Jindřichov
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Krnov

GPS souřadnice: 50.251832N, 17.519031E

Nadmořská výška: 353 m n. m.

První pís. zmínka: 1256 (765 let)

Počet obyvatel: 1 217

PSČ: 793 83

Adresa URL: www.obecjindrichov.cz

Sportovní možnosti Jindřichov
V rámci partnerské spolupráce mezi Městem Prudnik a Obcí Jindřichov došlo k vzájemné dohodě o
přípravě společného projektu „Přeshraniční cyklostezka Prudnik - Jindřichov jako element
cyklostezek Euroregionu Praděd" v prioritní ose PL.3.22/2.2.00/08.00645.
V červnu tohoto roku došlo k podpisu smlouvy o projektu v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a
Okresem Prudnik coby vedoucím partnerem projektu.
Již v měsíci září a říjnu 2009 došlo k realizaci projektu na české straně, kterou zajišťovala Obec
Jindřichov. Druhá část projektu na polské straně bude dokončena nejpozději v červnu roku 2010.
Cílem projektu je podpora turistické aktivity pomocí vytvoření příhraniční cyklostezky na úseku
Prudnik - Jindřichov, která bude součástí tras Euroregionu Praděd a spojí oblasti Osoblažska,
Jindřichovská, Zlatohorska s polskou stranou na trase Prudnik - Glucholazy.
Jde o oblasti, které mají dlouhou historii, bohatou kulturní tradici a obrovský potenciál rozvoje turistiky. Z tohoto
důvodu je vítána příprava a realizace turistické infrastruktury v podobě vyznačených cyklostezek,
cyklotras a zároveň míst aktivního odpočinku a rekreace.
Obě strany realizací společného projektu předpokládají zvýšení turistické aktivity v těchto oblastech a
propagaci mezi evropskými turisty.
Celý projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme
hranice" v celkových předpokládaných nákladech 862,8 tis. EUR za příspěvku EFRR ve výši 85%.
Úspěch celého projektu je založen na dobré spolupráci mezi projektovými a realizačními týmy na polské
a české straně, které úzce spolupracují se svými kontrolory na obou stranách hranice. Polská a česká
strana věří v úspěch celého projektu a připravuje společně setkání evropských cykloturistů v roce
2010 ve svých regionech pod názvem „Evropský týden cykloturistiky UECT".

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4451/jindrichov/sportovni-aktivity/
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