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2 kompendium 2007–2013

Dotační programy na podporu přeshraniční 
spolupráce v Euroregionu Nisa 2007–2013
V období let 2007–2013 měli žadatelé z Euroregionu 
Nisa možnost čerpat finanční prostředky na realizaci 
projektů v rámci přeshraniční spolupráce ze dvou 
dotačních programů. První program byl zaměřen 
na spolupráci česko–polskou, druhý program 
byl zaměřen na spolupráci česko–saskou.

Operační program přeshraniční 
spolupráce Česká republika – 
Polská republika 2007–2013

Pro podporu česko–polské přeshraniční 
spolupráce bylo možné využívat Operační 
program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 
2007–2013. Tento program nabízel 
finanční podporu projektům ve čtyřech 
prioritních osách, které se dále členily 
na podrobnější oblasti podpory.

přehleD prioritních os operačního 
programu přeshraniční spolupráce česká 
republika – polská republika 2007–2013

•	 Prioritní osa I. Posilování 
dostupnosti, ochrana životního 
prostředí a prevence rizik

•	 Prioritní osa II. Podpora rozvoje 
podnikatelského prostředí 
a cestovního ruchu

•	 Prioritní osa III. Podpora spolupráce 
místních společenství

•	 Prioritní osa IV. Technická pomoc

V rámci česko–polské přeshraniční spolupráce bylo v období let 2007–2013 realizováno 
v Euroregionu Nisa celkem 25 projektů, u nichž byl vedoucí (hlavní) partner projektu 
z české strany. Jedná se projekty, které byly schváleny k realizaci do roku 2013. Na území 
Euroregionu Nisa byly dále realizovány také projekty, u nichž byl vedoucí (hlavní) 
partner projektu z polské strany. Tyto projekty nejsou obsahem této publikace.

Nejvíce projektů v česko-polské spolupráci bylo zaměřeno na podporu cestovního ruchu, 
jednalo se celkem o 11 projektů. Na podporu společenských, kulturních a volnočasových 
aktivit bylo zaměřeno 5 projektů. Ve sledovaném období byly podpořeny také tři projekty 
z oblasti dopravní infrastruktury a tři projekty z oblasti podpory podnikání. Mnohé 
z česko-polských projektů nebyly ještě v době vydání této publikace finančně ukončeny. 
Přesto lze očekávat, že jejich celkový finanční objem bude kolem 500 mil. Kč.
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Předpokládaná výše čerpaných finančních  
prostředků dotačních programů

česko-polské / „velké“ 500 mil. Kč
česko-polské / fond mikroprojektů 75 mil. Kč
česko-saské / „velké“ 500 mil. Kč
česko-saské / fond malých projektů 40 mil. Kč

Fond mikroprojektů

V rámci česko–polské spolupráce byl v období 2007–2013 
v Euroregionu Nisa realizován Fond mikroprojektů. Fond 
mikroprojektů je nástrojem pro podporu projektů menšího 
rozsahu do 30 000 €. Mikroprojekty jsou zaměřené 
především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních 
vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. 
Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení 
infrastruktury daného území, zejména z oblasti městské 
a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.

Ve Fondu mikroprojektů v rámci česko–polské přeshraniční 
spolupráce byly v Euroregionu Nisa do poloviny roku 
2014 realizovány celkem 223 projekty, u nichž byl příjemce 
dotace z české strany. Na území Euroregionu Nisa byly také 
realizovány projekty, u nichž byl příjemce dotace z polské 
strany. Tyto projekty nejsou obsahem této publikace.

Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa v česko–polské 
spolupráci bylo nejvíce projektů (29‚6 %) realizováno v oblasti 
regionálního rozvoje, kam spadají především projekty „people-
to-people“ (lidé s lidmi), neboli společně realizované aktivity 
z nejrůznějších oblastí. Velký podíl (18‚8 %) měly projekty 
z oblasti cestovního ruchu. Projekty z oblasti sportu, školství 
a kultury měly téměř shodný podíl (16‚6 %; 15‚7 % a 13‚5 %). 
V rámci samostatné výzvy bylo také podpořeno 13 projektů 
zaměřených na pomoc po ničivých povodních roku 2010. 
Jednalo o projekty na pořízení nové požární techniky.

Také ve Fondu Mikroprojektů nebyly v době vydání této 
publikace mnohé projekty ještě finančně ukončeny. Celkový 
finanční objem popsaných projektů z Fondu mikroprojektů 
bude cca 75 mil. Kč.
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Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Svobodným státem Sasko a Českou republikou
Pro podporu česko–saské přeshraniční spolupráce bylo možné využívat Program 
Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou. Tento program nabízel finanční podporu projektům ve třech 
prioritních osách, které se dále členily na podrobnější oblasti podpory.

přehleD prioritních os programu cíl 3/ziel 3 na poDporu přeshraniční 
spolupráce mezi svoboDným státem sasko a českou republikou

•	 Prioritní osa 1 – Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
•	 Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
•	 Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí

V rámci česko–saské přeshraniční spolupráce bylo v období let 2007–2013 realizováno 
v Euroregionu Nisa celkem 35 projektů, u nichž byl vedoucí (hlavní) partner projektu 
z české strany. Jedná se projekty, které byly schváleny k realizaci do roku 2013. Na území 
Euroregionu Nisa byly dále realizovány také projekty, u nichž byl vedoucí (hlavní) 
partner projektu ze saské strany. Tyto projekty nejsou obsahem této publikace.

V oblasti česko-saské spolupráce bylo nejvíce projektů (celkem 11) zaměřeno 
na oblast ochrany životního prostředí. Další velkou skupinou byly projekty 
z oblasti lidských zdrojů, cestovního ruchu a z oblasti odstraňování povodňových 
škod. Stejně jako u předchozích projektů, nejsou i v programu česko-saské 
spolupráce mnohé projekty finančně ukončeny. Celkový finanční objem česko-
saských projektů se bude pohybovat opět kolem hodnoty 500 mil. Kč.

Společný fond malých projektů

Také v česko-saské spolupráci fungoval 
Společný fond malých projektů, který 
podporoval realizaci menších projektů 
obdobně jako Fond mikroprojektů 
v česko-polské spolupráci. Opět jsou 
v této publikaci uvedeny pouze projekty, 
kde byl vedoucí partner z české strany.

Ve Společném fondu malých projektů 
v rámci česko-saské spolupráce se 
nejvíce projektů zaměřovalo na akce 
pro děti z mateřských a základních 
škol. Tyto projekty tvořily čtvrtinu 
všech projektů. Téměř shodný podíl 
23‚9% a 22‚7 % měly projekty zaměřené 
na kulturu a na regionální rozvoj, kde 
jsou opět projekty „people-to-people“. 
Celkový finanční objem všech projektů 
na české straně je ve výši 40 mil. Kč.
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Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Jizersko-Jakuszycká 
magistrála

nositel projektu: jizerská, o. p. s.

partner projektu:  
stowarzyszenie bieg piastów
místo realizace: beDřichov, jakuszyce
obDobí realizace projektu: 
07/2008–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 32 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 37 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhla modernizace 
lyžařských tras a vzniklo cca 15 km 
lyžařských tras, byla pořízena technika 
pro jejich údržbu, byl přestavěn 
a modernizován běžecký okruh pro 
rodiny s dětmi v Bedřichově. Další 
aktivitou projektu bylo uspořádání 
dvou akcí: Běhu bez hranic Harrachov – 
Jakuszyce a Polsko-českého běhu.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Multifunkční centrum 
Trojzemí Hrádek n. N. 
(CZ) – Bogatynia (PL)

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: martin půta
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace:  
hráDek naD nisou, bogatynia
obDobí realizace projektu: 
05/2008–02/2011
výŠe příspěvku z eu: 48 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 56 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V partnerských městech proběhla 
rekonstrukce památkově chráněných 
objektů. V Hrádku nad Nisou se jednalo 
o dům č.p. 71 na náměstí, v Bogatynii se 
jednalo o Lidový dům Markotice. V Hrádku 
nad Nisou vzniklo turistické informační 
středisko s kvalitním zázemím a přístupem 
na internet, výstavní prostory pro stálou 
expozici a společné putovní výstavy 
a novostavba multifunkčního prezentačního 
sálu. V rámci projektu bylo připraveno 
několik přednášek o historii, přírodě 
a krajině v české a polské části Trojzemí.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Naučné stezky 
v česko-polském 
příhraničí

nositel projektu: město turnov

partner projektu: powiat jaworski
místo realizace: turnov, muchow
obDobí realizace projektu: 
04/2009–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 15 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 18 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V projektu byly na české straně vybudovány 
naučné stezky v Turnově a okolí a na 
polské straně byly proznačena a vybavena 
naučná stezka na území zámeckého 
parku Muchow. Dále byl v obou lokalitách 
vytvořen vícejazyčný informačně-naučný 
systém. Tyto aktivity vytvořily základ pro 
tvorbu společného turistického produktu.



7

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Klenotnice

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: mgr. jana Damborská
partner projektu:  
muzeum českého ráje v turnově, 
příspěvková organizace; regionální 
muzeum jawor, příspěvková organizace
místo realizace: liberec, turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
04/2009–02/2010
výŠe příspěvku z eu: 2‚7 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 3‚2 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním cílem projektu byla příprava 
nového turistického produktu a podpora 
cestovního ruchu. První část projektu 
byla investiční, která spočívala především 
v provedení drobných stavebních 
prací a proběhla instalace odborných 
vitrín následně využitých k přípravě 
expozice. Vyjmenované investiční 
aktivity doprovázely společné semináře 
a setkání, jejichž hlavním cílem byla volba 
nejvhodnějších exponátů pro plánované 
expozice. Kromě toho se partneři zúčastnili 
společných propagačních činností. Byly 
vytisknuty informační brožury a tematické 
letáky v několika jazykových verzích.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Cyklotrasy 
v Heřmanicích, 
v Dětřichově 
a v Bogatynii, rozhledna 
v Heřmanicích

nositel projektu: obec heřmanice

kontaktní osoba: vlaDimír stříbrný
partner projektu:  
obec Dětřichov, bogatynia
místo realizace:  
heřmanice, Dětřichov, bogatynia
obDobí realizace projektu: 
04/2009–09/2012
výŠe příspěvku z eu: 12 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 14 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k vyznačení 
nové cyklotrasy vedoucí z Dětřichova 
přes Heřmanice do Bogatynii. Obec 
Heřmanice a Dětřichov dále vybudovali 
nové úseky cyklotrasy. V obci Heřmanice 
byla vystavěna nová dřevěná rozhledna.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Cyklostezka 
Jizerka – Jakuszyce

nositel projektu: obec kořenov

partner projektu:  
stowarzyszenie bieg piastów
místo realizace: jizerské hory
obDobí realizace projektu: 
05/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 15 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 18 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cyklostezka Jizerka – Jakuszyce spojuje 
dvě známá centra Jizerských hor – osadu 
Jizerka a sportovní areál v polských 
Jakuszsycích. Celá trasa měří 10‚5 km 
a uživatelé mají možnost na této vzdálenosti 
poznat malebnou bránu do Jizerských 
hor – osadu Jizerka, přejet přes řeku 
Jizeru, zavítat do polské osady Orle 
a navštívit centrum letních i zimních 
aktivit – sportovní areál v Jakuszycích.



8 Re alizované pRojek t y přeshR aniční spolupR áce česk á Republik a – pol sk á Republik a 2007–2013

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Cyklostezka –  
Z údolí Jizery do údolí 
Bobru – I. Etapa

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: mgr. jan Farský
partner projektu: město jelenia góra
místo realizace: semily, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2013
výŠe příspěvku z eu: 12 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 16 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Na české straně byla realizována výstavba 
lávky přes Jizeru a výstavba druhého 
úseku cyklostezky podél Jizery na 
území města Semily. Na polské straně 
se realizovaly cyklostezky „Na stezkách 
Ducha hor“ (Na ścieżkach Ducha Gór). 
Společně byla vydána brožura s popisem 
turistických zajímavostí a cykloturistických 
tras v údolí řeky Jizery a v údolí řeky 
Bobru a jejího přítoku Kamienica.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Oživení česko-polské 
sklářské tradice pro 
rozvoj cestovního ruchu

nositel projektu: město nový bor

partner projektu:  
muzeum karkonoskie w jeleniej górze
místo realizace: nový bor, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
05/2010–03/2013
výŠe příspěvku z eu: 29 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 34 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k vytvoření nové 
stálé expozice zaměřené na česko-polskou 
sklářskou tradici v Krkonošském muzeu 
v Jelení Hoře a bylo vybudováno potřebné 
zázemí Sklářského muzea v Novém 
Boru. Současně se konalo několik výstav 
s tématem společného kulturního dědictví 
určených pro širokou veřejnost a byly 
zorganizovány rovněž akce s tématem 
přeshraniční sklářské tradice pro odbornou 
veřejnost. V rámci propagace projektu 
byly společně připraveny a vydány 
česko-polské materiály s informacemi 
o turistických zajímavostech, které 
jsou spojené se sklářskou tradicí.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

ZELENÉ KRKONOŠE – 
rozvoj turistické 
infrastruktury měst 
v polsko-českém 
pohraničí: Jilemnice, 
Karpacz a Kowary

nositel projektu: město jilemnice

kontaktní osoba: ing. martin Šnorbert
partner projektu:  
město kowary, město karpacz
místo realizace:  
jilemnice, kowary, karpacz
obDobí realizace projektu: 
05/2011–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 17 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 19 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byla modernizace 
a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
v česko-polském pohraničí. V Jilemnici 
došlo k revitalizaci sokolského parku 
a k vytvoření stezky po přírodních 
zajímavostech. Partnerská města 
v Polsku zajistila zpřístupnění turisticky 
zajímavých míst a vytvořila stezky 
po přírodních zajímavostech.
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Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Lyžařská magistrála 
Krkonoše-Jizerské hory

nositel projektu: obec kořenov

partner projektu:  
jizerky pro vás obecně prospěŠná 
společnost, stowarzyszenie bieg piastów
místo realizace: jizerské hrory, krkonoŠe
obDobí realizace projektu: 
07/2013–04/2015
výŠe příspěvku z eu: 2‚9 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 3‚6 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu je zvyšovat kvalitu 
Česko-polské Jizerské lyžařské magistrály. 
Propojením tras v Kořenově a Harrachově 
s areálem v Jakuszycích vznikne evropský 
unikát – celkem 800 km pravidelně 
upravovaných běžeckých tras.

Podpora rozvoje  
cestovního ruchu

Česko-polské 
stezky pod Smrkem 
v Jizerských horách

nositel projektu: obec lázně libverDa

kontaktní osoba: ing. jan pospíŠil
partner projektu: horská služba 
čr, o.p.s; město ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: jizerské hory
obDobí realizace projektu: 
05/2013–10/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚8 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚7 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu je poskytnout návštěvníků 
Singltreku pod Smrkem v Jizerských horách 
nové služby, zvýšit jejich bezpečnost 
a propojit existující okruhy na polské 
straně, které mají návaznost na trasy na 
české straně. Obec Lázně Libverda vybuduje 
v nástupním místě zázemí pro cyklisty 
s informačním centrem, testcentrem 
a servisem kol, prodejem základních potřeb 
pro cyklisty a rychlým občerstvením. Horská 
služba ČR vybuduje služebnu pro zásahy na 
singltrekových tratích. Gmina Świeradów 
Zdrój vybuduje 6‚4 km singltreků.

