
PODSUMOWANIE PROJEKTU
Pakosławice, 2021  

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 

środków budżetu państwa. Przekraczamy granice



PAKOSŁAWICE- NYSKA DROGA ŚW. JAKUBA   

Wiedzie  od Studni Jakubowej na stoku 

Góry Chrobrego w Głuchołazach przez: 

Nysę, gminę Pakosławice, gminę  

Skoroszyce a następnie opuszcza   Ziemię 

Nyską i biegnie Ziemią Brzeską do 

Skorogoszczy



TURYSTYCZNY PRZYSTANEK NA SZLAKU JAKUBOWYM  

Efekt współpracy gminy 

Pakosławice   i  czeskiej, 

Rzymskokatolickiej Parafii 

Hradec nad Moravicí

Powstała infrastruktura obejmuje 

ścieżki spacerowe, wiatę z 

paleniskiem oraz tablice 

informacyjne tworzące ścieżkę 

edukacyjną „Szlakiem św. Jakuba 

na polsko-czeskim pograniczu” 



TURYSTYCZNY PRZYSTANEK NA SZLAKU JAKUBOWYM  



WSPÓŁPRACA POLSKO- CZESKA NA SZLAKU JAKUBOWYM   

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach zaplanowała 

kolejne działania w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury  turystycznej na drodze św. Jakuba  w 

celu stworzenia kompleksowej oferty turystyczno- pielgrzymkowej związanej drogą św. Jakuba na 

polsko-czeskim pograniczu

Przygotowano kolejny projekt w ramach współpracy transgranicznej

Rozwijająca się od 2017r. współpraca gminy Pakosławice z czeską  gminą  Mikulovice pozwoliła 

na nawiązanie dalszych kontaktów i realizację kolejnego polsko- czeskiego projektu w 

Pakosławicach 

Podpisano deklarację partnerskiej współpracy pomiędzy Rzymskokatolicką Parafią pw. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach i gminą Mikulovice i zrealizowano projekt 

„Polsko -Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma”   



WNIOSKODAWCA 

PARTNER PROJEKTU

Rzymskokatolicka parafia 

pw. Św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Pakosławicach

Obec Mikulovice-gmina

PARTNERZY PROJEKTU 



WYBÓR PARTNERA PROJEKTU 

Na terenie Republiki Czeskiej wytyczonych i 

znakowanych jest 6 tras szlaku Jakubowego w 

tym trasa Morawskośląska (Opava-Hradec nad 

Moravici-Ołomuniec-Brno-Mikulov)

W powiecie nyskim oznakowana jest Nyska 

Droga Św. Jakuba

Powiat jesenicki połączony jest z 

Morawskośląską trasą św. Jakuba i Nyską Drogą 

św. Jakuba trasą rowerową EURO Velo 9 o 

przebiegu: Mikulov-Jesenik-Mikulovice-

Głuchołazy

Partnerstwo z gminą Mikulovice umożliwiło  

scalenie Nyskiej Drogi św. Jakuba z 

Morawskośląską drogą św. Jakuba przy 

wykorzystaniu przebiegającej przez Mikulovice 

w kierunku Głuchołaz  trasy Euro Velo 9



IDEA PARTNERSTWA  

rozwijanie potencjału związanego z  

postacią  św. Jakuba 

zwiększenie zainteresowania wędrowania 

polsko-czeskimi drogami św. Jakuba  po obu 

stronach granicy 

zwiększenie atrakcyjności oferty Szlaku 

Jakubowego dla odwiedzających Nyską 

Drogę św. Jakuba

zapoznanie z możliwościami wędrowania 

drogami św. Jakuba na polsko- czeskim  

pograniczu 



CEL WSPÓŁPRACY  

podniesienie atrakcyjności turystycznej nysko- jesenickiego 

regionu poprzez stworzenie infrastruktury udostępniającej oraz 

zwiększającej wykorzystanie Szlaku Jakubowego na pograniczu

poprzez

podjęcie  pierwszej  inicjatywy transgranicznej  w zakresie włączenia regionu 

jesenickiego w ruch turystyczny związany ze Szlakiem Jakubowym

wprowadzenie udogodnień dla turystów-pielgrzymów i uatrakcyjnienie oferty Szlaku 

Jakubowego dla polsko- czeskich gości

stworzenie kompleksowej oferty turystyczno- wypoczynkowo-edukacyjnej w postaci 

Polsko-Czeskiego Jakubowego Centrum Pielgrzyma dla odwiedzających pogranicze

dostarczenie informacji na temat oferty turystycznej regionu sąsiedniego w zakresie 

oferty Szlaku Jakubowego i zwiększenie poziomu wiedzy na temat szlaku



FINANSOWANIE PROEJKTU  

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"

Funduszu Mikroprojektów 

Euroregionu Pradziad 2014-2020

Partner polski- dofinansowanie 

29 004,55 euro- EFRR-85%

1 164,71 euro- BP- 5%



DZIAŁANIA W PROEJKCIE 

stworzenie infrastruktury Polsko-

Czeskiego Jakubowego Centrum 

Pielgrzyma 

Stworzenie „Ścieżki Jakuba” 

punkt turystyczno-wypoczynkowy 

na Nyskiej Drodze Św. Jakuba w 

Pakosławicach

„Muszla Jakubowa” do celów 

edukacyjnych, organizacji 

plenerowych przewodnickich 

prelekcji, spotkań, wykładów

działania informacyjno-edukacyjne – „Ścieżki 

Jakuba” (plenerowa  informacja w formie audio 

QR Kodów)



DZIĘKUJEMY ZA 

POLSKO- CZESKĄ WSPÓŁPRACĘ

zapraszamy na polsko- czeskie  

drogi Św. Jakuba w Euroregionie Pradziad

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 

środków budżetu państwa. Przekraczamy granice


