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Unie dala 2,4 miliardy korun do zázemí pro turisty a na atraktivity
v Moravskoslezském kraji
Evropská unie za posledních devět let investovala 2,4 miliardy korun do ubytovacích zařízení a
turistických lákadel v Moravskoslezském kraji. Podporu z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko získalo 183 projektů, aby zlepšily zázemí a služby pro turisty, zvýšily návštěvnost a
vytvořily nová pracovní místa v sektoru cestovního ruchu. Přes 1,3 miliardy korun obdržel veřejný
sektor. O 1,1 miliardy korun dotací se podělili podnikatelé v oboru, farnosti, nebo směřovaly do rozvoje
Dolních Vítkovic. Evropské investice do cestovního ruchu v letech 2007-2015 vyhodnotila v dubnu
2016 Regionální rada Moravskoslezsko.
"Investice zlepšily podmínky pro návštěvníky kraje i místní turistiku. Souběžně vzniklo 349 pracovních
míst v cestovním ruchu, z toho polovina v ubytovacích zařízeních a ostatní zejména ve sportovních a
wellness zařízeních a atraktivitách," uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady
Moravskoslezsko.
Nejvíce prostředků se uplatnilo v ostravské zoo. S pomocí dotace 211 milionů korun zde vyrostlo
návštěvnické centrum a pavilon evoluce, zoo se rozšířila o safari a upravila vstup a parkování. Do
Dolních Vítkovic směřovalo 127 milionů korun na zpřístupnění oblasti, nástavbu vysoké pece o Bolt
Tower, výstavbu návštěvnického centra a propojení oblasti s Hlubinou.
Dotace oživily deset regionálních muzeí. Proměnila se například expozice i objekt opavské výstavní
budovy Slezského zemského muzea nebo interaktivní expozice v Muzeu Hlučínska.
"Nový impulz dostala díky dotaci 77 milionů korun sakrální turistika. Sedm kostelů se spolu s
rekonstrukcí otevřelo turistům a připravilo pro ně průvodce, propagační materiály a možnost
prohlídek," doplnila Kateřina Dostálová s tím, že statistiky nezapočítávají dvě desítky dalších
rekonstruovaných kostelů podpořených z EU.
Dotace 378 milionů korun umožnila výstavbu 25 úseků turistických cyklostezek a cyklotras. Vznikly
například úseky na páteřních trasách Ostrava-Beskydy, Slezská magistrála, Odra-Morava-Dunaj nebo
Střecha Evropy.
Moravskoslezský kraj označil turistické a běžkařské trasy Jesenické a Beskydské magistrály a
investoval do jejich údržby. Propagoval kraj projekty Jak šmakuje Moravskoslezsko nebo Technotrasa.

Investice z ROP Moravskoslezsko do cestovního ruchu dle témat:
dotace (Kč)
počet projektů počet pracovních míst
ubytovací zařízení
454 592 107
27
174
sport a wellness
416 677 998
30
136
památky
391 726 318
30
19
cyklostezky
378 330 057
25
ZOO Ostrava
210 601 347
4
10,5
marketing a propagace CR 194 672 288
35
muzea
167 570 845
10
další atrakce
104 986 301
17
7,5
návštěvnická centra
59 544 924
5
2
CELKEM
2 378 702 184 183
349
Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na
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rozvoj kraje. Aktuálně od roku 2007 proplatila 18,9 miliardy korun za projekty dopravní infrastruktury a
dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu. Za evropské dotace v
započatém období 2014-2020 zodpovídají pověřená ministerstva.
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