Podpora společenských, kulturních 
a volnočasových aktivit

Krakonošovy letní 
podvečery bez hranic

nositel projektu: jilemnicko – svazek obcí

kontaktní osoba: ing. raDka paulů
partner projektu: město karpacz
místo realizace: jilemnicko, karpacz
obDobí realizace projektu: 
04/2009–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 2‚9 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 3‚4 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Krakonošovy letní podvečery bez hranic 
je projekt, který byl zaměřen na podporu 
a prezentaci kulturních a řemeslných 
tradic a volnočasových aktivit v oblasti 
Krkonoš a Podkrkonoší. Hlavním cílem 
projektu bylo navázání vzájemné spolupráce 
v oblasti kultury mezi Městem Karpacz 
a Jilemnickem – svazkem obcí. V rámci 
projektu byla uspořádána kulturní 
přehlídka v Jilemnici. Součástí projektu 
bylo také pořízení technického vybavení 
pro zajištění organizace akce, pořízení 
lidových krojů, vydání turistických 
materiálů v obou jazycích a distribuce 
propagačních předmětů projektu.
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Podpora společenských, kulturních 
a volnočasových aktivit

Česká Lípa –
Boleslawiec – Společné 
a odlišné aneb sousedé 
Slované, poznejme se

nositel projektu: město česká lípa

kontaktní osoba:  
ing. marcela rajchertová
partner projektu:  
městská obec bolesławiec
místo realizace: česká lípa, bolesławiec
obDobí realizace projektu: 
06/2009–11/2010
výŠe příspěvku z eu: 4‚6 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚4 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projektový záměr obsahoval soubor 
aktivit, tvořených jednak společnými 
kulturními a sportovními akcemi, jednak 
zpracováním propagačních materiálů 
pro různé cílové skupiny. Realizace 
projektu umožnila posílení a rozvoj 
stávající spolupráce i navázání nových 
kontaktů a výměnu zkušeností. Dalším 
záměrem projektu bylo zprostředkovat 
informace o historii, kultuře či turistických 
atraktivitách těchto partnerských měst.

Podpora společenských, kulturních 
a volnočasových aktivit

Podpora volnočasových 
a rekreačních činností 
mezi českou a polskou 
stranou v rámci 
basketbalu pro děti, 
mládež a trenéry

nositel projektu:  
basketbalový klub konDoři liberec

kontaktní osoba: sigitas aDomavičius
partner projektu: klub sportowy „suDety“
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚2 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚3 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projektový záměr zahrnuje soubor aktivit, 
tvořených společným školením trenérů, 
soustředěními, lyžařským kurzem, letní 
sportovní školou a sportovními turnaji. 
Cílem projektu je podpora volnočasových 
aktivit, které preventivně působí proti 
vzniku sociálně patologických jevů. Oba 
kluby vynikají velkým zacílením na mladou 
generaci, na kterou je cílen celý projekt.

Podpora společenských, kulturních 
a volnočasových aktivit

Místa s tradicí

nositel projektu: mikroregion tanvalDska

partner projektu: obec stara kamienica
místo realizace:  
tanvalDsko, stara kamienica
obDobí realizace projektu: 
01/2013–06/2015
výŠe příspěvku z eu: 1‚4 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 1‚6 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Předmětem projektu je kulturní spolupráce 
příhraničních regionů zaměřená na 
podporu tradičních výrob a společného 
kulturního dědictví. Hlavním výstupem 
projektu bude stezka „Místa s tradicí“, která 
propojí oba příhraniční regiony a podpoří 
rozvoj cestovního ruchu. Na stezce 
budou vícejazyčné panely prezentující 
oba regiony. Dalším cílem je podpora 
kulturních tradic a výrob, která proběhne 
prostřednictvím výměnných výstav 
tradičních výrobců či regionálních umělců.
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Podpora společenských, kulturních 
a volnočasových aktivit

Setkávání – tradice, 
kultura a život 
v česko-polském 
pohraničí

nositel projektu:  
eurocentrum jablonec naD nisou s. r. o.

kontaktní osoba: marta procházková
partner projektu:  
statutární město jablonec naD nisou, 
miejski Dom kultury „muFlon“
místo realizace:  
jablonec naD nisou, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
01/2010–01/2013
výŠe příspěvku z eu: 18 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 22 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt umožnil sblížení obyvatel měst 
a okolí Jablonce nad Nisou a Jelení Hory 
prostřednictvím vzájemného poznávání 
jejich kultury při společných aktivitách. 
Partneři projektu společně připravovali 
dramaturgii programů, ve kterých zpravidla 
vystupovali čeští i polští účastníci. Diváci 
a účastníci měli možnost srovnávat obě 
kultury a hledat společné kořeny. Součástí 
projektu byla rovněž rekonstrukce 
a vybavení prostor u partnerů tak, aby 
umožnily realizaci aktivit projektu.

Posilování  
dostupnosti

Vytvoření 
přeshraničního 
propojení mezi obcemi 
Černousy a Zgorzelec

nositel projektu: krajská správa silnic 
libereckého kraje, příspěvková organizace

kontaktní osoba: FrantiŠek janďourek
partner projektu: gmina zgorzelec
místo realizace: černousy, zgorzelec
obDobí realizace projektu: 
07/2009–09/2010
výŠe příspěvku z eu: 22 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 26 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Předmětem projektu bylo vytvoření 
komunikačního spojení mezi obcí Černousy 
a Zhořelcem, kdy byly modernizovány 
a budovány cesty a silniční komunikace. 
Tímto způsobem byla zlepšena dopravní 
dostupnost mezi polskými a českými 
příhraničními regiony, a rovněž posílena 
atraktivita regionu jak pro obyvatele, 
tak i pro turisty a potenciální investory.

Posilování  
dostupnosti

Zlepšení dopravní 
dostupnosti mezi městy 
Hrádek nad Nisou (CZ), 
Bogatynia (PL) 
a Heřmanice (CZ) 
v česko-polském 
příhraničí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: martin půta
partner projektu: krajská správa silnic 
libereckého kraje, gmina bogatynia
místo realizace:  
hráDek naD nisou, bogatynia
obDobí realizace projektu: 
04/2008–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 53 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 101 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V Hrádku nad Nisou byla provedena 
kompletní rekonstrukce hlavní silniční 
komunikace vedoucí z města k hraničnímu 
přechodu do Polska (ulice Václavská 
a Žitavská). Na této rekonstrukci se 
podílelo město Hrádek nad Nisou 
a Krajská správa silnic Libereckého kraje. 
Město Bogatynia provedlo rekonstrukci 
silniční komunikace vedoucí z města 
k hraničnímu přechodu v Heřmanicích.
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Posilování dostupnosti

Zlepšení dopravní 
infrastruktury 
v Krkonoších 
a Jizerských horách

nositel projektu: krajská správa silnic 
libereckého kraje, příspěvková organizace

partner projektu:  
Dolnoslezský kraj / Dolnoslezská 
správa silnic a železnic wroclaw
místo realizace: rokytnice naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
06/2008–03/2010
výŠe příspěvku z eu: 101 mil Kč
celkové náklaDy projektu: 119 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Předmětem projektu byla modernizace 
páteřní komunikace pro velké území, 
zahrnující Horní Mísečky (CZ) – Vítkovice 
(CZ) – Rokytnice (CZ) – Paseky (CZ) – 
Harrachov (CZ) až k hraničnímu přechodu 
a dále na polské straně až do měst 
Jakuszce – Szklarska Poręba – Świeradów 
Zdrój – Czerniawa. Na české straně se 
jednalo o komunikaci II/294 – Rezek, 
na polské straně se jednalo o silnici č. 404.

Prevence rizik

Přeshraniční spolupráce 
zdravotnických 
záchranných služeb 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: zDravotnická 
záchranná služba libereckého 
kraje, příspěvková organizace

partner projektu:  
specializovaná nemocnice – samostatné 
veřejné střeDisko zDravotní péče ve 
zhořelci; zDravotnická záchranná 
služba v jelení hoře samostatné 
veřejné zařízení zDravotní péče
místo realizace:  
liberec, zhořelec, jelení hora
obDobí realizace projektu: 
07/2009–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 16 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 19 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření 
kooperativní sítě zdravotnických 
záchranných služeb v české a polské 
části Euroregionu Nisa. V rámci projektu 
došlo k nákupu 4 plně vybavených 
sanitních vozů určených mimo jiné pro 
přeshraniční zásahy. Během realizace 
projektu vznikla dvě koordinační střediska 
pro řízení přeshraničních zásahů. 
Dále se konaly konference, cvičení 
záchranářů, výměnné stáže apod.

Rozvoj podnikatelského prostředí

Podpora rozvoje 
regionálních firem 
na česko-polském 
příhraničí

nositel projektu: okresní hospoDářská 
komora v jablonci naD nisou

kontaktní osoba: ing. oskar mužíček
partner projektu: krajská hospoDářská 
komora královéhraDeckého kraje; 
suDecká průmyslovo-obchoDní 
komora ŚwiDnica; krkonoŠská 
agentura pro regionální rozvoj a.s; 
hospoDářská komora „Śląsk“; okresní 
hospoDářská komora jeseník
místo realizace: česko-polské příhraničí
obDobí realizace projektu: 
03/2013–04/2015
výŠe příspěvku z eu: 16 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 19 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu je podpora a rozvoj 
podnikání v česko-polském příhraničí. 
Během realizace dojde k prezentaci 
nabídky a poptávky výrobních hal, 
provozoven, kanceláří v celé příhraniční 
oblasti pro české i polské podnikatele. 
Podnikatelům budou poskytované 
informace k legislativě při příhraničním 
podnikání. Budou organizované 
semináře, výstavy regionálních výrobců, 
podnikatelská setkání apod.
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Rozvoj podnikatelského prostředí

Energetický Inovační 
Portál CZ-PL

nositel projektu: trojzemí, o. p. s.

kontaktní osoba: ing. vlaDimír pachl
partner projektu:  
DolnoŚląski park innowacji i nauki
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2012–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚5 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚6 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Česko-polský energetický inovační portál 
slouží jako informační zdroj a prostor pro 
vzájemnou komunikaci všech subjektů 
se zájmem o inovace a nové technologie 
v energetice na území česko-polského 
příhraničí. Subjekty zde mají možnost 
prezentovat své aktivity, možnosti, 
potřeby týkající se oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací či zkušenosti s transferem 
technologií. Součástí aktivit projektu je 
také několik tematických workshopů, 
česko-polských setkání a školení.

Rozvoj podnikatelského prostředí

Internetové vizitky 
obcí česko-polského 
příhraničí

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2012–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚1 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 4‚8 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k vytvoření 
vícejazyčné verze webu jednotlivých 
veřejnosprávních subjektů v příhraničí 
a RSS kanálů, které umožňují efektivní 
informovanost o aktivitách a vytvoření 
centrálního rozcestníku s aktualitami 
zapojených subjektů v příhraničí. Vznikl 
také seznam veřejnosprávních subjektů 
v příhraničí obsahující jejich kontaktní 
informace, odkaz na vícejazyčné mutace 
jejich webů a RSS. Každý z partnerů 
uspořádal kurz z oblasti veřejných zakázek.

Územní spolupráce veřejných institucí

Poznej svého souseda

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2013
výŠe příspěvku z eu: 6‚8 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 8‚0 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt Poznej svého souseda si kladl za cíl 
přispět k sociální integraci česko-polského 
území Euroregionu Nisa prostřednictvím 
propagace a rozvoje partnerské spolupráce. 
Projekt se skládal ze 14 aktivit, z nichž každá 
významně přispívá k naplnění stanovených 
cílů. Mezi aktivity projektu patřilo například 
vytvoření dvojjazyčného internetového 
informačního portálu nebo organizace 
putovní výstavy o území Euroregionu Nisa.
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Územní spolupráce veřejných institucí

Strategie rozvoje 
Euroregionu Nisa

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2013
výŠe příspěvku z eu: 5‚6 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 6‚6 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 
si kladl za cíl přispět k socioekonomické 
integraci česko-polského území 
Euroregionu Nisa tím, že byla provedena 
socioekonomická analýza celého 
přeshraničního území, identifikace 
hlavních rozvojových oblastí a navržena 
strategie k dosažení stanovených cílů. 
Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 
byla připravena v přeshraničních 
odborných skupinách a projednána 
s širokou odbornou i laickou veřejností. 
V druhé fázi projektu byl připraven 
Akční plán, který obsahuje detailnější 
rozpracování nejdůležitějších projektů.
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Realizované projekty  
přeshraniční spolupráce 

Česká  
republika02 Svobodný 

stát Sasko 

2007–2013
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Bezpečnost

Systém odvracení 
ohrožení  
a poskytování pomoci  
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: staDtverwaltung 
zittau, město nový bor, město česká lípa, 
statutární město liberec, obec příŠovice
místo realizace: zittau, nový bor,  
česká lípa, liberec, příŠovice
obDobí realizace projektu: 
03/2009–02/2011
výŠe příspěvku z eu: 33‚5 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 39‚4 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo zlepšování spolupráce 
pro zajištění bezpečnosti ve společném 
pohraničí. Z poskytnutých finančních 
prostředků bylo pořízeno nezbytné a kvalitní 
technické vybavení hasičských jednotek. 
Pro Českou Lípu, Liberec a Příšovice byla 
pořízena cisternová automobilová stříkačka, 
pro Nový Bor bylo pořízeno terénní vozidlo 
a jednotka v Žitavě má nové vozidlo pro 
požární družstvo. Součástí projektu byla 
také společná hasičská školení a cvičení.

Cestovní ruch

Cesta k sousedům

nositel projektu: město nový bor

kontaktní osoba: mgr. jaromír Dvořák
partner projektu:  
gemeinDeverwaltung kurort oybin
místo realizace: nový bor, oybin
obDobí realizace projektu: 
10/2009–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 19 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 22 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Město Nový Bor spolu s projektovým 
partnerem vybudovalo novou 
proznačenou turistickou trasu s názvem 
„Cesta k sousedům“, jejíž celková délka 
je 33‚5 km. Trasa je vybavena mobiliářem. 
Na německé straně bylo vybudováno 
u nástupního místa parkoviště s obratištěm 
autobusu a budova sociálního zázemí. 
Nedílnou součástí trasy se na české 
straně stala i výstavba dřevěné lávky přes 
silnici I. třídy číslo I/13, která umožní 
bezpečnější spojení obou obcí pro pěší, 
cykloturisty i lyžaře z řad místních obyvatel 
i návštěvníků regionu z obou stran hranice.

Cestovní ruch

Hřebenovka

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: mgr. eva hornová
partner projektu: lanDratsamt görlitz
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
2010–2013
výŠe příspěvku z eu: 30 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 35 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Liberecký kraj se společně s německým 
partnerem Landkreis Görlitz podílel 
na znovuobnovení části hřebenové cesty. 
Obnovená trasa Hřebenovky vede od 
Orle přes území Libereckého kraje do 
německé oblasti Žitavských hor. Spojuje 
atraktivní místa vrcholových partií 
Jizerských, Lužických a Žitavských hor, 
Černostudniční i Ještědsko-kozákovský 
hřbet. Užívat ji mohou jak pěší turisté 
a cyklisté, tak v zimě i běžkaři.
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Cestovní ruch

Přeshraniční aktivní 
region – Euroregion 
Neissa-Nisa-Nysa 
(region Českolipsko 
a zemský okres Görlitz)

nositel projektu: sDružení českolipsko

kontaktní osoba: ing. eva hamplová
partner projektu: 
entwicklungsgesellschaFt 
nieDerschlesische ober- lausitz mbh
místo realizace:  
oblast oD máchova jezera po baD muskau
obDobí realizace projektu: 
07/2011–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 8‚0 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 9‚5 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo společně rozvíjet 
přeshraniční region, navázat spolupráci 
subjektů působících v cestovním 
ruchu, zlepšit kvalitu nabídek služeb 
na Českolipsku a cílenou propagací 
region zviditelnit. Mezi propagační 
opatření patřil tisk propagačních brožur 
k tematickým oblastem, vydání map 
s turistickými nabídkami a zajímavostmi, 
výroba prezentačních CD, zhotovení 
a aktualizace dvojjazyčných prezentací 
na internetu, prezentace v médiích, 
v regionálním i odborném tisku a společné 
prezentace na regionálních akcích.

Cestovní ruch

Iniciativa historické 
tramvaje

nositel projektu: boveraclub

kontaktní osoba: tomáŠ krebs
partner projektu: strassenbahnFreunDe 
chemnitz e.v, ovps oberelbische 
verkehrs- gesellschaFt pirna-sebnitz mbh
místo realizace:  
liberec, chemnitz, baD schanDau
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 9 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 11 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem tohoto projektu je využití 
turistických potenciálů v česko-saském 
pohraničí, které souvisí s provozem 
historických tramvají. Vedle toho bude 
probíhat spolupráce partnerů projektu 
na rozličných úrovních, zejména při 
společných brigádách a opravách 
historických tramvají, výměně zkušeností, 
plánování a organizaci společných akcí 
v Liberci, Chemnitz a Bad Schandau 
a při tvorbě marketingové strategie. 
V rámci projektu bude, vedle dalších 
aktivit, opraven vůz č. 813 v Chemnitz.

