V květnu 2017 Arboretum Moravské brány v Ratiboři - Město Ratiboř
ve spolupráci s Arboretem Nový Dvůr - Slezské zemské muzeum v Opavě přistoupilo k projektu
„Poznáváme krásy arboret“. Tento projekt je realizovaný v termínu od 1.5.2017 do 31.5.2018.
Hlavním cílem projektu je zvýšení přeshraničního cestovního ruchu a propagace
obou botanických zahrad, především mezi turisty z Polska a z České republiky.

Projekt obsahuje následující činnosti:
1. Zvýšení atraktivity arboret.
Revitalizace rekreační oblasti v Arboretu Moravské brány v Ratiboři a jeho přizpůsobení pro plnění
edukačních úkolů – vytvoření edukační přírodní stezky „Zelená třída”.
Rozšíření informačního systému v Arboretu Nový Dvůr - nákup informačního kiosku a mobilních
audioprůvodců. Zařízení budou obsahovat dvojjazyčné polsko-české informace věnujícící se tématu
botanických zahrad.
2. Soutěž o arboretech
Uspořádání polsko-české výtvarné soutěže „Jak si představuješ arboretum“. Soutěž je zaměřena na
žáky 4.- 6. tříd základních škol z oblasti Ratiboře a Opavy.
3. Poznáváme krásy našich arboret
Uspořádání návštěvy pro seniory z Ratiboře do Arboreta Nový Dvůr, a také studentů základních škol z
Opavy do Arboreta Moravské brány v Ratiboři.
4. Výměna zkušeností mezi arborety v Polsku a v České republice
Uspořádání studijních exkurzí pro zaměstnance Arboreta Moravské brány v Ratiboři a Slezského
zemského muzea v Opavě s cílem poznat jak fungují jiné botanické zahrady v Polsku a v České
republice.
5. Propagační akce
Slavnostní otevření „Zelené třídy” v Arboretu Moravské brány.
Populárně-vědecká konference „Poznáváme krásy arboret“ v Opavě.
Vydání informačního letáku o arboretech.
Vydání polsko-české publikace před konferencí, ve které budou informace o arboretech a také shrnutí
referátů, které na konferenci zazněly.
Celková hodnota projektu je 69 379,40 Eur
Na polské stráně je 34 526,90 Euro
Na české stráně je 34 852,50 Euro
Na polské stráně 85% částky bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% bude z
rozpočtu státu Polské republiky, 10% z města Ratiboř.
Projekt je spolufinancován z programu Fondu mikroprojektů INTERREG V-A Rcz-RP 2014-2020 a
rozpočtu státu.

