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Grafické označení broumovského regionu, které dosud používalo i občanské sdružení Agentura
pro rozvoj Broumovska (dále jen APRB nebo Agentura), nahradilo sdružení vlastním logem. I
když svůj cíl, jak píše ve Výroční zprávě za rok 2011, „všemi silami rozvíjet tento krásný region“,
dále zachovává.
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Nové logo v sobě podle slov jeho autora, broumovského grafika a fotografa Jana Fliegera,
zahrnuje symboliku, charakterizující dnešní aktivity a směřování APRB: „Novým grafickým
prvkem Agentury je křídlo, které v mnohém charakterizuje její činnost. Je symbolem vzletu a
rozvoje, ale také určitého poslání a ochrany. Představuje sílu myšlenek a má duchovní náboj.
Symbol je tvořen jednotlivými body, které představují množství lidí a subjektů, které se na
rozvoji Broumovska podílejí. Význam toho, čeho mohou pro rozvoj Broumovska dosáhnout
společně, přesahuje součet toho, čeho by dosáhli každý zvlášť.“

Jan Školník, iniciátor vzniku APRB zdůrazňuje, že „Agentura dosud neměla žádné logo.
Používala logo Broumovska, protože i tím chtěla region prezentovat.“ Logo se třemi vrchy bylo
možno od založení APRB před více než 8 lety postupně vídat na všech jejích materiálech i
materiálech ostatních složek na Broumovsku, pak na jejich webových stránkách, dnes je
například v hlavičce Místní akční skupiny Broumovsko+ nebo Dobrovolného svazku obcí
Broumovska a dalších. Jan Školník dodává: „Tím, že Agentura používala označení regionu mu
chtěla pomoci. Při rozšiřování našich aktivit do dalších oblastí především sociálních služeb a
sociálního podnikání, se to ukázalo jako nevhodné a zavádějící. Myslím, že oddělení pomůže
Agentuře i značce Region Broumovsko.“

K významným projektům APRB patří například pořádání již 7. ročníku hudebního festivalu
komorní hudby „Za poklady Broumovska“. Koncerty postupně v deseti broumovských
vesnických kostelech navštívilo loni více než 3 tisíce lidí. Další významný úkol, který na sebe
Agentura v současné době vzala, úzce souvisí s broumovským klášterem. Podle správce
benediktinského kláštera v Broumově Přemysla Sochora „bude APRB zajišťovat programovou
náplň projektu opatství sv. Václava v Broumově ‚Vzdělávací a kulturní centrum Broumov –
revitalizace kláštera‘, který se letos začíná realizovat a bude ukončen v roce 2014. Klášter je
díky Agentuře již teď centrem kultury a vzdělání.“
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