Cestovní ruch

Cesty tradičních 
řemesel

nositel projektu: město nový bor

kontaktní osoba: mgr. jaromír Dvořák
partner projektu:  
gemeinDe grossschönau
místo realizace: nový bor, grossschönau
obDobí realizace projektu: 
09/2013–05/2014
výŠe příspěvku z eu: 8‚8 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 10 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu budou na české 
straně rekonstruovány hrobky německých 
sklářských rodů Ladischů a Hantychů, bude 
pořízen mobiliář do depozitáře Sklářského 
muzea v Novém Boru, bude vybudována 
naučná skleněná stezka o 17 zastaveních 
v Novém Boru, proběhne instalace putovní 
výstavy o sklářském řemeslu v Čechách 
a textilním řemeslu v Sasku a vzájemná 
výměna této přeshraniční výstavy.
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Hospodářská spolupráce

Dvě země – jeden 
hospodářský prostor

nositel projektu:  
okresní hospoDářská komora liberec

kontaktní osoba: ivana Formanová
partner projektu:  
inDustrie- u.hanDelskammer 
DresDen geschäFtsstelle zittau
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2010–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 8‚7 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 10‚2 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Rozvoje hospodářské kooperace 
mezi českými a saskými podnikateli 
a živnostníky v obou částech regionu 
je možno docílit hlavně zlepšením 
komunikace obou skupin. Proto byly 
do projektu zařazeny různé společné 
aktivity pro podnikatele. Mezi hlavní 
aktivity projektu patřila oborová kontaktní 
setkání podnikatelů, poradenství pro 
podnikatele, Česko-saský klub podnikatelů, 
workshopy pro podnikatele, veletrhy 
a výstavy, konference pro podnikatele 
a živnostníky a podnikatelská 
setkání s příklady dobré praxe.

Hospodářská spolupráce

Vlivy počasí 
a změn klimatu na 
životní prostředí 
a zemní stavby

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: ing. lukáŠ zeDek
partner projektu: hochschule F. technik 
unD wirtschaFt DresDen, hochschule 
zittau görlitz, univerzita j. e. purkyně
místo realizace: liberec, žitava, 
Drážďany, Ústí naD labem
obDobí realizace projektu: 
09/2012–07/2014
výŠe příspěvku z eu: 17 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 20 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu spolupracují partneři 
na společném pořádání vzdělávacích 
akcí, jako jsou například přednášky, 
workshopy, exkurze a semináře. Tématem 
projektu jsou klimatické změny obecně, 
ale i jejich vliv na životní prostředí a zemní 
stavby, odolnost těchto staveb vůči 
extrémním vlivům počasí v souvislosti 
s legislativními a odbornými požadavky.

Infrastruktura

Modernizace 
přístupové komunikace 
k hraničnímu 
přechodu Krompach – 
Jonsdorf, I. Etapa

nositel projektu: krajská správa silnic 
libereckého kraje, příspěvková organizace

kontaktní osoba: ing. jan růžička
partner projektu: lanDratsamt görlitz
místo realizace: krompach
obDobí realizace projektu: 
08/2013–10/2013
výŠe příspěvku z eu: 24 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 20 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu byla provedena 
rekonstrukce silnice „III/27014 Heřmanice 
v Podještědí – Krompach“, která spočívala 
v zesílení živičných vrstev, obnově nebo 
výstavbě nových propustků, úpravě krajnic 
a prohloubení stávajících příkopů. Bylo 
opraveno a doplněno dopravní značení 
a byly doplněny bezpečnostní prvky.
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Lidské zdroje

Vzpomínka na 
společnou budoucnost – 
Koordinační a výstavní 
centrum oblasti muzeí 
Trojzemí CZ-D-PL

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: staDtverwaltung zittau
místo realizace: hráDek naD nisou, žitava
obDobí realizace projektu: 
07/2009–01/2012
výŠe příspěvku z eu: 7‚4 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 8‚8 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnila 
koncepční příprava a tvorba muzejního 
a společenského centra s využitím 
a propojením stávajících muzejních kapacit 
v regionu. Na základě zpracovaného 
konceptu jsou prostory výstavního 
a koordinačního centra v historickém 
domě č. p. 71 na Horním náměstí 
v Hrádku nad Nisou vybaveny zařízením 
pro pořádání výstav zaměřených na 
dějiny Trojzemí. Prostory budou rovněž 
sloužit pro setkávání odborné i laické 
veřejnosti. Jedním z cílů projektu je 
vytvořit v Hrádku nad Nisou koordinační 
prostory pro muzejní zařízení v Trojzemí.

Lidské zdroje

Přeshraniční 
spolupráce rodin 
s postiženými dětmi

nositel projektu:  
občanské sDružení D.r.a.k.

kontaktní osoba: bc. lenka bobvoŠová
partner projektu: kinDerFarm unD 
aktivspiel- platz „birkenhoF“ e.v. hartau
místo realizace: liberec, hartau
obDobí realizace projektu: 
09/2009–08/2012
výŠe příspěvku z eu: 3‚7 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 4‚3 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo zamezit sociální izolaci 
rodin se zdravotně znevýhodněnými 
dětmi jak na české, tak i na saské straně 
hranice a rozvíjet a prohlubovat vzájemnou 
spolupráci rodin s postiženými dětmi. 
Součástí projektu byla pravidelná setkávání 
rodin a dětí, a to vždy střídavě v Liberci 
a v Hartau, a výměna zkušeností se 
systémem v ČR a Sasku. V rámci projektu 
se uskutečnila například výuka českého 
a německého jazyka, konaly se semináře, 
výlety, psychorehabilitační pobyty, 
farmářský festival, výstava řemesel, 
den otevřených dveří a další společné akce.

Lidské zdroje

Tvorba společných 
učebních a studijních 
materiálů pomocí 
elektronických médií

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: irena vlčková
partner projektu:  
technische universität DresDen
místo realizace: liberec, DresDen
obDobí realizace projektu: 
10/2009–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 8‚6 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 10‚1 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Tříletý projekt byl určen pedagogům 
v Libereckém kraji a ve Svobodném 
státě Sasko. Cílem projektu bylo vytvořit 
funkční moderní multimediální výukové 
materiály a přesvědčit učitele středních 
a vysokých škol (včetně soukromých) 
v Libereckém kraji a ve Svobodném státě 
Sasko, aby je využívali při výuce.
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Lidské zdroje

Co nového u sousedů

nositel projektu: trojzemí, o. p. s.

kontaktní osoba: věra kazDerová
partner projektu: meDientraktor e.v.
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
06/2011–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 5‚3 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 6‚2 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl vytvořen dvojjazyčný 
internetový informační portál, který 
obsahuje 3 moduly (databáze adres 
a kontaktů, internetový rozcestník, 
aktuální informace o dění na druhé 
straně). Další aktivitou byl přeshraniční 
monitoring tisku. Jednalo se o výběr 
zajímavých aktualit, jejich překlad, redakční 
úprava a zpracování do elektronického 
přeshraničního periodika PERISKOP včetně 
rozeslání na cca 400 e-mailových adres.

Lidské zdroje

Společná cesta 
k přírodním vědám

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: ing. tomáŠ Špinka
partner projektu:  
gemeinDeverwaltung ottenDorF-okrilla
místo realizace: turnov, rovensko 
poD trosklami, ottenDorF
obDobí realizace projektu: 
09/2013–08/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚8 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚7 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt chce podnítit zájem mladé generace 
o přírodní a technické vědy a zájem 
o německý jazyk. Během realizace projektu 
se uskuteční workshopy učitelů, společné 
přírodovědecké dílny, společné přeshraniční 
přírodovědecké burzy, společná 
přírodovědecká soustředění (přírodní 
kempy) a setkání projektového týmu.

Lidské zdroje

Zachování identity 
staveb v ekumenické 
spolupráci 
v Euroregionu NISA

nositel projektu: římskokatolická 
Farnost – arciDěkanství liberec

kontaktní osoba: r.D. mgr. raDek jurnečka
partner projektu: ev.-luth. 
kirchgemeinDe „st.johannis“ zittau
místo realizace: liberec, žitava
obDobí realizace projektu: 
12/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚3 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚1 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se na české straně 
uskuteční výstavy, koncerty a akce pro děti. 
Saský partner provede stavební úpravy 
v kostele svatého Jana v Žitavě. Zároveň 
saský partner zajistí putovní výstavu 
ke Dni evropského kulturního dědictví.
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Odstranění povodňových škod

Společně proti živlům

nositel projektu: město cvikov

kontaktní osoba: mgr. Šárka jakobi
partner projektu: město jablonné 
v poDjeŠtěDí, město osečná, 
gemeinDeverwaltung jonsDorF
místo realizace: cvikov, jablonné 
v poDjeŠtěDí, osečná, jonsDorF
obDobí realizace projektu: 
10/2011–02/2014
výŠe příspěvku z eu: 32 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 37 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo pořízeno nové 
cisternové hasičské vozidlo pro Cvikov, 
Jablonné v Podještědí a Osečnou. Dále 
došlo k výstavbě nové hasičské zbrojnice 
v Jonsdorfu. Partneři projektu společně 
vytvořili Koncept pro přeshraniční využití 
pořízeného hasičského vybavení a konala 
se společná hasičská školení a cvičení.

Odstranění povodňových škod

Chrastava, Skalice 
a Bertsdorf-Hörnitz – 
hasiči společně proti 
přírodním živlům

nositel projektu: obec skalice u české lípy

kontaktní osoba: jiří löFFelmann
partner projektu: gemeinDeverwaltung 
bertsDorF-hörnitz, město chrastava
místo realizace: skalice u české lípy, 
bertsDorF-hörnitz, chrastava
obDobí realizace projektu: 
10/2011–03/2014
výŠe příspěvku z eu: 34 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 40 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo pořízeno nové 
cisternové hasičské vozidlo pro Skalici 
u České Lípy, Bertsdorf-Hörnitz a Chrastavu. 
Dále došlo k výstavbě nové hasičské 
v Bertsdorf-Hörnitz a byla provedena 
rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skalici 
u České Lípy. Partneři projektu společně 
vytvořili Koncept pro přeshraniční využití 
pořízeného hasičského vybavení a konala 
se společná hasičská školení a cvičení.

Odstranění povodňových škod

Protipovodňová 
ochrana a odstranění 
povodňových škod 
Hrádek n. N. – Zittau

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: staDtverwaltung zittau
místo realizace: hráDek naD nisou, žitava
obDobí realizace projektu: 
10/2011–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 26 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 30 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byla realizace opatření 
k odstranění následků způsobených 
povodněmi v srpnu roku 2010 a opatření 
pro zlepšení podmínek pro krizové řízení. 
Byla provedena revitalizace luk podél Nisy 
na Trojzemí zničených během povodní, 
došlo ke zvýšení kapacity povodňových 
základen včetně jejich vybavení. V rámci 
projektu se uskutečnil nákup zásahových 
vozů pro transport osob a materiálu a pro 
zásahy. Byl pořízen nezávislý komunikační 
systém pro krizový štáb a monitorovací 
systém na Nise a jejich přítocích.
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Odstranění povodňových škod

Rekonstrukce 
příhraničních 
komunikací a mostů 
po povodních 2010

nositel projektu: krajská správa silnic 
libereckého kraje, příspěvková organizace

kontaktní osoba: ing. jan růžička
partner projektu:  
lanDratsamt görlitz, liberecký kraj
místo realizace: svor, krompach
obDobí realizace projektu: 
06/2013–08/2013
výŠe příspěvku z eu: 37 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 43 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt se skládal z rekonstrukcí dvou 
samostatných úseků silničních komunikací. 
Prvním úsekem byla rekonstrukce 
komunikace III/26321 Svor, včetně mostu 
přes Boberský potok ve Svoru. Druhou 
částí byla rekonstrukce silnice III/27014 
v úseku od křižovatky se silnicí III. třídy 
III/26839 v obci Juliovka až po křižovatku 
se silnicí III/27017 v centru obce Krompach. 
Obě stavby se nachází na území CHKO 
Lužické hory, proto bylo i záměrem 
použít na přídlažby či obklady propustů 
materiál ze zdejšího kamene, aby celá 
stavba zapadla do stávající krajiny.

Odstranění povodňových škod

Přeshraniční 
spolupráce v ochraně 
před povodněmi 
Chotyně – Hainewalde

nositel projektu: obec chotyně

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu:  
gemeinDeverwaltung hainewalDe
místo realizace:  
chotyně, žitava, hainewalDe
obDobí realizace projektu: 
01/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 6 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 7 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k nákupu 
cisternové automobilové stříkačky pro 
SDH Chotyně. Součástí projektu bylo také 
pořízení a odzkoušení komunikačního 
systému a povodňového vybavení. 
Společně s partnerem projektu se 
uskutečnila prezentace hasičské 
techniky a společná hasičská cvičení.

Ochrana životního prostředí

Mezinárodní 
ekologická výchova 
pro školy a veřejnost

nositel projektu:  
ekocentrum olDřichov v hájích, o. p. s.

kontaktní osoba: tereza pokorná
partner projektu: naturschutzstation 
schloss neschwitz e. v; suchopýr, o. p. s.
místo realizace:  
olDřichov v hájích, kleinholsche
obDobí realizace projektu: 
2010–2011
výŠe příspěvku z eu: 13‚9 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 16‚3 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zaměřen na setkávání 
a spolupráci účastníků z Česka i Německa. 
V rámci projektu se například uskutečnily 
dva letní tábory, dobrovolnická akce 
v Jizerských horách a pro širokou veřejnost 
se uskutečnil Herbstfest v Kleinholsche 
nebo Den stromů v Oldřichově v Hájích.
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Ochrana životního prostředí

Emix3

nositel projektu: via regia, o. s.

kontaktní osoba:  
pavel grmela, holger neu
partner projektu: 
entwicklungsgesellschaFt 
nieDerschlesische ober- lausitz 
mbh; město varnsDorF; sDružení 
venkovské projekty, občanské sDružení; 
kreisentwicklungsgesellschaFt 
löbau-zittau mbh
místo realizace: liberec, varnsDorF
obDobí realizace projektu: 
01/2010–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 10‚4 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 12‚2 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Emix3 = mix energetických technologií 
v Trojzemí. EMIX3 je přeshraniční iniciativa 
k využívání obnovitelných zdrojů energie 
a k zjišťování a realizaci potenciálů úspory 
energie. Mezi hlavní aktivity projektu patřil 
například test nástroje na bilancování 
CO2 nebo zpracování Databáze subjektů 
zabývajících se energiemi v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa. V rámci projektu 
bylo uvedeno do provozu demonstrační 
fotovoltaické zařízení na střeše základní 
školy Edisonova ve Varnsdorfu. Toto zařízení 
ukazuje, že je možné pomocí obnovitelných 
zdrojů dosáhnout energetické soběstačnosti 
ve výrobě a spotřebě elektrické energie.

Ochrana životního prostředí

Zelený most  
Okrouhlá-Reichenbach

nositel projektu: obec okrouhlá

kontaktní osoba: jiří vosecký
partner projektu:  
staDtverwaltung reichenbach/o.l.
místo realizace: okrouhlá, reichenbach
obDobí realizace projektu: 
2008–2013
výŠe příspěvku z eu: 8 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 15 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu došlo 
k vytvoření ekologických naučných stezek 
s interaktivními vybavovacími předměty, 
které budou zejména děti seznamovat 
s domácí florou a faunou. Projekt se 
skládá z investiční a neinvestiční části. 
Neinvestiční část projektu probíhala za 
těsné spolupráce s místními organizacemi. 
V Okrouhlé to byl obecní úřad, základní 
a mateřská škola, v Reichenbachu byla 
zapojena základní škola, střední škola, 
školní družina a mateřské školy.

