
Projekt realizovaný za finanční podpory Operačního pro-
gramu Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko ve dvou 
turisticky zajímavých lokalitách – region Hranicko
a Dolina Małej Panwi v Polsku. Projekt je zaměřený na 
rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví
v příhraničním území a další výstavby infrastruktury ces-
tovního ruchu.

Vedoucím partnerem projektu je Hranická rozvojová 
agentura, z.s., která působí v oblasti služeb při přípravě, 
realizaci projektů a navazuje 
na činnost sekretariátu 
Mikroregionu Hranicko. 
Dalším partnerem je Město 
Hranice, které bylo realizá-
torem mnoha projektů pod-
pořených z národních či 
dotačních zdrojů, například 
projekt Sustainable Tourist 
Services, jako součást pro-
jektu INNOREF.  Obec 
Kolonowskie, která je dalším partnerem na polské stra-
ně projektu byla příjemcem finančních podpor z vnějších 
zdrojů, z kterých rozšířila kulturní a sportovní základnu ve 
své obci. Další polský partner, obec Zawadzkie, mimo 
jiné v současné době realizuje projekt týkající se rozšíření 
turistické infrastruktury.

2 roky, zahájení 07/2008, ukončení 06/2010

Využití a rozvinutí přírodní-
ho, kulturního a ekonomic-
kého potenciálu obou zapo-
jených regionů. Zavedení 
destinačního managemen-
tu jako formy řízení turistic-
kých lokalit založené na spo-
lupráci veřejného a soukro-
mého sektoru při propagaci 
regionálních aktivit a slu-
žeb. 

• Hranická rozvojová agentura – 136.672 EUR
• Město Hranic – 24.627 EUR
• Gmina Kolonowskie – 94.496 EUR
• Gmina Zawadzkie – 59.284 EUR

• CELKOVÝ ROZPOČET – 315.079 EUR
Výše podpory z veřejných prostředků je 90% celkových 
nákladů projektu.

• Propagace regionu Hranicko jako turistické lokality –  
vznik turistických info bodů, map, CD prezentací, web 
cyklotras, promofilmů, propagační předměty a letáky
• Rozvoj cykloturistiky, na-
bídka turistických balíčků, 
zimních sportů, eko/agro 
turistiky, relaxačních poby-
tů, průvodcovská služba v 
Hranicích, tematické poby-
ty, kongresová turistika 
Spolupráce s poskytovateli 
služeb cestovního ruchu 
• Vzdělávací programy a 
studijní pobytypro poskyto-
vatele služeb CR
• Mapování a sběr projektových námětů z oblasti cestov-
ního ruchu

Nová informační místa, kulturní akce a akce cestovního 
ruchu, produkty propagace regionu a projektu, nové 
internetové stránky, cykloweb, databáze poskytovatelů 
služeb cestovního ruchu.

Je to turisticky zajímavá oblast, která se nachází
v severovýchodní části okresu Přerov a Olomouckého 
kraje. Jeho území je spíše kopcovitého charakteru. Na 
území region se nacházejí Oderské vrchy, Moravská brá-
ná, Hranický kras, výběžky 
Hostýnských vrchů. Na zá-
padě region přechází v úrod-
nou Hanou. Významné jsou 
kulturní památky, které jsou 
zde zastoupeny od hradů
a zámků až po tradiční ves-
nickou lidovou architekturu. 
Celý region oplývá přírod-
ním bohatstvím a zároveň se 
zde nacházejí místa vhodná 
pro relaxaci, a to jak pro odpočinek u vody až po lázeňské 
zařízení. Velkou výhodou regionu je blízkost hojně navště-
vovaných Beskyd.V podstatě všichni turisté, kteří míří do 
Beskyd musí nutně projet i regionem Hranicko.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w 
dwóch rejonach interesujących pod względem turystycz-
nym – region Hranicko i Dolina Małej Panwi. Projekt skie-
rowany jest na rozwój ruchu turystycznego i zachowanie 
narodowego dziedzictwa kulturowego na terenach 
przygranicznych oraz na dalszą rozbudowę infrastruktury 
ruchu turystycznego.

