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Vítejte na stezkách a trasách Euroregionu Praděd

PODSUMOWANIE PROEJKTU 



Gmina Skoroszyce

Černa Voda 

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



W gminie Černa Voda funkcjonuje jeden z najlepiej zorganizowanych kompleksów rowerowych w 
Sudetach- Rychlebskie Ścieżki

Jeden z nejlépe organizovaných cyklistických komplexů v Sudetech - Rychlebskie Ścieżki - je v provozu 
v obci Černá Voda



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 

jest podniesienie atrakcyjności i 

jakości oferty turystycznej nysko-

jesenickiego regionu poprzez 

stworzenie infrastruktury 

turystycznej udostepniającej oraz 

zwiększającej wykorzystanie 

szlaków pieszych i rowerowych w 

gminie Skoroszyce i Černa Voda 

wraz z atrakcjami kulturowo-

przyrodniczymi na ich przebiegu

je zvýšit atraktivitu a kvalitu 

turistické nabídky regionu Nysa-

Jeseník vytvořením turistické 

infrastruktury, která zpřístupní a 

zvýší využití turistických a 

cyklistických tras v obcích 

Skoroszyce a Černá Voda spolu s 

kulturní a přírodní zajímavosti



Działania w projekcie       Aktivit v projektu

podsumowanie projektu 

shrnutí projektu

Vítejte na stezkách a trasách Euroregionu Praděd

Udostępnienie i uatrakcyjnienie Nyskiej Drogi św. Jakuba w gminie 

Skoroszyce 

Přístupnost a zpřístupnění niské cestě sv. Jakuba v obci Skoroszyce

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Černá Voda

Výstavba turistické infrastruktury ve městě Černá Voda



Černa Voda 

Budowa infrastruktury turystycznej w 

miejscowości Černá Voda- budowa 2 miejsc 

przystanku, wypoczynku i spotkań dla turystów 

korzystających z Rychlebskich Ścieżek

Výstavba turistické infrastruktury ve městě Černá Voda – ýstavba 2 

odpočívadla, míst odpočinku a setkání turistů s využitím Rychlebských Stezek



Gmina Skoroszyce-

Mroczkowa

Udostępnienie i uatrakcyjnienie Nyskiej 

Drogi św. Jakuba w gminie Skoroszyce –

stworzenie infrastruktury turystycznej na 

Nyskiej Drodze św. Jakuba (miejsca 

przystanku i wypoczynku) w centrum 

miejscowości Mroczkowa

Přístupnost a zpřístupnění niské cestě sv. 

Jakuba v obci Skoroszyce - vytváření 

turistické infrastruktury na niské cestě sv. 

Jakuba (místa zastavení a odpočinku) v 

centru Mroczkowy 

❑ Utwardzenie terenu wraz z

zagospodarowaniem zielenią

❑ Budowa wiaty z grillem

❑ Ławostoły, kosze na śmieci, stojak

na rowery

❑ Tablica informacyjna

❑ Tablica pamiątkowa

❑ Zpevnění území rozvojem zeleně

❑ Stavba přístřešku na grilování

❑ Konferenční stolky, koše na odpadky, stojan na 

kola

❑ Informační tabule

❑ Pamětní deska 



informační tabuli tablica  informacyjna

Gmina Skoroszyce- Mroczkowa



mapaGmina Skoroszyce- Mroczkowa



FINANSOWANIE PROJEKTU 

Funduszu Mikroprojektów 

Euroregionu Pradziad

Partner polski- dofinansowanie 

30 000  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"



Poznajemy smaki 

Euroregionu 

Pradziad

Poznáváme chutě 

Euroregionu Praděd

Kontynuacja współpracy Skoroszyce- Černa Voda w ramach projektów 

Pokračování spolupráce mezi Skoroszycemi a Černou Vodou v rámci projektů 



Turystyka piesza i rowerowa w  Euroregionie Pradziad Pradziad 

Pěší turistika a cykloturistika v Euroregionu Praděd

Kontynuacja współpracy Skoroszyce- Černa Voda w ramach projektów 

Pokračování spolupráce mezi Skoroszycemi a Černou Vodou v rámci projektů 



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