Ochrana životního prostředí

Krajina budoucnosti

nositel projektu: silva sacra, o. s.

kontaktní osoba: mgr. jana moDrá
partner projektu:  
hochschule zittau görlitz
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2011–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 7‚5 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 8‚9 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt je zaměřen na environmentální 
výchovu a vzdělávání žáků 2. stupně 
základních školy a gymnázií v České 
republice a v Německu. Vztah žáků 
ke krajině a jejím prvkům byl posílen skrz 
vlastní sbírání informací o jednotlivých 
krajinných prvcích, které se žáků přímo 
dotýkají. Zájem žáků o účast na projektu 
byla podpořena využitím moderních 
technologií geografických informačních 
systémů (GIS), které jsou samy o sobě 
atraktivním tématem (mapování 
s pomocí GPS, využití multimediálních 
souborů, práce v prostředí internetu).
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Ochrana životního prostředí

Pozemkové spolky – 
efektivní forma 
přeshraniční spolupráce 
na podporu biodiverzity

nositel projektu:  
čmelák – společnost přátel příroDy

partner projektu:  
stiFtung internationales 
begegnungszentrum st. marienthal
výŠe příspěvku z eu: 8‚0 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 9‚5 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo přispět ke spolupráci 
v oblasti ochrany lesů a přírody, péče 
o krajinu mezi českými a saskými 
nevládními neziskovými organizacemi. 
Během realizace projektu byla provedena 
praktická opatření 4 konkrétních 
přírodních lokalit (dvě lokality na české 
a dvě na německé straně) směrem k větší 
biodiverzitě a stabilitě. Propojila se 
obnova těchto lokalit, došlo k zapojením 
veřejnosti do praktické ochrany 
přírody. Odborná i široká veřejnost byla 
seznámena s významem pozemkových 
spolků pro ochranu přírody a krajiny.

Ochrana životního prostředí

Fascinující svět včel 
a hmyzu – ekologická 
výchova, osvěta, 
praktická opatření

nositel projektu: suchopýr, o. p. s.

kontaktní osoba: ing. alena hlíDková
partner projektu:  
naturschutzstation schloss 
neschwitz e. v; střeDisko ekologické 
výchovy libereckého kraje, příspěvková 
organizace; společnost pro lužické hory
místo realizace:  
liberecký kraj, zemský okres bautzen
obDobí realizace projektu: 
2011–014
výŠe příspěvku z eu: 21 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 25 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem tohoto projektu je zvyšovat ekologické 
uvědomění dětí, mládeže i dospělých 
prostřednictvím poznávání života včel 
a získávat nové zájemce o krásné starodávné 
řemeslo – včelaření. Během realizace 
projektu vznikla včelí naučná stezka, okolí 
škol doplnily hmyzí hotely, byly vysazovány 
včelařské dřeviny. Vzdělávací programy 
u včel neprobíhaly pouze v oldřichovském 
ekocentru, ale také přímo u včelařů.

Ochrana životního prostředí

Odpadové 
hospodářství – 
spolupráce 
v Libereckém kraji 
a okrese Görlitz

nositel projektu:  
sDružení obcí libereckého kraje

kontaktní osoba: jaroslav hanzlíček
partner projektu: lanDratsamt görlitz
místo realizace:  
liberecký kraj, zemský okres görlitz
obDobí realizace projektu: 
07/2011–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 15 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 17 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu je předcházení vzniku 
komunálního odpadu, optimalizace 
třídění vznikajícího komunálního odpadu 
včetně biologicky rozložitelného odpadu, 
minimalizace vzniku černých skládek 
formou cílené ekologické výchovy a osvěty 
na MŠ, ZŠ a obyvatelstva. Dalším cílem 
projektu je podpora třídění odpadu 
v obcích Libereckého kraje. Výstupem 
projektu je také zpracování modelové 
příručky pro města a obce Libereckého 
kraje „Bioodpad v obcích“. Součástí 
projektu je výměna informací a zkušeností 
se saským partnerem a obcemi na 
druhé straně hranice formou odborných 
konferencí a výměnou výstupů projektu.
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Ochrana životního prostředí

Šance pro zdravou 
budoucnost 
regionu Podralsko 
a Hornolužicko

nositel projektu:  
poDralský naDační FonD zoD

kontaktní osoba:  
mgr. jana panáčková Feixová
partner projektu: gemeinDeverwaltung 
neukirch, naturschutzzentrum 
oberlausitzer berglanD e.v, obec brniŠtě
místo realizace: brniŠtě
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 15 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 18 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu projektu vznikne v Brništi 
ekologické a informační centrum, 
kde budou výstavní, přednáškové 
a učební sály, herna pro děti, výuková 
a hrací místnost pro vzdělávací programy. 
Dále se budou konat semináře a přednášky 
zaměřené na téma odpadové hospodářství 
obcí, krajina a zemědělství v příhraničním 
regionu Podralsko a Hornolužicko.

Ochrana životního prostředí

Krajinné struktury 
v česko-saském 
příhraničí

nositel projektu:  
čmelák – společnost přátel příroDy

kontaktní osoba: ing. Dagmar najmanová
partner projektu:  
stiFtung internationales 
begegnungszentrum st. marienthal
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2013–10/2014
výŠe příspěvku z eu: 7 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 10 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byla ochrana a obnova 
krajinných struktur ve volné krajině 
prostřednictvím efektivní spolupráce 
mezi neziskovými organizacemi na obou 
stranách hranice. Mezi nejvýznamnější 
aktivity patřila revitalizace lesního 
biocentra na Ještědském hřebenu, 
revitalizace mokřadního biocentra 
v Jablonném v Podještědí, revitalizace 
toku a přilehlého lužního lesa v obci 
Jindřichovice pod Smrkem. Uskutečnila 
se výsadba původních druhů dřevin do 
krajiny. Dále se v rámci projektu pořádaly 
akce pro dobrovolníky, studenty, veřejnost, 
víkendové akce pro rodiny s dětmi, 
exkurze a vytvořila se hra Biotrio.

Ochrana životního prostředí

Obojživelníci a lidé – 
cesta k soužití

nositel projektu: suchopýr, o. p. s.

kontaktní osoba: alena hlíDková
partner projektu: naturschutzstation 
schloss neschwitz e. v.
místo realizace:  
olDřichov v hájích, křižany, mníŠek, 
viŠňová, chrastava, neschwitz
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 8 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 10 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt má dva základní okruhy činností – 
praktickou ochranu obojživelníků 
a osvětu veřejnosti v ochraně přírody. 
V rámci praktické ochrany obojživelníků 
bude na české straně realizován transfer 
obojživelníků v lokalitách Šolcův rybník 
a „Oko“ u Chrastavy. Dále se uskuteční 
tvorba a obnova tůní pro rozmnožování 
obojživelníků na vhodných lokalitách 
a bude zpracovaná studie rizikových míst 
pro střety obojživelníků na trase nově 
budované komunikace I/35 Bílý Kostel – 
Hrádek nad Nisou. Osvěta veřejnosti 
bude prováděna prostřednictvím terénní 
exkurze pro pedagogy a veřejnost na 
téma chráněné druhy rostlin a živočichů, 
výstavy fotografií obojživelníků a organizací 
Žabího festivalu pro veřejnost.
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Ochrana životního  
prostředí

Ekologická výchova 
pro všechny generace

nositel projektu:  
společnost pro lužické hory

kontaktní osoba: Daniela cermanová
partner projektu:  
naturschutzzentrum oberlausitzer 
berglanD e.v; české Švýcarsko, o. p. s.
místo realizace:  
českosaské Švýcarsko, lužické hory
obDobí realizace projektu: 
04/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 7‚3 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 8‚6 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním cílem projektu je podpora 
ekologického povědomí 
a environmentálního vzdělávání s cílem 
dosáhnout zlepšení informovanosti a tím 
ekologicky šetrného chování cílových 
skupin projektu (MŠ, ZŠ – děti i pedagogové, 
rodiny s dětmi, obyvatelstvo, návštěvníci). 
Novými cílovými skupinami projektu 
jsou děti s handicapem, dětské domovy 
a speciální školy a zařízení a senioři. Během 
realizace projektu bude probíhat ekologická 
výchova, práce s veřejností, exkurze, 
přednášky, programy pro rodiny s dětmi.

Protipovodňová  
ochrana

Přeshraniční integrace 
informací, nástrojů, 
přístupů a opatření 
při předcházení a řešení 
povodní a katastrof

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: mgr. ruDolF broulík
partner projektu: lanDratsamt bautzen, 
lanDratsamt görlitz; akaDemie, o. p. s.
místo realizace: liberecký kraj,  
zemské okresy görtliz a bautzen
obDobí realizace projektu: 
08/2012–06/2015
výŠe příspěvku z eu: 19 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 22 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem tohoto projektu je zvýšení úrovně 
ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji 
a v přilehlých okresech ve Spolkové 
republice Německo. V rámci projektu 
bude zprovozněn portál krizového 
řízení, jehož základním úkolem je 
integrovat a podávat aktuální informace 
o mimořádných situacích, jejich možném 
vývoji a odpovídající reakci orgánů veřejné 
moci a obyvatelstva na ně. Těžiště projektu 
spočívá ve společném řešení integrace 
dat, systémů pro plánování a operativní 
použití, v usnadnění vzájemného 
dorozumění a také školení a cvičení.

Spolupráce v oblasti regionálního 
plánování a rozvoje

Natura 2000 bez hranic

nositel projektu:  
čmelák – společnost přátel příroDy

kontaktní osoba: rnDr. lenka najmanová
partner projektu:  
stiFtung internationales 
begegnungszentrum st. marienthal
místo realizace:
výŠe příspěvku z eu: 5‚6 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 6‚6 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt se dělí na 3 části. V první 
části je prostřednictvím seminářů, 
doprovodných exkurzí a českoněmecké 
databáze kontaktů posílena přeshraniční 
spolupráce odborných institucí. V druhé 
části jsou realizovány ekovýchovné 
programy s tématy Natura 2000 pro 
studenty středních a vysokých škol a pro 
rodiny s dětmi. Třetí část vytváří nástroje 
pro informování veřejnosti – naučnou 
stezku, putovní výstavu, informační 
letáčky, webové stránky a DVD.
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Spolupráce v oblasti regionálního 
plánování a rozvoje

Vandrujeme krajem – 
spolu si i hrajem

nositel projektu: město nový bor

kontaktní osoba: lukáŠ janků
partner projektu: gemeinDe 
grossschönau, arbeiterwohlFahrt 
kreisverbanD oberlausitz e.v, 
mateřská Škola „klíček“ nový bor
místo realizace: nový bor, grossschönau
obDobí realizace projektu: 
07/2012–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 21 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 25 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
V obou mateřských školách vzniknou 
dobře vybavené prostory vhodné 
pro vzájemná setkávání dětí nejen 
zdravých, ale i handicapovaných, a jejich 
pedagogů. Součástí projektu je také 
jazykové vzdělávání dětí střídavě na české 
i na německé straně. V průběhu projektu 
se děti z obou stran hranice budou 
potkávat na mnoha společných akcích, 
kdy budou organizovány workshopy, 
výlety a setkání. Témata některých těchto 
společných činností budou přímo zaměřena 
i na ekologii a výchovu k šetrnému přístupu 
vůči přírodě a k ochraně životního prostředí.

Spolupráce v oblasti regionálního 
plánování a rozvoje

Zintenzivnění 
přeshraniční spolupráce 
v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: euroregion neisse e.v.
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 4‚4 mil. Kč
celkové náklaDy projektu: 5‚2 mil. Kč

obsah a výsleDky projektu
Pro zintenzivnění přeshraniční spolupráce 
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se 
budou konat workshopy, konference 
a partnerská setkání na mnoha místech 
v Euroregionu Nisa. Workshopy budou 
zaměřené například na spolupráci měst 
a obcí v česko-německém příhraničí, na 
výměnu zkušeností knihoven, ochranu 
kulturního dědictví a na další témata.



Emix3 – demonstrační fotovoltaické 
zařízení na střeše základní školy 
Edisonova ve Varnsdorfu



29

Fond mikroprojektů –  
projekty přeshraniční spolupráce 

2007–2013

Česká  
republika03 Polská  

republika
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Cestovní ruch

Česko-polský  
lázeňský rok

nositel projektu: obec lázně libverDa

kontaktní osoba: ing. jan pospíŠil
partner projektu: 
ŚwieraDów zDroj, mirsk
místo realizace: lázně libverDa
obDobí realizace projektu: 
08/2008–07/2009
výŠe příspěvku z eu: 210 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 326 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci realizace projektu proběhly 
následující akce: Silniční běh Frýdlant- 
-Lázně Libverda, závod Tour de 
Smrk, Rozsvěcení Vánočního stromu, 
Pálení čarodějnic, Svěcení lázeňských 
pramenů, Soutěž v požárním sportu – 
O pohár starosty obce Lázně Libverda, 
Kynologický obranářský závod.

Cestovní ruch

Partnerství spojené 
ozubnicovou železnicí

nositel projektu: jizerky pro vás,  
obecně prospěŠná společnost

kontaktní osoba: luboŠ marek
partner projektu: szklarska poreba
místo realizace:  
kořenov, szklarska poreba
obDobí realizace projektu: 
11/2008–10/2009
výŠe příspěvku z eu: 466 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 553 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V roce 2009 se konala Jízda Česko – polské 
partnerství na ozubnicové železnici, 
která byla realizována jako Nostalgická 
jízda na ozubnicové trati Tanvald – 
Kořenov – Harrachov. Následně proběhl 
Měsíc vzájemné propagace a informační 
kampaně mezi obcemi Kořenov a městem 
Szklarska Poreba. U polského partnera 
se konal celotýdenní sportovní festival 
Dny adrenalinu. Během realizace byl 
vytvořen webový portál www.jizerkyprovas.
cz, včetně polské verze stránek.

Cestovní ruch

Prezentace zajímavých 
míst – Harrachov, 
Szklarska Poreba

nositel projektu: město harrachov

kontaktní osoba: bc. martin soukup
partner projektu: 
město szklarska poreba
místo realizace: harrachov
obDobí realizace projektu: 
01/2009–09/2009
výŠe příspěvku z eu: 165 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 194 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu byly umístěny 
tři informační panely (Na Mýtinách, 
hraniční přechod Harrachov-Jakuszyce, 
centrum města), na kterých jsou uvedeny 
informace o zajímavých návštěvnických 
cílech sousedících partnerských měst 
Harrachova a Szklarské Poreby. Dále se 
v rámci projektu vydaly propagační skládací 
letáky blíže popisující zajímavé turistické 
cíle v obou partnerských městech.
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Cestovní ruch

Propagace města 
Chrastava a Lwówek 
Śląski

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: ing. lenka míŠková
partner projektu: 
gmina i miasto lwówek Śląski
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 
12/2008–06/2009
výŠe příspěvku z eu: 206 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 250 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla provedena výroba 
a montáž turistického orientačního systému 
ve městě Chrastava. Orientační sloupy jsou 
umístěny tak, aby turisty pohodlně navedly 
k zajímavým kulturním, společenským 
a sportovním místům v Chrastavě a také 
v případě potřeby ke složkám záchranného 
systému – policii, hasičům. Součástí 
projektu byly také turistické materiály 
pro potřeby Turistického informačního 
centra a také pro distribuci informací 
o Chrastavě do jejího partnerského města 
Lwówek Śląski. Pro návštěvníky města 
je k dispozici nabídka skládacích map 
města Chrastava, mapových listů, typů na 
výlet a turistického průvodce. Texty jsou 
provedeny ve čtyřech jazykových mutacích 
(v češtině, polštině, angličtině a němčině).

Cestovní ruch

Poznejme se navzájem

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: phDr. hana maierová
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
01/2009–12/2009
výŠe příspěvku z eu: 336 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 412 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt oslovil díky provázanosti 
turistických produktů děti, mládež, 
turisty přijíždějící do regionu za pěší 
i cykloturistikou, poznávací turistikou, 
rodiny s dětmi atd. Projekt byl zaměřen jak 
na individuálního turistu, organizované 
skupiny, obyvatele příhraničních 
oblastí (ERN-Polsko, Německo), ale 
i místní obyvatele. V rámci aktivit se 
uskutečnila společná setkání žáků 
ze škol partnerských měst Turnova 
a Jawora a vzájemné poznávání regionu, 
anketa o možnostech využití potenciálu 
cestovního ruchu v pohraničí, vydání 
Turistických novin Český ráj 2009 ve 
dvou jazykových mutacích (polština, 
němčina) a uspořádání fotografické 
soutěže a fotografické výstavy z fotografií 
nafocených dětmi během obou setkání.

