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Dane szczegółowe projektu 

Tytuł  projektu: 

Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra 

 

Fundusz: 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 

 

Wartość:  

514 070,69 EUR 

 

Wartość dofinansowania: 

436 960,07 EUR 

 

Partner Wiodący:  

Miasto Racibórz 

 

Partnerzy Projektu: 

Gmina Krzyżanowice 

Związek Miast i Gmin powiatu Karvina 

 

Okres realizacji: 

07.2014 – 09.2015 

 

Krótki opis projektu: 

Partner Wiodący: Miasto Racibórz 

1. Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę i budowę głównego ciągu pieszo – jezdnego, 

ciągów pieszo – rowerowych oraz budowę placyków. 

2. Budowa wiaty rowerowej. 

3. Przebudowa kuchni letniej. 

4. Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z modernizacją oświetlenia. 

5. Adaptacja istniejącego obiektu recepcji na stację rowerową. 

6. Stworzenie panelu na stronie internetowej Miasta Racibórz w dwóch wersjach językowych  

o infrastrukturze powstałej w ramach projektu i atrakcjach turystycznych wspartych 

infrastrukturą powstałą w ramach projektu.  

 

Partner projektu: Gmina Krzyżanowice 

1. Wybudowanie kuchni letniej z wiatą na rowery wraz z pomieszczeniem socjalnym  

i punktem informacji dla turystów. 

2. Wybudowanie toalet z prysznicami.  

3. Remont ścieżki dojazdowej do budynku kuchni letniej i wiaty na rowery. 

4. Stworzenie panelu na stronie internetowej Gminy Krzyżanowice w dwóch wersjach językowych 

o infrastrukturze powstałej w ramach projektu i atrakcjach turystycznych wspartych 

infrastrukturą powstałą w ramach projektu.  

5. Organizacja rajdu rowerowego „Od juniora do seniora” 
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Partner projektu: Związek Miast i Gmin powiatu Karvina (gminy / miast Bogumin, Dolna 

Lutynia, Orlowa, Terlicko, Albrechtice) 

1. Odnowa, modernizacja i uzupełnienie znaków drogowych 

2. Uzupełnienie oznaczenia i nowe oznaczenie lokalnych tras rowerowych 

3. Przeniesienie znaków drogowych tras rowerowych 

4. Modernizacja i uzupełnienie tablic informacyjnych (map) 

5. Budowa nowych wiat odpoczynkowych 

6. Modernizacja, polepszenie jakości i parametrów komunikacji i komunikacji leśnej (prowadzone 

będą jako ścieżka rowerowa) 

7. Realizacja prac związanych z uroczystością otwarcia działania edukacyjne dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu dla dzieci w wieku szkolnym z gmin partnerskich 

8. Albrechtičky hobby triathlon – będzie organizowany dla dzieci, juniorów i dorosłych, dystans 

dostosowany będzie do danej grupy wiekowej tak aby uczestniczyło w nim jak najwięcej 

uczestników. Trasa triathlonu prowadzona będzie wybudowanymi w ramach projektu ścieżkami 

w ramach promocji. 

9. Stworzenie panelu na stronie internetowej cyklotrasy w dwóch wersjach językowych  

o wybudowanej infrastrukturze i atrakcjach turystycznych. 

 

Cel projektu:  

Celem projektu jest budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną oraz 

nawiązujących do regionalnych tras i ścieżek rowerowych. Efektem bezpośrednim projektu będzie 

poprawa i rozwój oferty turystycznej, która będzie dostosowana do realizacji działań 

transgranicznych, jak i prowadzić będzie do znacznego wzrostu ruchu turystycznego w obszarze 

przygranicznym, co ma pośredni wpływ na tworzenie alternatywnych form usług turystycznych, które 

są świadczone przez firmy znajdujące się w pobliżu ścieżek rowerowych. 

 


