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Ewopské peníze na Hranicku
Počet dosud zrea|izovaných projektů s podporou EU na Hranicku uŽ určitě překročil čís|oI00.
Da!šídesítky se stá|e připravují a realizují. Tady jsou ty nejzajímavější
L P'qdc s názY€íll Itestin# ne
]'rytrl't trisuacý* lo|6|it lt?

ddo a Dďm r'ra$ Frrr| byl zahá.
jenváň2008.
HlavnÍm realizátorem je Hra-

nická rozvojová agentura, dal.
šímipak město tlranice

gniny

wadzkie.

Kolonowskie

a

polské

a

7a-

Projekt získal prostředky z

operačnÍho progTamu Přeshra.
ničníspolupn1ce Cesko- Polsko.
Je zaměřen na rozvojcestovního
ruchu a zachování kulturnÍho
dědictvÍ v příhraničnímúzemÍ.
Htravním cÍlem projektu je v
obou partrerských regionech
zavést a udrŽet systém tzv. desti-

načního managementu - moderní formy řízenÍ cestovnÍho ru.

chu turistické lokality.
VŠeje zaloŽeno na spolupÉci

veřejného i podnikatelského
sektoru při propagaci turistic.
kých atraktivit a stuŽeb. Celkový
rozpočet projektu byl ve výši 3r5

ť/9eur.

2 Zřavottístřgďco Báotft

Ještě loni bylo

v

Bělotině

zdravoful středisko umÍstěno v

vniklo

ve středu obce v nevnr.
žitémobjekhr' který obec získala
v draŽbě. Ve stňedisku budou pů.
sobit knomě odborných pralrtic-

nevyhovujícím objektu bývalé
mateřské školky. od zarátku kých lékařůtaké odborný ženroku a)10 však slouŽí mÍsbÍm ský lékař' zubď a kromě ambuobčanůmstředisko nové, které
obec vybudovala s lndporou Re

gionálního operačníhoprogra.
mu S6ednÍ Morava v průběhu
roku ZD9. Zdravobrí středisko

lancí nabÍdne pacientům odpG

vídajÍctzánmív podobě čekfuny a sociáJniho zázemi.ModernÍ
zdravobí středisko s bezbarié.

rovým přistupem slouŽí nejen

BělotÍnu a také jeho misbím
částem (Nejdek' Lučice, Kunčice)' ale častďně i občanůmz n+
dalekých obcí Špičkya Polom.
obec na realizaci projektu získal,a dotaci ve výŠipřes 8 mil. Kč.
Celkové náklady se pohybovďy
pod těsnou hranicÍ 10 mil. Kč.
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V tomto přtpadě

konce

se jedná do.

o samostahý

progrÍrm,

který je určen přímo pro oblast
Hranicka avycháni z Programu
rozvoje venkova Čn. Řiai no ou.

čanskésdružen1 Rozvojové
parherství Regionu Hranicko,

které se řadÍ mezi tzv. mÍstnÍ
akčnískupiny. organizace bě.
hem let zOÍ.}iI-zOLA na Hranicku
rozděluje celkem 60 milionů Kč
dotací na projekty zdejšÍch Žadatelů. Během prvnÍch dvou let uŽ

bylo takto zrealizováno na

25

projektu a letosjich přibude dal.
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