Cestovní ruch

Rozvoj turistického 
ruchu partnerských 
obcí Rovensko pod 
Troskami a Mecinka

nositel projektu:  
město rovensko poD troskami

kontaktní osoba: jitka havelková
partner projektu: gmina męcinka
místo realizace: rovensko poD troskami
obDobí realizace projektu: 
12/2008–02/2009
výŠe příspěvku z eu: 44 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 52 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Začátkem projektu došlo k pracovním 
jednáním s polským partnerem, na kterých 
se zkompletoval obsah informačních 
letáků. Následně se vybral dodavatel pro 
zpracování a tisk letáků a v závěrečné fázi 
došlo k distribuci informačních letáků.
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Cestovní ruch

Cyklotrasa Jizera – 
příprava a propagace 
Euroregionální trasy

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: ing. jana Dvořáková
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: semily
obDobí realizace projektu: 
08/2009–07/2010
výŠe příspěvku z eu: 372 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 600 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla zpracovaná 
dokumentace pro územní řízení 
na cyklotrasu Jizera. Dále byly sestaveny 
a vytištěny propagační materiály 
s propagací euroregionální cyklotrasy 
Velký okruh Pojizeřím, Severem 
Pojizeří a Od Jizery na Kozákov.

Cestovní ruch

Spolupráce Jizerské 
podhůří – Gozdnica

nositel projektu:  
mikroregion jizerské poDhůří

kontaktní osoba: jaromír tichý
partner projektu: miasto gozDnica
místo realizace:  
mikroregion jizerské poDhůří
obDobí realizace projektu: 
05/2009–12/2009
výŠe příspěvku z eu: 239 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 300 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konala konference 
k programu vzájemné spolupráce 
partnerů. Hlavní aktivitou projektu byl 
Den hasičů – slavnost u příležitosti 
135. výročí založení SDH Mníšek, fotbalový 
turnaj, společná soutěž hasičů a oslavy 
10. výročí vzniku dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Jizerské podhůří.

Cestovní ruch

Rozvoj projektu 
Greenway Jizera 
a prezentace turistické 
nabídky Českého ráje 
pro polské návštěvníky

nositel projektu: sDružení český ráj

kontaktní osoba: ing. jiří lukeŠ
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: český ráj
obDobí realizace projektu: 
01/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 501 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 590 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnilo pracovní 
setkání (workshop) s českými a polskými 
partnery na téma propojení české a polské 
sítě cyklotras s výměnou informací 
o projektu Greenway Jizera. Vznikla 
internetová prezentace projektu v česko-
-polské jazykové mutaci s informacemi 
o projektu a turistické nabídce. Byl vydán 
propagační leták páteřní cyklotrasy na 
českém i polském území. Projekt také řešil 
rozvoj a prezentaci turistické nabídky 
Českého ráje pro polské návštěvníky.
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Cestovní ruch

Oživení kulturní 
památky „Ozubnicová 
železnice“ a její zařazení 
do rozvoje cestovního 
ruchu

nositel projektu: železniční společnost 
tanvalD, obecně prospěŠná společnost

kontaktní osoba: ing. petr prokeŠ
partner projektu: towarzystwo 
przyjaciól szklarskiej poreby
místo realizace: tanvalD, kořenov
obDobí realizace projektu: 
05/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 626 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 737 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním cílem projektu bylo oživení 
kulturní památky „Železniční trať 
ozubnicová s provozními objekty, 
Tanvald, Kořenov“ a její zařazení do 
systému nabídky cestovního ruchu 
s cílem zvýšení návštěvnosti a atraktivity 
příhraničního území, zejména polské 
strany. Předmětem spolupráce partnerů 
projektu byla revitalizace památkově 
chráněné historické lokomotivy T 426.003 
a realizace šesti Nostalgických jízd 
s doprovodným programem z Tanvaldu do 
Kořenova (a zpět). V rámci projektu dále 
proběhly další kulturní aktivity: Den dětí 
na zubačce, zábavné jízdy na drezínách, 
křest nové publikace o historii i současnosti 
železniční trati Tanvald – Harrachov – 
Szklarska Poreba s názvem „Vlakem přes 
Novosvětský průsmyk“, výstava fotografií.

Cestovní ruch

Společný marketing 
cestovního ruchu 
v oblasti Jizerských hor

nositel projektu: jizerské hory – 
turistický region liberecko, jablonecko, 
FrýDlantsko a tanvalDsko

kontaktní osoba: mgr. Daniel DaviD
partner projektu: 
městský ÚřaD ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: jizerské hory
obDobí realizace projektu: 
03/2010–05/2010
výŠe příspěvku z eu: 419 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 492 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo vydání 
společných letních Jizerských novin 
za českou a polskou stranu Jizerských hor. 
Tento propagační materiál byl distribuován 
zdarma prostřednictvím informačních center 
v celých Jizerských horách, noviny vyšly 
v české, polské, německé a anglické mutaci.

Cestovní ruch

Cestou vytrhaných 
kolejí

nositel projektu:  
občanské sDružení lunaria

kontaktní osoba: ing. zbyněk vlk
partner projektu: 
stowarzyszenie „unia izerska“
místo realizace: gryFów slaski, 
mirsk, swieraDów zDrój, wolimierz, 
jinDřichovice, nové město poD 
smrkem, FrýDlant, liberec, zittau
obDobí realizace projektu: 
02/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 205 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 249 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se uskutečnila 
výstava k tématu bývalé železnice 
od minulosti, přes současnost po varianty 
budoucnosti. Výstava se uskutečnila 
v bývalých i současných nádražních 
budovách (Gryfów Slaski, Mirsk, Swieradów 
Zdrój, Wolimierz, Jindřichovice, Nové Město 
pod Smrkem, Frýdlant, Liberec, Zittau). 
Součástí výstavy byla i anketa o možném 
využití bývalé trati. K tématu bývalé 
železnice a možností využití v budoucnu 
se konala v Jindřichovicích pod Smrkem 
konference, ze které byl vydán sborník.
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Cestovní ruch

Společný česko-polský 
marketing cestovního 
ruchu v příhraničním 
území

nositel projektu:  
svazek obcí mikroregion tanvalDsko

kontaktní osoba:  
ing. kateřina preusslerová
partner projektu: szklarska poreba
místo realizace: tanvalD, 
harrachov, szklarska poreba
obDobí realizace projektu: 
08/2010–04/2011
výŠe příspěvku z eu: 310 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 365 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl vydán první společný 
česko-polský kalendář kulturních, 
sportovních a společenských aktivit 
pro rok 2011. Byla připravena také 
elektronická webová forma tohoto 
česko – polského kalendáře akcí. Na 
závěr projektu byl vydán multijazyčný 
propagační materiál Stezky kulturního 
a historického dědictví Tanvaldska, 
mapující kulturní dědictví v regionu. 
Důležitou aktivitou projektu byla setkávání 
představitelů partnerských subjektů se 
záměrem dobrého poznání kulturních 
i sportovních aktivit a s představováním 
společných výstupů projektu.

Cestovní ruch

Harrachov.cz – ráj 
turistů bez hranic

nositel projektu: město harrachov

kontaktní osoba: bc. martin soukup
partner projektu:  
miasto szklarska poreba
místo realizace: harrachov
obDobí realizace projektu: 
07/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 161 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 190 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu došlo k úpravě 
textů a inovací celkové podoby sekce 
popisující letní turistické aktivity (pěší 
a cyklo turistika) na webových stránkách 
města Harrachova s důrazem na 
přeshraniční turistický pohyb. V rámci 
těchto projektových aktivit byl pořízen 
propagační videoklip. Dále se v rámci 
projektu vytiskly informační skládací 
letáky, na kterých je uvedena souhrnná 
mapa turistických a cyklistických tras 
mezi oběma partnerskými městy.

Cestovní ruch

Rokytnická zima aneb 
u nás jsou pašeráci 
doma

nositel projektu:  
město rokytnice naD jizerou

kontaktní osoba: ing. petr matyáŠ
partner projektu: obec wojcieszów
místo realizace: rokytnice naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
10/2010–03/2011
výŠe příspěvku z eu: 132 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 156 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Rokytnické a wojcieszowské děti 
s pomocí pedagogického vedení a posléze 
dozorů svých učitelů se během podzimu 
pustily do nacvičování vánočního 
pásma, které společně předvedly na 
Vánočních trzích. Další akcí v tomto 
projektu byl Pašeráckej vejkend 2011 
a „Termácení po Horních domkách“.
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Cestovní ruch

Rozšíření muzea 
ozubnicové železnice 
o kulturní a informační 
prostor, popularizace 
železnice

nositel projektu:  
železniční společnost tanvalD,  
obecně prospěŠná společnost

kontaktní osoba: ing. petr prokeŠ
partner projektu: towarzystwo 
przyjaciól szklarskiej poreby
místo realizace: kořenov
obDobí realizace projektu: 
01/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 191 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 309 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu byla 
modernizace prostor Muzea ozubnicové 
železnice v Kořenově za účelem zlepšení 
vybavenosti a užitkových vlastností 
prostoru s cílem rozšířit jej o kulturní 
a informační rozměr pro pořádání 
vzdělávacích a konferenčních aktivit. 
Proběhly marketingové a komunikační 
aktivity zaměřené na děti, byly vytištěny 
informační a propagační materiály, byly 
vyrobeny a instalovány nové informační 
tabule o ozubnicové železnici, o obnoveném 
propojení Tanvald – Szklarska Poreba.

Cestovní ruch

Značení významných 
kulturních 
a turistických cílů 
Českého ráje na území 
Euroregionu Nisa

nositel projektu: sDružení český ráj

kontaktní osoba: ing. jiří lukeŠ
partner projektu: powiat jaworski
místo realizace: český ráj
obDobí realizace projektu: 
03/2011–02/2012
výŠe příspěvku z eu: 327 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 385 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní cílovou skupinou projektu byli 
čeští a zahraniční návštěvníci turistického 
regionu Český ráj a Euroregionu Nisa. 
Bylo provedeno dopravní značení 
vybraných kulturních a turistických 
cílů regionu, proběhla exkurze partnerů 
a pracovníků informačního centra po 
vybraných turistických cílech, konalo se 
pracovní setkání na téma monitoring, 
management a administrace projektu.

Cestovní ruch

Informační centra 
pro Jizerské hory

nositel projektu: jizerské hory – 
turistický region liberecko, jablonecko, 
FrýDlantsko a tanvalDsko

kontaktní osoba: mgr. Daniel DaviD
partner projektu: 
urząD miejski ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: jizerské hory
obDobí realizace projektu: 
11/2010–04/2011
výŠe příspěvku z eu: 392 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 461 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Nejprve proběhlo oslovení informačních 
center v české i polské části Jizerských 
hor. Následoval sběr, třídění a kontrola 
informací o turistických atraktivitách 
a vytvořily se mapové podklady. Celkem 
se konaly 3 workshopy pracovníků 
informačních center. Závěrečnou aktivitou 
byla distribuce vytištěných map.
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Cestovní ruch

Společné putování 
za pověstmi, přírodou 
a historií regionů

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: ing. eva krsková
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
03/2011–11/2011
výŠe příspěvku z eu: 202 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 240 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Nejprve se konalo slavnostní otevření 
naučných stezek v Turnově za účasti 
polské delegace, dětí z Polské republiky, 
dětí z turnovských škol a zástupců 
Města Turnova. Následovala akce na 
zahájení turistické sezony v Českém ráji 
za účasti polských dětí s názvem Český 
ráj dětem. Dále se uskutečnila exkurze 
českých dětí do areálu v Muchowie, 
vyhlášení výtvarné soutěže a uspořádání 
výstavy v Kulturním centru Střelnice.

Cestovní ruch

Společná cesta 
za našimi krásami

nositel projektu: město železný broD

kontaktní osoba: anDré jakubička
partner projektu: gmina olszyna
místo realizace: železný broD
obDobí realizace projektu: 
06/2011–05/2012
výŠe příspěvku z eu: 231 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 272 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo pořízeno 20 
000 trhacích map formátu A3. Dále 
byly zhotoveny internetové stránky 
města Železný Brod, přičemž součástí 
projektu byla pouze turistická část 
v české a polské jazykové verzi. Během 
realizace bylo vytištěno celkem 9 
dvoujazyčných sad turistických letáků.

Cestovní ruch

Popularizace Jizerské 
železnice Tanvald – 
Harrachov – Szklarska 
Poręba

nositel projektu:  
železniční společnost tanvalD o. p. s.

kontaktní osoba: ing. petr prokeŠ
partner projektu: towarzystwo 
przyjaciół szklarskiej poręby
místo realizace: kořenov
obDobí realizace projektu: 
05/2011–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 243 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 450 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem tohoto projektu bylo posílení 
postavení železniční dráhy Tanvald – 
Kořenov – Harrachov – Szklarska Poręba 
Górna a koordinace spolupráce partnerů 
projektu za účelem vytvoření společné 
a ucelené nabídky produktů turistického 
ruchu, jejímž společným jmenovatelem 
je železniční dráha spojující regionální 
centra Tanvald a Szklarska Poręba Górna. 
Celkem se uskutečnilo 16 kulturně – 
zábavných a marketingových akcí 
v obvodu železniční stanice Kořenov.
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Cestovní ruch

Víla Izerína – patronka 
Jizerských hor očima 
dětí

nositel projektu: jizerské hory – 
turistický region liberecko, jablonecko, 
FrýDlantsko a tanvalDsko

kontaktní osoba: mgr. Daniel DaviD
partner projektu: 
miasto ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: janov naD nisou
obDobí realizace projektu: 
06/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 311 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 366 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu byla výtvarná 
soutěž pro děti, na téma Víla Izerína – 
patronka Jizerských hor očima dětí. 
Soutěž byla realizována pro 3 věkové 
kategorie. Prostřednictvím informačních 
center i realizačního týmu byly osloveny 
školy, předškolní zařízení i zájmové 
kroužky v oblasti Jizerských hor.

Cestovní ruch

Greenway Jizera – 
příprava a poznání 
společné cesty

nositel projektu: město železný broD

kontaktní osoba: mgr. martin řehák
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: koberovy, líŠný,  
železný broD, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
07/2011–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 368 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 383 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla zpracovaná 
projektová dokumentace související 
se záměrem Greenway Jizera. Dále 
se konala setkání cyklistů a akce 
na podporu cestovního ruchu.

Cestovní ruch

Cesta kulturní krajinou

nositel projektu: jablonecké kulturní 
a inFormační centrum, o. p. s.

kontaktní osoba: věra Dobrovská
partner projektu: gmina stara kamienica
místo realizace:  
jablonec naD nisou, stara kamienica
obDobí realizace projektu: 
01/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 196 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 268 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace se uskutečnil 
zájezd s komentovanou prohlídkou 
a uměleckým workshopem. Následně 
se v Jizerské umělecké galerii v polském 
Kromnwie otevřela výstava fotografií 
vytvořených účastníky projektu. 
Byla vydána brožurka Naučná stezka 
Jany a Josefa V. Scheybalových 
včetně kreslené mapy stezky.
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Cestovní ruch

Tajemná místa 
Jizerských hor

nositel projektu: jizerské hory – 
turistický region liberecko, jablonecko, 
FrýDlantsko a tanvalDsko

kontaktní osoba: mgr. Daniel DaviD
partner projektu: 
urząD miejski ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: jizerské hory
obDobí realizace projektu: 
03/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 261 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 308 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním cílem projektu bylo podpořit 
cestovní ruch rodin s dětmi v Jizerských 
horách, vytvořit nové produkty a tím zvýšit 
turistickou návštěvnost v této oblasti. Mezi 
hlavní aktivity patřila soutěž Tajemná místa 
víly Izeríny, výroba skládačky, příprava 
webových stránek, slavnostní otevření 
Tajemných míst spojené se spuštěním webu.

Cestovní ruch

Drahé kameny 
a šperkařství – společná 
tradice na obou 
stranách hranice

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: phDr. hana maierová
partner projektu: 
gmina i miasto lwówek Śląski
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
04/2012–10/2012
výŠe příspěvku z eu: 191 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 229 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konala akce Kámen 
a šperk v Turnově. U polského partnera se 
uskutečnila výstava Svět českého granátu.

Cestovní ruch

Most přátelství 
a vzájemné spolupráce

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: ing. tomáŠ hocke,  
mgr. veronika mireková
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: turnov, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
06/2012–05/2013
výŠe příspěvku z eu: 152 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 179 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Partneři projektu společně uspořádali 
pracovně-studijní cesty do Jelenohorské 
kotliny a do Českého ráje. Došlo 
k výrobě letáku Turistické značení 
v Českém ráji. Partneři projektu zajistili 
prezentaci na veletrzích EUROREGION 
TOUR 2013 a TOURTEC 2013.
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Cestovní ruch

Společná propagace 
a marketing  
cestovního ruchu

nositel projektu:  
svazek obcí mikroregion tanvalDsko

kontaktní osoba:  
ing. kateřina preusslerová
partner projektu: 
gmina stara kamienica
místo realizace: jizerské hory
obDobí realizace projektu: 
04/2012–03/2013
výŠe příspěvku z eu: 216 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 254 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Partneři projektu společně připravili a vydali 
multijazyčný soubor 4 propagačních 
materiálů zaměřených na zážitkovou 
turistiku, s mapou příhraničního regionu. 
Během realizace projektu se konalo 
představení turistické nabídky a kulturně 
prezentační akce na polské straně.

