kostelíku v Poli v Sidzina”- odpočinkové stanoviště

pro turisty u silnice 1. třídy č. 46 mezi městy Opole-

Nisa směrem na Kladskou kotlinu a státní hranici. 

❑ uporządkowanie terenu

❑ nasadzenia

❑ ławki, stoliki ,kosze na śmieci, stojak 

na rowery

❑ miejsca postoju, oświetlenie

❑ ścieżka informacyjna „Kościółek w 

polu”( pulpity z tabliczkami dot. 

m.in. kościółka, jego  historii)

❑ tablica informacyjna i pamiątkowa

❑ úklid oblasti

❑ výsadbu

❑ lavičky, stoly, odpadkove koše,stojan na kola,

❑ parkovací místa, osvětlení

❑ informační cestu „Církev v poli“ (plochy s

deskami týkajícími se mimo jiné kostela, jeho

historie)

❑ informační tabule

❑ pamětní deska



informační tabuli tablica  informacyjna Gmina 

Skoroszyce-

Sidzina



informační tabuli tablica  informacyjna Gmina 

Skoroszyce-

Sidzina



pamětní deska tablica  pamiątkowa



ścieżka informacyjna „Kościółek w polu”( 

pulpity z tabliczkami dot. m.in. kościółka, 

jego  historii)

informační cestu „Církev v poli“ (plochy s 

deskami týkajícími se mimo jiné kostela, 

jeho historie)  



FINANSOWANIE PROJEKTU 

Funduszu Mikroprojektów 

Euroregionu Pradziad

Partner polski- dofinansowanie 

29 648,00  euro- EFRR-85%

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska, oś priorytetowa 2 "Rozwój potencjału 

przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia"



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 
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