Wiodącym partnerem pro-
jektu jest Hranicka rozvo-
jowa agentura, z.s.  (Hra-
n i c k a  A g e n c j a  
Rozwojowa), działająca w 
zakresie świadczenia usług 
przy przygotowaniu i reali-
zacji projektów. Nawiązuje 
ona do działalności sekre-
tar ia tu  Mikroreg ionu 
Hranicko. Partnerem po 
stronie czeskiej jest Miasto Hranice, które było realizato-
rem wielu projektów wspieranych z funduszy naro-
dowych lub dotacyjnych (w szczególności chodzi o projekt 
Sustainable Tourist Services – element projektu 
INNOREF). Gmina Kolonowskie, która jest partnerem z 
polskiej strony projektu, była odbiorcą środków finan-
sowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, przy po-
mocy których rozszerzyła swoją bazę kulturalną i spor-
tową. Kolejny polski partner, gmina Zawadzkie, realizuje 
obecnie m. in. projekt dotyczący rozszerzenia infrastruk-
tury turystycznej.

2 lata; rozpoczęcie 07/2008, zakończenie 06/2010

Wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naturalnego, kul-
turalnego i ekonomicznego 
obu regionów objętych 
współpracą. Wdrożenie sys-
temu zarządzania lokalne-
go jako formy zarządzania 
rejonami turystycznymi, 
opartej na współpracy sek-
tora publicznego i prywat-
nego, przy propagowaniu 
działalności regionalnej i 
usługowej.
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EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PŘEKRAČUJEME HRANICE

Destinační management turistických lokalit

Hranicko

a Dolina Małej Panwi

• Agencja Rozwoju Rejonu Hranice – 136.672 EUR
• Miasto Hranice – 24.627 EUR
• Gmina Kolonowskie – 94.496 EUR
• Gmina Zawadzkie – 59.284 EUR
• ŁĄCZNY BUDŻET – 315.079 EUR
Zakres wsparcia ze środków zewnętrznych - do 90% ogól-
nych kosztów projektu.

• analiza potencjału turystycznego regionu
• wydanie trójjęzycznych ulotek, mapy obszaru objętego 
projektem z uwzględnieni-
em szlaków rowerowych 
oraz istniejących i planowa-
nych obiektów infrastruktu-
ry turystycznej
• ustawienie infomatów
• wydanie multimedialnej 
wersji mapy, która będzie 
dostępna zarówno na noś-
niku CD, jak również na 
stronach www oraz w info-
matach
• promocja agro- i ekoturystyki
• wykonanie gadżetów

Zwiększenie atrakcyjności 
regionu poprzez tworzenie 
nowych produktów turys-
tycznych; organizacja im-
prez kulturalnych; stworze-
nie bazy danych nt. atrakcji 
turystycznych i kultural-
nych regionu; utworzenie 
strony www związanej z 
turystyką i kulturą.

Atrakcyjny turystycznie obszar, położony w dorzeczu 
przewobrzeżnego dopływu Odry – Małej Panwi. 
Bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionejstanowi o 
potencjale tego terenu. Przepiękne, obfitujące w zwierzy-
nę i grzyby lasy oraz rzeka ze swymi malowniczymi zako-
lami i dolinami dają możliwość spędzania wolnego czasu 
na łonie natury. Ścieżki rowerowe oraz doskonałe warun-
ki dla spływów kajakowych po Małej Panwi przyciągają 
turystów spragnionych aktywnego wypoczynku. 
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Promocja walorów turystycznych

Hranicko

i Doliny Małej Panwi

Efekty projektu: Efekty projektu: 

Działania projektowe:Działania projektowe:

Budżet projektu: Budżet projektu: 

Olomoucký kraj

Kontakt:

Vedoucí partner projektu/ Wiodący partner projektu 

Hranická rozvojová agentura, z.s.
Hranicka agencja rozwojowa, z.s.

Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 
Tel. +420581626202

Michaela Randáčková
manažer projektu / menażer projektu

mobil: +420 733 137 754
e-mail: m.randackova@regionhranicko.cz 

www.regionhranicko.cz
www.hranicko.eu

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

Město Hranice / Miasto Hranice
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Jana Černá 
koordinátor projektu / koordynator projektu

Tel.: +420 581 828 192
e-mail: jana.cerna@mesto-hranice.cz 

Gmina Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

Anna Szaton
koordinátor projektu / koordynator projektu

Tel. +48 77 461 11 20, +48 77 461 11 40
e-mail: turystyka@kolonowskie.pl 

Gmina Zawadzkie
Ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

Sabina Skrabania
koordinátor projektu / koordynator projektu

Tel. +48 77 461 65 51 w.107
e-mail: turystyka@zawadzkie.pl 
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