Cestovní ruch

Informujme a vzájemně 
se poznávejme –  
QR CODE

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba:  
ing. tomáŠ hocke, mgr. veronika mireková
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: turnov, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 109 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 127 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
QR kódy byly umístěny na zajímavých 
a frekventovaných místech v Turnově 
a umožňují rozšíření stávajícího 
informačního systému. Díky tomu, 
že QR kódy umožňují jazykové mutace 
(CJ, AJ, NJ, PL) budou se moci návštěvníci 
seznámit s pamětihodnostmi města 
Turnova. V rámci projektu byl vytvořen 
propagační materiál „Procházka 
bývalou židovskou čtvrtí”.

Cestovní ruch

Podpora propagace 
turistických cílů 
v česko-polském 
příhraničí

nositel projektu: obec heřmanice

kontaktní osoba: vlaDimír stříbrný
partner projektu: 
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: heřmanice
obDobí realizace projektu: 
09/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 154 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 182 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo slavností 
otevření nově vybudované rozhledny 
nad obcí Heřmanice, která je novým 
turistickým cílem obce Heřmanice ale 
také celého Frýdlantska i polského 
příhraničního regionu. Druhou aktivitou 
projektu byla výroba dřevěných 
turistických suvenýrů s motivem 
rozhledny. Tyto suvenýry byly rozdávány 
na slavnostním otevření rozhledny a jsou 
další propagací toho turistického cíle.
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Cestovní ruch

Krajina a lidé  
Jizerských hor

nositel projektu: jizerské hory – 
turistický region liberecko, jablonecko, 
FrýDlantsko a tanvalDsko

kontaktní osoba: mgr. Daniel DaviD
partner projektu: 
městský ÚřaD ŚwieraDów-zDój
místo realizace: janov naD nisou
obDobí realizace projektu: 
03/2013–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 237 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 279 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se uskutečnily tři 
fotografické workshopy na téma „Krajina 
a lidé Jizerských hor“. Následovala vernisáž 
a putovní výstava fotografií zhotovených 
v rámci workshopů. Na základě získaných 
podkladů byla vytvořena webová fotogalerie 
a mapa Jizerských hor s fotografiemi 
zhotovenými v rámci workshopů.

Cestovní ruch

Pozvánka do Semil

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: ing. jana Dvořáková
partner projektu: miasto jelenia gora
místo realizace: semily, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
04/2013–07/2013
výŠe příspěvku z eu: 50 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 58 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly vydány dotisky 
propagačních informačních letáčků 
„Navštivte Semily a okolí“ a „Bozkovské 
jeskyně“. Byl zajištěn překlad letáčku 
„Riegrova stezka“ do polského jazyka 
a následně tisk. Město Semily se účastnilo 
veletrhu Tourtec v polské Jelení Hoře, kde 
u samostatného stánku na Radničním 
náměstí pracovnice TIC podávaly informace 
o Semilech a okolí, o možnostech 
trávení volného času. V rámci projektu 
se konal výlet dětí do Jelení Hory.

Cestovní ruch

Nová Hřebenovka 
česko-polská část 
Albrechtice v Jizerských 
horách

nositel projektu: obec albrechtice 
v jizerských horách

kontaktní osoba: jaroslav zeman
partner projektu: gmina wlen
místo realizace:  
albrechtice v jizerských horách, wlen
obDobí realizace projektu: 
03/2013–07/2013
výŠe příspěvku z eu: 388 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 457 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu byla rekonstrukce 
nesjízdného úseku Nové Hřebenovky 
na území obce v délce cca 266 m. Další 
aktivitou projektu byla výroba a montáž 
turistické informační tabule s přehlednou 
mapou s návaznostmi na další trasy 
včetně tras vedoucích do Polska. Tabule 
je umístěna na začátku trasy. Po skončení 
realizace projektu došlo ke slavnostnímu 
otevření rekonstruovaného úseku 
Nové Hřebenovky za účasti zástupců 
obce, Euroregionu Nisa, technického 
dozoru, SCHKO a sousedních obcí.
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Cestovní ruch

Lesopark Na Sluneční

nositel projektu: jizerky pro vás  
obecně prospěŠná společnost

kontaktní osoba: petra slavíková
partner projektu: gmina stara kamienica
místo realizace: kořenov
obDobí realizace projektu: 
05/2013–10/2013
výŠe příspěvku z eu: 362 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 426 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Společnost JIZERKY PRO VÁS, o. p. s. 
realizovala projekt na rekultivaci území. 
Nově vzniklý lesopark zachovává 
stávající cenné a zajímavé stromy i keře 
a jsou k nim stále dosazovány nové 
dřeviny patřící do jizerskohorského 
regionu. Území je kultivováno využitím 
přírodních materiálů z místa (zejména 
zajímavých kamenů), vytvořením pěšin 
i umístěním originálních dřevěných 
interaktivních prvků podporujících 
fantazii a vztah lidí k přírodě i krajině.

Cestovní ruch

Zpřístupnění turisticky 
atraktivních lokalit 
Černá Studnice 
a Pramen Nisy

nositel projektu: město smržovka

kontaktní osoba: mgr. václav urban
partner projektu:  
stowarzyszenie bieg piastów
místo realizace: smržovka
obDobí realizace projektu: 
11/2013–09/2014
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 954 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu budou vybudovány dva 
dřevěné chodníky. První bude na cestě 
na Černou Studnici, kde bude chodník 
opatřen ještě jednostranným zábradlím pro 
zvýšení bezpečnosti. Druhý chodník bude 
na cestě u Pramene Nisy. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Cestovní ruch

Nová Hřebenovka –  
část jižní trasy

nositel projektu:  
obec albrechtice v jizerských horách

kontaktní osoba: jaroslav zeman
partner projektu: gmina wleń
místo realizace:  
albrechtice v jizerských horách
obDobí realizace projektu: 
12/2013–07/2014
výŠe příspěvku z eu: 458 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 538 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bude úprava 
úseku trasy Hřebenovky v obci Albrechtice 
v Jizerských horách. Jedná se o oblast 
Jizerka směrem na Mariánskou Horu 
procházející východním úbočím 
Světlého vrchu. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Cestovní ruch

Propagace přeshraniční 
zimní turistické 
nabídky

nositel projektu:  
svaze obcí mikroregion tanvalDska

kontaktní osoba: ing. kateřina 
preusslerová, petr polák
partner projektu: szklarska poreba
místo realizace: tanvalD
obDobí realizace projektu: 
12/2013–05/2014
výŠe příspěvku z eu: 198 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 233 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu je realizace společných 
marketingových a propagačních 
partnerských aktivit, kdy dojde 
k vytvoření společné turistické nabídky 
aktivní zážitkové zimní turistiky pro 
široké cílové skupiny návštěvníků 
na obou stranách hranice i z dalších 
evropských regionů. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Cestovní ruch

Cyklotrasa v úseku 
Hrádek nad Nisou – 
hraniční přechod 
do Polska

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: Dis. jana matuŠková
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
12/2013–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 1097 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci realizace projektu byl zkvalitněn 
povrch cyklotrasy v úseku od města 
Hrádek nad Nisou k hraničnímu přechodu. 
Odtud je možné pokračovat po silničních 
komunikacích do Kopaczówa nebo 
do Pojarówa. Cyklotrasa také umožňuje 
bezmotorovou dopravu k Bodu Trojzemí 
a její trasa má vazbu také dále na Sasko.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Cestovní ruch

Rozhledny, vyhlídky 
a stezky pro rozvoj 
cestovního ruchu 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: 
stowarzyszenie gmin polskich 
euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2014–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 328 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 385 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Záměrem projektu je zpracovat Koncept 
rozvoje rozhleden, vyhlídek a přístupových 
stezek v Euroregionu Nisa včetně 
mapových podkladů. Pro informovanost 
o záměru rozvoje rozhleden, vyhlídek 
a přístupových stezek v Euroregionu 
Nisa budou pořízeny informační bannery 
a propagační letáky. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Cestovní ruch

Sport nás spojuje

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: gabriela krupičková
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
05/2014–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 936 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu je úprava cyklotrasy 
v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/35 
směrem k hraničnímu přechodu do Polska 
(k bývalé celní stanici). V Hrádku nad Nisou 
tak vznikne ucelený okruh, který může být 
využíván jako okružní cyklotrasa, stezka pro 
pěší nebo pro in-line bruslaře. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Cestovní ruch

Architektura 
průmyslové revoluce 
Liberec – Jelenia Góra

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: bc. zuzana koŠková
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
04/2014–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 278 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 328 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu dojde k vytvoření 
uceleného turistického produktu, jehož 
součástí bude čtyřjazyčná publikace 
o architektuře Liberce a o historii 
a památkách Jelení Hory. Dále bude 
vytvořen čtyřjazyčný modul prohlídkového 
okruhu s cca 20 objekty pro městský mobilní 
web s QR-kódy pro každý objekt. Součástí 
projektu budou také čtyřjazyčné informační 
tabule umístěné u objektů se základními 
informacemi o historických objektech 
období průmyslové revoluce. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Cestovní ruch

Lázně Libverda – 
Świeradów-Zdrój pro 
cyklisty i lázeňské hosty

nositel projektu: obec lázně libverDa

kontaktní osoba: ing. jan pospíŠil
partner projektu: ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: lázně libverDa
obDobí realizace projektu: 
04/2014–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 256 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 301 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem obou partnerů v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu je podpora cykloturistiky. 
V rámci projektu bude natočen čtyřjazyčný 
propagační film „Lázně Libverda / 
Świeradów-Zdrój a okolí pohledem 
terénního cyklisty“. Dále bude vydána 
propagační skládačka „Obec Lázně 
Libverda“ a bude vyhotovena čtyřjazyčná 
turistická mapa. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Kultura

Kalmanach 
2008/2009 – sborník 
prací autorů žijících 
na území Libereckého 
kraje a polské části 
Euroregionu Nisa

nositel projektu: kruh autorů 
liberecka, občanské sDružení

kontaktní osoba: luboŠ příhoDa
partner projektu: 
biblioteka publiczna miast i gminy
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2008–01/2009
výŠe příspěvku z eu: 212 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 249 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Kalmanach 2008/2009 je šestým 
pokračováním velkého sborníku, který 
mapuje práci spisovatelů, překladatelů, 
badatelů, publicistů, historiků a výtvarníků 
žijících na území Libereckého kraje 
a Euroregionu Nisa. Kalmanach 2008/2009 
přináší ukázky 33 českých, 20 polských 
a 3 německých autorů nebo výtvarníků. 
Slavnostní představení sborníku bylo 
11. 12. 2008 ve faře československé církve 
husitské v Liberci, kterého se zúčastnili 
někteří polští autoři zastoupení ve sborníku.

Kultura

Sborník z konference 
historiků Euroregionu

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: 
stowarzyszenie gmin polskich 
euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
09/2008–12/2008
výŠe příspěvku z eu: 47 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 63 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl zpracován Sborník 
z konference historiků Euroregionu. 
Nejprve probíhalo shromáždění 
a zpracování podkladů pro Sborník. 
Sborník obsahuje celkem 11 přednášek 
z Konference historiků. Tyto přednášky 
byly do sborníku částečně přeloženy do 
němčiny a polštiny v rámci resumé.

Kultura

Konference knihovníků 
Euroregionu Nisa

nositel projektu: krajská 
věDecká knihovna v liberci

kontaktní osoba: Dagmar helŠusová
partner projektu: jeleniogórskie centrum 
inFormacji i eDukacji regionalnej
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
12/2008–05/2009
výŠe příspěvku z eu: 150 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 176 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se konalo 
dvoudenní společné jednání knihovníků tří 
zemí Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse. Došlo 
k prezentaci činnosti obecních knihoven 
v Euroregionu (činnost za posledních 
deset let), jejich funkce, možnosti a role 
v budoucnu včetně zohlednění příhraniční 
polohy. Prezentován byl systém veřejného 
knihovnictví menších profesionálních 
knihoven v Euroregionu Nisa, fungování 
regionálních funkcí, systém podpory 
ze strany státu či kraje. Proběhla diskuse 
o problémech a úspěších knihoven 
ve třech zemích Euroregionu. Závěrečné 
zhodnocení průběhu konference je 
v tištěné podobě uveřejněno v časopise 
SvětLik (Svět libereckých knihoven).
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Kultura

Festival Česko-Polského 
filmu Jilemnice-Karpacz

nositel projektu: město jilemnice

kontaktní osoba: jiří paulů
partner projektu: gmina karpacz
místo realizace: jilemnice
obDobí realizace projektu: 
05/2009–04/2010
výŠe příspěvku z eu: 283 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 333 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konaly přípravné 
schůzky s partnerem projektu. Následovala 
propagace aktivit projektu pomocí 
plakátů a brožur. Hlavním obsahem 
bylo promítání filmů a přednášky.

Kultura

Společná paměť, 
společná budoucnost – 
židovské památky 
česko-polského 
příhraničí

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: phDr. hana maierová
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
11/2009–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 451 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 530 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu došlo k zmapování 
židovských památek na území partnerských 
měst a vydání publikace a propagačního 
letáku. Konala se výtvarná soutěž 
zabývající se židovskou tematikou pro žáky 
a uspořádání výstavy v Turnově a v Jaworu, 
uskutečnil se výměnný pobyt mezi školami 
a výlet po židovských památkách regionu 
Český ráj a powiatu Jawor. Součástí projektu 
byl také workshop pro odborníky a rozšíření 
webových stránek synagogy Turnov.

Kultura

Kulturní dědictví  
bez hranic

nositel projektu: jizerky pro vás,  
obecně prospěŠná společnost

kontaktní osoba: stanislav pelc
partner projektu: obec stara kamienica
místo realizace: kořenov
obDobí realizace projektu: 
01/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 243 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 290 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Partneři projektu společně uspořádali 
kulturní hudební setkání komunit 
z partnerských subjektů Stará Kamienica 
a Kořenov, miniworkshop s amatérským 
výtvarným uměním, vernisáž výstavy 
prací dětí, hudební setkání a společné 
muzicírování českých a polských 
muzikantů i zpěváků. Byla společně 
zpracována inventarizace drobných 
památek, kulturního dědictví i atraktivit 
obou regionů a byl vydán propagační 
materiál „Kulturní dědictví bez hranic“.
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Kultura

Odraz významných 
výročí ve spolupráci 
měst Jilemnice 
a Karpacz

nositel projektu: město jilemnice

kontaktní osoba: zDeňka kalFařová
partner projektu: gmina karpacz
místo realizace: jilemnice
obDobí realizace projektu: 
04/2010–03/2011
výŠe příspěvku z eu: 347 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 409 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
První akcí projektu bylo Otvírání studánek, 
dále následoval Krkonošský kámen 
mudrců. Při příležitosti oslav první zmínky 
o Jilemnici byly vydány letáky (česko-polská 
a německo-anglická verze) se základními 
informacemi o našem městě. V průběhu 
projektu byl připravován tisk kalendáře. 
Jeho součástí jsou fotografie nejen z města 
Jilemnice ale i z partnerského města. Další 
aktivitou projektu podporující přeshraniční 
spolupráci obou měst bylo vytvoření 
webové databáze akcí probíhajících 
v partnerských městech. Poslední 
součástí projektu bylo vydání Almanachu 
Jilemnice v česko-polské mutaci.

Kultura

Česko-polský festival 
kultury

nositel projektu: a. s.a. turnov o. s.

kontaktní osoba: jan hataŠ
partner projektu: izersko-karkonoskie 
towarzystwo kolarsko-narciars., jg
místo realizace: liberecký kraj
obDobí realizace projektu: 
05/2010–07/2010
výŠe příspěvku z eu: 151 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 197 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhly společné 
schůzky, na kterých se plánovala organizace 
a průběh Česko-polského festivalu kultury. 
Byly osloveny neprofesionální kapely 
z Euroregionu Nisa, v rámci projektu 
byl zajištěn areál, pódium a ostatní 
služby. Pro celý festival byla zajištěna 
dostatečná publicita prostřednictvím 
plakátů, reklamních spotů v rádiu 
a tisku a reklamních bannerů.

