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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:  

736 461,69 EUR 

 

Wartość dofinansowania: 

625 992,43 EUR 

 

Partner Wiodący:  

Miasto Racibórz 

 

Partnerzy Projektu: 

Gmina Krzyżanowice 

Związek Miast i Gmin Powiatu Karvina 

 

Okres realizacji: 

06.2013 – 12.2014 

 

Krótki opis projektu: 

Efektem rzeczowej realizacji projektu będzie po stronie Miasta Racibórz:  

1. Budowa wiaty rowerowej, która przystosowana będzie do parkowania rowerów oraz do spożycia 

posiłków przygotowanych przez samych rowerzystów w przebudowanej kuchni letniej 

dostosowanej do potrzeb turystyki rowerowej. 

2. Przebudowa i budowa ciągów pieszo – rowerowych – prowadzących od drogi wjazdowej przy 

budynku recepcji do kuchni letniej i wiaty. 

3. Adaptacja istniejącego obiektu recepcji na stację rowerową  

4. Wykonanie punktów oświetleniowych zlokalizowanych przy ciągu pieszo – rowerowym. 

5. Wykonanie nowego przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego 

6. Wykonanie i montaż tablicy wielkogabarytowej przedstawiającej sieć tras i ścieżek rowerowych na 

pograniczu 

 

Po stronie Gminy Krzyżanowice:  

1. Przebudowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy basenie w Tworkowie 

2. Budowa punktu informacyjnego przy ruinach Zamku w Tworkowie 

3. Umiejscowienie tablic informacyjnych-turystycznych w 10 sołectwach Gminy Krzyżanowice 
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Po stronie Związku Miast i Gmin powiatu Karvina (w miastach / gminach Bohumín, Dolní Lutyně, 

Orlová, Havířov, Těrlicko, Albrechtice) wytworzone zostaną produkty projektu: 

 

1. Odnowa, modernizacja i uzupełnienie znaków drogowych. 

2. Uzupełnienie i wyznaczenie lokalnych tras rowerowych. 

3. Przeniesienie na inna trasę znaków drogowych związanych z ścieżkami rowerowymi. 

4. Modernizacja i uzupełnienie brakujących tablic informacyjnych. 

5. Budowa nowych wiat odpoczynkowych. 

6. modernizacja i poprawa parametrów technicznych ciągów komunikacyjnych i leśnych tras na 

potrzeby ścieżek rowerowych. 

 

Cel projektu:  

Budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej i nawiązującej do ścieżki rowerowej Racibórz 

- Krzyżanowice - Chotběuz. Efektem realizacji projektu będą: dostosowane do wielkości ruchu 

rowerowego obiekty uzupełniające infrastrukturę oraz nawiązujące do regionalnych tras i ścieżek 

rowerowych, oznakowanie, miejsca odpoczynku, tablice informacyjne. Wraz ze wzrostem zainteresowania 

turystyką rowerową w regionie, w którym realizowany będzie projekt spodziewać się można wzrostu 

wymiany gospodarczej. 

 

Status:  

Projekt został zaewidencjonowany pod numerem ewidencyjnym PL.3.22/2.2.00/12.03335 

 


