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Dokončené projekty, s nimiž obcím pomáhala Agentura pro regionální rozvoj
Nové víceúčelové hřiště v Proskovicích potěšilo hlavně děti
Ostravské Proskovice se díky evropské dotaci dočkaly nového víceúčelového venkovního
hřiště s umělým povrchem, které slouží hlavně dětem a mládeži. ,,Takový prostor nám
chyběl, hřiště je určeno jak nejmenším dětem, tak těm odrostlejším. Během školního roku jej
využijí děti z místní základní školy, po 16. hodině bude sloužit i veřejnosti a o prázdninách je
otevřeme veřejnosti po celý den,“ upřesnila starostka ostravské městské části Proskovice
Marie Matějová.
Hřiště bylo vybudováno hlavně díky evropské dotaci (peníze šly z Regionálního operačního
programu ROP NUTS II Moravskoslezsko): celkově stálo téměř 4,5 mil. Kč, více než 4
milióny šly z EU. S projektem pomáhala obci ARR.
Cyklostezka pro větší bezpečnost
Cyklostezku a nový úsek silnice mezi Brušperkem a Starou Vsí nad Ondřejnicí pomohly
zaplatit evropské dotace. Výrazně se tak zvýšila bezpečnost cyklistů, protože po silnici
projíždí až 2500 aut denně a přitom jde o oblíbenou cyklotrasu hlavně o víkendech.
Podle starosty Staré Vsi Dalibora Dvořáka byla v minulosti jedinou alternativou k silnici
souběžná polní cesta, jejíž technický stav ale cyklistice nevyhovuje. Obec Stará Ves nad
Ondřejnicí se dohodla s městem Brušperk na společném projektu, s nímž pomohla Agentura
pro regionální rozvoj. Novou cyklostezku, stezku pro pěší i odpočivadlo už veřejnost používá
(foto archiv obce Stará Ves n. O. – je z otevření stezky, zleva druhý starosta Dvořák). Trasa
nové silnice s cyklostezkou vede malebnou krajinou Poodří podél vodního toku Ondřejnice a
přispívá k lepšímu propojení místní sítě cyklostezek s páteřní Jantarovou stezkou – dálkovou
mezinárodní cyklistickou trasou spojující Krakov s Vídní.
Investice stála 3,4 miliony korun, z toho téměř 3 miliony pak představuje dotace z EU z ROP Moravskoslezsko. Pro ARR to nebyla první zkušenost spolupráce- na začátku roku
2011 bylo otevřeno ve Staré Vsi hřiště rovněž postavené z evropských peněz, na projektu
opět pracovala ARR.
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