Kultura

Vzorová oprava 
historické kašny 
v Chrastavě

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: lenka míŠková
partner projektu: 
gmina i miasto lwówek Śląski
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 
05/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 606 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 713 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k opravě barokní 
kašny v Chrastavě a k osazení parku novými 
lavičkami a odpadkovými koši. Zároveň byla 
vydána informační brožura o historických 
památkách v Chrastavě v českém a polském 
jazyce a konaly se dvě výstavy. Jedna 
výstava byla zaměřená na rekonstrukci 
kašny, druhá výstava prezentovala 
fotografie pořízené během oprav.
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Kultura

Záchrana kapličky 
sv. Gotharda – 
kulturního dědictví 
v ERN

nositel projektu: jizerky pro vás,  
obecně prospěŠná společnost

kontaktní osoba:  
ing. kateřina preusslerová
partner projektu: 
gmina stara kamienica
místo realizace: Šumburk naD 
Desnou, příchovice, kořenov
obDobí realizace projektu: 
01/2011–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 320 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 378 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt Záchrana a obnova kapličky 
svatého Gotharda zahrnoval několik dílčích 
kroků realizovaných společně s partnerem 
projektu: obnova kapličky na katastrálním 
území Šumburk nad Desnou v těsné 
blízkosti obce Příchovice, slavnostní setkání 
partnerů projektu, prezentace dalšího 
kulturního dědictví příhraničního regionu 
české a polské veřejnosti na společném 
semináři Kulturní dědictví Česko – 
polského regionu, slavnostní setkání 
k vysvěcení kapličky za účasti českých 
i polských aktérů a partnerů projektu, 
vydání česko–polského informačního 
a propagačního letáku k obnovené kapli.

Kultura

Konference českých 
a polských kulturních 
institucí ERN

nositel projektu:  
eurocentrum jablonec naD nisou s. r. o.

kontaktní osoba: lenka huDcová
partner projektu: 
městský Dům kultury „muFlon“
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
05/2010–09/2010
výŠe příspěvku z eu: 89 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 106 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Partneři projektu společně připravovali 
Konferenci pro české a polské kulturní 
instituce Euroregionu Nisa. Konference se 
konala 24. 9. 2010 v Eurocentru v Jablonci 
nad Nisou. V rámci projektu došlo také 
k vydání katalogu kulturních institucí 
a amatérských kulturních subjektů se 
zájmem o přeshraniční spolupráci v české 
a polské části Euroregionu Nisa.

Kultura

Kulturní dědictví  
česko-polského 
příhraničí

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: phDr. hana maierová
partner projektu: jawor
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
01/2011–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 324 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 381 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt přispěl k prohloubení a rozvoji 
kvalitní spolupráce na obou stranách 
hranice, a to mezi školami, odborníky, 
organizacemi. Během realizace se 
konaly přednášky pro studenty, byl 
vytvořen výukový text pro učitele – jak 
učit o holocaustu, totalitních režimech, 
kolektivní paměti. Konaly se výměnné 
pobyty mezi školami a výlet po 
židovských a křesťanských památkách 
regionu Český ráj a powiatu Jawor. Byly 
vydány turistické noviny a kalendáře 
z uveřejněných prací na výstavě „Společná 
paměť, společná budoucnost“.
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Kultura

Příběhy radnic 
v turistických novinách

nositel projektu: město harrachov

kontaktní osoba: bc. martin soukup
partner projektu: karkonoska 
agencja rozwoju regionalnego sa
místo realizace: harrachov
obDobí realizace projektu: 
10/2010–02/2011
výŠe příspěvku z eu: 180 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 390 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byla příprava, tisk 
a distribuce zimního vydání turistických 
novin Krkonošská sezona. Součástí 
projektu bylo prezentace vybraných 
částí turistických informací na 
regionálním webu www.krkonose.eu.

Kultura

Mezinárodní dětský 
výtvarný workshop 
Turnov – Jawor

nositel projektu: střeDisko pro volný 
čas Dětí a mláDeže, turnov, okres semily

kontaktní osoba: bc. laDa capouŠková
partner projektu: 
muzeum regionalne w jaworze
místo realizace: karlovice
obDobí realizace projektu: 
06/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 77 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 92 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Čtyřdenní pobytová akce v přírodním 
prostředí Českého ráje byla zaměřená 
na rozvoj neverbální komunikace pomocí 
výtvarných prostředků. Formou her 
a kreativních aktivit poznávali účastníci 
okolní krajinu Českého ráje a také 
rozvíjeli své komunikační schopnosti.

Kultura

Obnova památek 
v pohraničí – 
Chrastava, morový 
sloup

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: lenka míŠková
partner projektu: 
miasto i gmina lwówek Śląski
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 
08/2011–05/2012
výŠe příspěvku z eu: 203 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 239 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl proveden 
restaurátorský zásah do barokního 
pískovcového morového sloupu 
z roku 1732. Následně byla realizována 
výstava fotografií, které zachycovala 
opravu morového sloupu a změnu 
vzhledu celého náměstí v Chrastavě.
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Kultura

„Pod otevřeným nebem“  
Festival česko-polského 
filmu

nositel projektu: liberecká is, a. s.

kontaktní osoba: jiří sýkora
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
05/2011–07/2011
výŠe příspěvku z eu: 273 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 337 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnil v areálu 
Kristýna v Hrádku nad Nisou festival 
česko-polského filmu „Pod otevřeným 
nebem“. Během večera nejprve vystoupily 
regionální kapely a následně začalo vlastní 
promítání. Promítal se český film v českém 
znění s polskými titulky a dále polský 
film v polském znění s českými titulky.

Kultura

Pasportizace drobných 
památek v krajině

nositel projektu: jizerky pro vás, o. p. s.

kontaktní osoba: petra slavíková
partner projektu: gmina stara kamienica
místo realizace: kořenov
obDobí realizace projektu: 
07/2011–03/2012
výŠe příspěvku z eu: 123 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 245 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Tento projekt si kladl za cíl zmapovat 
a odborně evidovat společné česko – polské 
kulturní dědictví venkovských příhraničních 
regionů. Byl vytvořen společný česko – 
polský Pasport drobných památek 
v krajině i dalšího kulturního dědictví. 
Dalším významným cílem projektu byla 
propagace společného česko – polského 
kulturního dědictví vydáním propagačního 
materiálu drobných památek v krajině.

Kultura

Roztančené hranice

nositel projektu: společenský Dům jilm

kontaktní osoba: mgr. jiří paulů
partner projektu: obec karpacz
místo realizace: jilemnice, karpacz
obDobí realizace projektu: 
04/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 236 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 279 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu projektu se konal taneční 
workshop v Karpaczi a Česko – 
polský ples v Karpaczi. Byla vydána 
česko-polská propagační brožura 
projektu a byla vyrobena společná 
tréninková trička s logy projektu.
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Kultura

Rozvoj spolupráce 
mezi Domovem Maxov 
a Domem pomocy 
spolecznej

nositel projektu: Domov maxov

kontaktní osoba: ing. stanislav petrovič
partner projektu: 
Dom pomocy społecznej, szklarska poręba
místo realizace: lučany naD 
nisou, szklarska poręba
obDobí realizace projektu: 
01/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 299 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 356 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo prohloubit 
spolupráci mezi dvěma zařízeními pro 
dospělé s mentálními a kombinovanými 
vadami – Domovem Maxov, zařízením pro 
handicapované muže, a Domem Pomocy 
(Szklarska Poreba), zařízením pro obdobně 
postižené ženy. Dalším cílem bylo vzájemné 
poznání poskytování sociálních služeb, 
prezentace kulturních tradic obou národů.

Kultura

Raspenavská umělecká 
dílna

nositel projektu: město raspenava

kontaktní osoba: pavel lžičař
partner projektu: město gryFów slaski
místo realizace: raspenava
obDobí realizace projektu: 
05/2012–07/2012
výŠe příspěvku z eu: 97 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 128 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnila 
Raspenavská umělecká dílna. Do 
projektu byli přímo zapojeni občané 
města s velkou podporou dětí ze 
základní školy a Domova Raspenava.

Kultura

Rychnov – Gromadka – 
Dny kulturního sdílení

nositel projektu: město rychnov 
u jablonce naD nisou

kontaktní osoba: ing. FrantiŠek chlouba
partner projektu: gmina gromaDka
místo realizace:  
rychnov u jablonce naD nisou
obDobí realizace projektu: 
04/2012–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 203 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 240 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily 
Dny kulturního sdílení v Rychnově 
na náměstí, následovalo přátelské 
utkání ve fotbale, posezení, návštěva 
muzea a knihovny. Poslední akcí byla 
návštěva školních dětí z Gromadky 
na základní škole v Rychnově.
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Kultura

Česko-polský výtvarný 
plenér pro děti a mládež 
Turnov – Jawor 2012 – 
Grafika v krajině

nositel projektu: střeDisko pro 
volný čas Dětí a mláDeže, turnov

kontaktní osoba: bc. laDa capouŠková
partner projektu: 
regionální muzeum v jaworu
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
06/2012–03/2013
výŠe příspěvku z eu: 95 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 112 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Jednotlivé činnosti, kterými se účastníci 
v rámci programu zabývali, byly zaměřené 
na dílčí dovednosti, případně rozvíjely 
více schopností současně. Jednalo se 
o aktivity výtvarného zaměření, možnosti 
poznávání okolní krajiny formou výletů, 
výtvarně pohybové hry v týmech a rozvoj 
spolupráce a sociální inteligence. V rámci 
projektu se uskutečnila výstava v Jaworu, 
které se zúčastnili účastnící projektu.

Kultura

Oslavy Ještědu 2012

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: naďa burianová
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: liberec, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
05/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 121 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 207 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt Oslavy Ještědu byl určen 
obyvatelům Trojzemí, aby dostatečně 
upozornil na význam této stavby z hlediska 
cestovního ruchu, architektury i kultury. 
Projekt se skládal ze tří částí. Jednalo se 
o výtvarný workshop, jenž se konal přímo 
v prostorách horského hotelu Ještěd. 
Následovaly Otevřené výtvarné dílny 
pro veřejnost u příležitosti Oslav Ještědu 
a Putovní interaktivní výstava o Ještědu.

Kultura

Víra nezná hranic

nositel projektu: město rychnov 
u jablonce naD nisou

kontaktní osoba: ing. FrantiŠek chlouba
partner projektu: gmina gromaDka
místo realizace:  
rychnov u jablonce naD nisou
obDobí realizace projektu: 
09/2012–11/2012
výŠe příspěvku z eu: 26 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 31 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Náplní projektu bylo setkání u příležitosti 
slavnosti k výročí 300 let od dokončení 
stavby Rychnovského kostela sv. Václava. 
V rámci setkání se konala slavnost 
před kostelem, slavnostní poutní mše 
svatá, koncert, slavnostní večeře, 
prohlídka pouťových atrakcí a zvyků 
určená pro polské hosty, prezentace 
obnovených lidových památek.
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Kultura

Tradice sbližují 
generace

nositel projektu:  
eurocentrum jablonec naD nisou

kontaktní osoba: ing. marta procházková
partner projektu: 
městský Dům kultury „muFlon“
místo realizace: jablonec naD 
nisou, miasto jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
02/2013–06/2013
výŠe příspěvku z eu: 255 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 301 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byl mezinárodní česko- 
-polský folklorní festival s tvořivými 
dílnami tradičních lidových technik a se 
setkáním generací. Celá akce se konala 
v Jablonci nad Nisou a v Jelení Hoře.

Kultura

Společně zahrajme naše 
pověsti

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: ing. tomáŠ hocke,  
mgr. veronika mireková
partner projektu: 
zDrojowy teatr animacji w jeleniej górze
místo realizace: turnov, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
06/2013–10/2013
výŠe příspěvku z eu: 116 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 138 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konaly divadelní 
workshopy na českém i na polském 
území. Byly vydány hrací karty 
a puzzle přibližující pověsti. Na závěr 
se konalo divadelní představení 
s pověstmi Českého ráje a Krkonoš.

Kultura

Česko-polské setkání 
mladých výtvarníků 
2013 – Člověk a prostor

nositel projektu: střeDisko pro 
volný čas Dětí a mláDeže turnov

kontaktní osoba: bc. laDa capouŠková
partner projektu:  
jaworski oŚroDek kultury
místo realizace: karlovice
obDobí realizace projektu: 
06/2013–03/2014
výŠe příspěvku z eu: 100 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 117 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byla čtyřdenní pobytová 
akce v přírodním prostředí Českého ráje 
zaměřená na vnímání člověka v souvislosti 
s místem, kde žije a s krajinou, ve které se 
pohybuje. Mladí výtvarníci z Polska a z Čech 
měli příležitost poznat, jak tvoří jejich 
vrstevníci. Nedílnou součástí projektu byly 
výstavy výtvarných děl ze setkání mladých 
výtvarníků v muzeích v Jaworu a v Turnově.
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Kultura

Umění spojuje národy

nositel projektu:  
záklaDní umělecká Škola, jilemnice

kontaktní osoba: ing. raDka paulů
partner projektu: gmina karpacz
místo realizace: jilemnice, karpacz
obDobí realizace projektu: 
01/2014–11/2014
výŠe příspěvku z eu: 121 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 143 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt je realizován za účelem propagace 
kulturní činnosti v oblasti Jilemnicka 
a Karpacze. V rámci tohoto projektu budou 
prezentovány různé druhy uměleckých 
směrů formou veřejných vystoupení, 
řemeslných dílen a výstav. Všechny 
realizované aktivity budou prezentovány 
v Jilemnici, část aktivit bude připravována 
v Karpaczi. Projekt bude prezentovat 
řemeslnou výrobu (práce s keramikou, 
malování na hedvábí), výtvarnou výchovu, 
taneční a hudební výchovu. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Kultura

Stanice pro pozorování 
životního prostředí 
na Výhledech

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: ing. lenka míŠková
partner projektu: 
gmina i miasto bogatynia
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 
12/2013–11/2014
výŠe příspěvku z eu: 232 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 273 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Město Chrastava plánuje v rámci tohoto 
projektu vybudovat nad skalním útvarem 
pod vrcholem Výhledy dřevěnou novostavbu 
stanice pro pozorování životního prostředí. 
Součástí stanice bude informační tabule 
s obrázky a s vícejazyčným popisem zvířat 
a ptáků, kteří se vyskytují. Návštěvníci 
budou mít také možnost vytvořit 
záznam o pozorovaných jedincích.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Kultura

Česko-polské tvůrčí 
dílny

nositel projektu: město železný broD

kontaktní osoba: bc. iva chaloupková
partner projektu: 
jeleniogórskie centrum kultury
místo realizace: železný broD
obDobí realizace projektu: 
05/2014–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 223 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 263 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Stěžejním tématem projektu jsou kreativní 
česko-polské dílny sklářské a keramické, 
které mají zpopularizovat sklářská a další 
řemesla. V rámci projektu se bude konat 
Letní sklářská dílna a kreativní dílny 
„pod širým nebem“. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Pomoc po povodních

Spolupráce obcí Lázně 
Libverda a Mirsk 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: obec lázně libverDa

kontaktní osoba: helena Freibergová
partner projektu: miasto i gmina mirsk
místo realizace: lázně libverDa
obDobí realizace projektu: 
10/2010–04/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 977 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu Obec Lázně Libverda 
pořídila do svého majetku nové terénní 
hasičské vozidlo Toyota Hilux 2‚5D−4D 
Double Cab Terra A/C 4 × 4 včetně 
nezbytného doplňkového vybavení. Terénní 
hasičské vozidlo využívá Jednotka SDH 
Lázně Libverda (zřízená obcí) pro zásahy 
při ochraně a záchraně majetku a osob 
při živelných katastrofách, dále bude 
toto vozidlo využíváno pro odstraňování 
následků uvedených živelních pohrom. 
Nově pořízené terénní hasičské vozidlo bude 
využívané v obci Lázně Libverda, v obci 
Mirsk a v dalších obcích na Frýdlantsku.

Pomoc po povodních

Oldřichov-Pieńsk – 
Spolupráce obcí 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: obec olDřichov v hájích

kontaktní osoba: jaromír tichý
partner projektu: miasto i gmina pieńsk
místo realizace: olDřichov v hájích
obDobí realizace projektu: 
10/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 966 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu obec Oldřichov v Hájích 
pořídila do svého majetku nové terénní 
hasičské vozidlo Toyota Hilux 2‚5D−4D 
Double Cab Terra A/C 4 × 4 včetně 
nezbytného doplňkového vybavení. 
Terénní hasičské vozidlo využívá Jednotka 
SDH Oldřichov v Hájích (zřízená obcí) pro 
zásahy při ochraně a záchraně majetku 
a osob při živelných katastrofách, dále bude 
toto vozidlo využíváno pro odstraňování 
následků uvedených živelních pohrom. 
Nově pořízené terénní hasičské vozidlo bude 
využívané v obci Oldřichov v Hájích, v obci 
Pieńsk a v dalších obcích na Frýdlantsku.

Pomoc po povodních

Technika pro 
odstraňování 
povodňových škod – 
Nový Bor

nositel projektu: město nový bor

kontaktní osoba: lukáŠ janků
partner projektu: město karpacz
místo realizace: nový bor
obDobí realizace projektu: 
01/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 739 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 932 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu město Nový Bor pořídilo 
do svého majetku nové terénní hasičské 
vozidlo Toyota Hilux 2.5 D−4D Double Cab 
včetně nezbytného doplňkového vybavení. 
Vozidlo bylo dodáno v listopadu 2011. 
Terénní hasičské vozidlo bude využívat 
Jednotka SDH Nový Bor (zřízená městem) 
pro zásahy při ochraně a záchraně 
majetku a osob při živelných katastrofách, 
dále bude toto vozidlo využíváno pro 
odstraňování následků živelních pohrom.
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Pomoc po povodních

Technika 
pro odstraňování 
povodňových škod – 
Skalice u České Lípy

nositel projektu: obec skalice u české lípy

kontaktní osoba: jiří löFFelmann
partner projektu: město karpacz
místo realizace: skalice u české lípy
obDobí realizace projektu: 
12/2010–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 739 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 932 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu obec Skalice u České 
Lípy pořídila do svého majetku nové 
terénní hasičské vozidlo Toyota Hilux 
2.5 D−4D Double Cab včetně nezbytného 
doplňkového vybavení. Terénní hasičské 
vozidlo využívá Jednotka SDH Skalice 
u České Lípy (zřízená obcí) pro zásahy 
při ochraně a záchraně majetku a osob 
při živelných katastrofách, dále bude 
toto vozidlo využíváno pro odstraňování 
následků uvedených živelních pohrom.

Pomoc po povodních

Spolupráce obcí 
Heřmanice a Pieńsk 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: obec heřmanice

kontaktní osoba: vlaDimír stříbrný
partner projektu: miasto i gmina pieńsk
místo realizace: heřmanice
obDobí realizace projektu: 
10/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 938 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu obec Heřmanice pořídila 
do svého majetku nové terénní hasičské 
vozidlo Toyota Hilux 2‚5D−4D, RC 10, 5M/T, 
4 × 4 DLX včetně nezbytného doplňkového 
vybavení. Terénní hasičské vozidlo využívá 
Jednotka SDH Heřmanice (zřízená obcí) 
pro zásahy při ochraně a záchraně majetku 
a osob při živelných katastrofách, dále bude 
toto vozidlo využíváno pro odstraňování 
následků uvedených živelních pohrom. 
Nově pořízené terénní hasičské vozidlo 
bude využívané v obci Heřmanice, v obci 
Pieńsk a v dalších obcích na Frýdlantsku.

Pomoc po povodních

Spolupráce obcí 
Dětřichov a Bogatynia 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: obec Dětřichov

kontaktní osoba: stanislav Šťasný
partner projektu:  
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: Dětřichov
obDobí realizace projektu: 
10/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 996 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu obec Dětřichov pořídila 
do svého majetku nové terénní hasičské 
vozidlo Toyota Hilux 2‚5D−4D Double 
Cab Terra A/C 4 × 4 včetně nezbytného 
doplňkového vybavení. Terénní hasičské 
vozidlo bude využívat Jednotka SDH 
Dětřichov (zřízená obcí) pro zásahy 
při ochraně a záchraně majetku 
a osob při živelných katastrofách, 
dále bude toto vozidlo využíváno pro 
odstraňování následků uvedených 
živelních pohrom. Nově pořízené 
terénní hasičské vozidlo bude využívané 
v obci Dětřichov, v Bogatynii 
a v dalších obcích na Frýdlantsku.
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Pomoc po povodních

Spolupráce obcí Nová 
Ves u Chrastavy 
a Bogatynia zaměřená 
na zajištění rychlé 
vzájemné pomoci

nositel projektu: obec nová ves

kontaktní osoba: vlaDimíra vonDrová
partner projektu:  
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: nová ves
obDobí realizace projektu: 
10/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 956 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu obec Nová Ves pořídila do 
svého majetku nové terénní hasičské vozidlo 
Toyota Hilux 2‚5D−4D Double Cab Terra 
A/C 4 × 4 včetně nezbytného doplňkového 
vybavení. Terénní hasičské vozidlo využívá 
Jednotka SDH Nová Ves (zřízená obcí) pro 
zásahy při ochraně a záchraně majetku 
a osob při živelných katastrofách, dále bude 
toto vozidlo využíváno pro odstraňování 
následků uvedených živelních pohrom. 
Nově pořízené terénní hasičské vozidlo 
bude využívané v obci Nová Ves, v Bogatynii 
a v dalších obcích na Frýdlantsku.

Pomoc po povodních

Chrastava – Lwówek 
Śląski – spolupráce obcí 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: lenka míŠková
partner projektu: 
gmina i miasto lwówek Śląski -
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 
11/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 722 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 849 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo pořízení 
nového terénního hasičského vozidla Toyota 
Hilux. Slavnostní předání SDH Chrastava 
proběhlo dne 18. 4. 2011. Hasičský vůz je 
majetkem města Chrastava, SDH Chrastava 
jej bude využívat při zásazích a cvičeních 
a zajišťovat jeho akceschopnost. Nově 
pořízené terénní hasičské vozidlo je také 
k dispozici při pomoci v partnerském města 
Lwówek Śląski na základě uzavřené dohody.

Pomoc po povodních

Spolupráce obcí 
Višňová a Bogatynia 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: obec viŠňová

kontaktní osoba: eva jureková
partner projektu: 
gmina i miasto bogatynia
místo realizace: viŠňová
obDobí realizace projektu: 
10/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 958 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu pořídila obec Višňová 
nové terénní hasičské vozidlo pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů obce. Hasičské 
vozidlo bude využívané v obci Višňová 
a v partnerské obci Bogatynia na základě 
uzavřené dohody. V případě nutnosti bude 
vozidlo také využíváno v dalších obcích.



57

Pomoc po povodních

Spolupráce obcí 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci 
Bílý Kostel nad Nisou – 
Bogatynia

nositel projektu:  
obec bílý kostel naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu:  
gmina i miasto bogatynia
místo realizace: bílý kostel naD nisou
obDobí realizace projektu: 
11/2010–07/2011
výŠe příspěvku z eu: 745 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 1021 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obec Bílý Kostel nad Nisou pořídila 
speciálně upravené hasičské zásahové 
vozidlo, které bude používáno při zásazích 
v rámci Regionu Trojzemí. Předání vozidla 
proběhlo v rámci pouti a tak byla zajištěna 
široká účast veřejnosti z obce Bílý Kostel. 
Byli zde zástupci města Hrádek nad 
Nisou i partnerského města Bogatyni.

Pomoc po povodních

Spolupráce obcí 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci 
Svazek měst Malý 
trojúhelník

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: 
gmina i miasto bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2010–03/2011
výŠe příspěvku z eu: 707 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 1115 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Město Hrádek nad Nisou pořídilo 
speciálně upravené zásahové vozidlo, 
které bude používáno při zásazích v rámci 
Regionu Trojzemí. V rámci projektu 
proběhla tisková konference u příležitosti 
slavnostního předání vozidla.

Pomoc po povodních

Spolupráce měst 
Raspenava a Gryfów 
Śląski zaměřená 
na zajištění rychlé 
vzájemné pomoci

nositel projektu: město raspenava

kontaktní osoba: raDka čapková
partner projektu: miasto gryFów Śląski
místo realizace: raspenava
obDobí realizace projektu: 
10/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 948 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu město Raspenava pořídilo 
do svého majetku nové terénní hasičské 
vozidlo Toyota Hilux 2‚5D−4D Double 
Cab Terra A/C 4 × 4 včetně nezbytného 
doplňkového vybavení. Terénní hasičské 
vozidlo využívá Jednotka SDH Raspenava 
(zřízená městem) pro zásahy při ochraně 
a záchraně majetku a osob při živelných 
katastrofách, dále bude toto vozidlo 
využíváno pro odstraňování následků 
uvedených živelních pohrom. Nově 
pořízené terénní hasičské vozidlo bude 
využívané v Raspenavě, v Gryfów Śląski 
a v dalších obcích na Frýdlantsku.
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Pomoc po povodních

Město Frýdlant – Powiat 
Lwówecki: Spolupráce 
zaměřená na zajištění 
rychlé vzájemné pomoci

nositel projektu: město FrýDlant

kontaktní osoba: milan kysela
partner projektu: powiat lwówecki
místo realizace: FrýDlant
obDobí realizace projektu: 
10/2010–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 982 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu město Frýdlant 
pořídilo do svého majetku nové 
hasičské vozidlo Ford Transit 4 × 4 350 
LWB včetně nezbytného doplňkového 
vybavení. Hasičské vozidlo využívá 
Jednotka SDH Frýdlant pro zásahy při 
ochraně a záchraně majetku a osob 
při živelných katastrofách, dále je toto 
vozidlo využíváno pro odstraňování 
následků uvedených živelních pohrom.

Regionální rozvoj

Přeshraniční 
euroregionální 
workshopy

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
07/2008–06/2009
výŠe příspěvku z eu: 527 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 625 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily 
celkem 32 workshopy, z toho 14 se 
jich konalo na české straně. Tématem 
workshopů byla jednání k dlouhodobým 
cílům ERN v různých oblastech.

Regionální rozvoj

Cena Euroregionu 2008

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec, česká lípa
obDobí realizace projektu: 
06/2008–03/2009
výŠe příspěvku z eu: 411 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 484 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2008 
byla udílena za projekty uskutečněné 
v předchozích letech. Výzva k nominaci 
projektů do Ceny Euroregionu byla 
vyhlášena v červenci 2008 a zároveň 
byli osloveni úspěšní žadatelé. Dne 
16. října 2008 se v České Lípě ve 
Vlastivědném muzeu konalo slavnostní 
předávání cen, kterého se účastnilo na 
100 hostů z ČR, Polska a Německa. Po 
slavnostním předávání spolupracovala 
česká strana se svým projektovým 
partnerem z Polska a také německou 
částí Euroregionu na vydání brožury, 
která vyhodnotila 1. ročník této unikátní 
soutěže a byla doplněna fotografiemi.
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Regionální rozvoj

Komunikací ke 
společnému rozvoji bez 
hranic

nositel projektu: město Doksy

kontaktní osoba: ing. eva bureŠová
partner projektu: gmina bolków
místo realizace: Doksy, bolków
obDobí realizace projektu: 
08/2008–07/2009
výŠe příspěvku z eu: 292 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 373 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k vytvoření 
interaktivního mapového/informačního 
systému pro Doksy a Máchův kraj. Tento 
systém je umístěn na internetu v několika 
jazykových mutacích. Výstupem projektu 
byly také dvě sady cyklovýletů Máchovým 
krajem, zpracování Plánu rozvoje 
spolupráce Doksy – Bolkow. Aktivit projektu 
se vždy účastnili zástupci a pracovníci 
samospráv, členové projektového týmu, 
ale také zástupci subjektů z cestovního 
ruchu, neziskových a příspěvkových 
organizací, zájmových sdružení apod.

Regionální rozvoj

Společnou cestou 
Trojzemím

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2008–09/2009
výŠe příspěvku z eu: 601 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 704 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnil 21 workshop 
ve spolupráci se spolky z regionu, které 
podporují zapojení obyvatel do přeshraniční 
spolupráce a také 58 jednání projektových 
skupin (monitoring, realizace, naplnění 
cílů projektu). Vznikla tak síť místních 
aktérů a spolupracujících spolků. Proběhla 
mediální kampaň (plakátky, tiskové 
zprávy, reportáže, internetové stránky). 
Koordinační činnost zajistila propojení 
projektu s dalšími aktivitami v regionu.

Regionální rozvoj

Prohloubení spolupráce 
partnerských 
měst v rámci akce 
Chrastavské slavnosti

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: ing. lenka míŠková
partner projektu: lwówek slaski
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 06/2008
výŠe příspěvku z eu: 39 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 75 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci konání Chrastavských slavností 
hostilo město Chrastava představitele 
partnerských měst – Lwówek Śląski 
a Eichstätt. Zástupci obou partnerských 
měst se během tří dnů konání slavností 
aktivně podíleli na programu. Partnerské 
město Lwówek Śląski zajistilo bezplatné 
vystoupení populární amatérské blues-
rockové kapely Za Kratą. Polské fotbalové 
družstvo se zúčastnilo Memoriálu 
E. Švejkovské a J. Vostrého, důležitým 
bodem programu byla taktéž oslava 
140 let hasičského sboru v Chrastavě, 
na které byli čestnými hosty také 
členové lwówecké hasičské jednotky. 
Němečtí zástupci partnerského města 
Eichstätt zajistili vystoupení tamní 
rockové skupiny The Lymbique.
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Regionální rozvoj

Spolupráce 
partnerských měst 
2008–2009

nositel projektu: město raspenava

kontaktní osoba: pavel lžičař
partner projektu: gryFów slaski
místo realizace: raspenava
obDobí realizace projektu: 
09/2008–08/2009
výŠe příspěvku z eu: 230 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 360 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konaly tyto akce: 
Lužecký pohár-soutěž v hasičském 
sportu a víkendové setkání hasičů 
Euroregionu-přehlídka sborů, předávání 
zkušeností a soutěž v hasičském sportu, 
Kera (keramická dílna) – akce pro děti 
s postižením, Rock 2008 – přehlídka 
mládežnických rockových skupin 
z partnerských měst, Vánoční strom – 
kulturně společenská akce pro děti 
(soutěže, hry, výroba vánočních ozdob), 
PINK POHÁR – turnaj v sálové kopané, 
SUPERPOHÁR MLÁDEŽE – soutěž 
v hasičském sportu pro mládež, Dětský 
pomlázkový karneval – akce pro děti 
(soutěže, hry, pletení pomlázek, zdobení 
kraslic), Pochod Jizerskými horami, Dětský 
barevný den – jednodenní akce pro děti, 
Pohár starosty města – soutěž v tanečním 
sportu pro mládež, Řezbářská dílna – 
pětidenní řezbářská dílna pro dospělé 
a školní mládež, Raspenavské slavnosti – 
kulturně společenský program zaměřený 
na prezentaci spolků a školní mládeže.

Regionální rozvoj

Inovace činností 
Kontaktního centra 
ČR-PL hospodářské 
spolupráce

nositel projektu: okresní hospoDářská 
komora v jablonci naD nisou

kontaktní osoba: ing. oskar mužíček
partner projektu: karkonoska 
agencja rozwoju regionalnego s.a.
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
07/2008–06/2009
výŠe příspěvku z eu: 528 tis.Kč
celkové náklaDy projektu: 610 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo realizováno velké 
množství aktivit, mezi které patří doplnění 
databáze podnikatelů, kteří mají zájem 
o mezinárodní spolupráci a obchod, 
zprostředkování obchodních kontaktů, 
vyhledávání zahraničních partnerů, 
poskytování tržních informací a pomoc při 
navazování spolupráce, vydání publikace 
Zásady podnikání v České republice 
a v Polsku, aktuální daňová legislativa 
ČR a PR, publikace“Zásady podnikání 
v České republice a v Polsku, aktuální 
daňová legislativa ČR a PR“, zorganizování 
Česko-polského hospodářského fóra, 
uspořádání oborové kooperační burzy, 
zorganizování mezinárodního workshopu 
zaměřeného na cestovní ruch, zabezpečení 
účasti českých podnikatelů na výstavě 
regionálních produktů „Vyrobeno pod 
Sněžkou“ a výuka polského jazyka.

Regionální rozvoj

Mezinárodní soutěž 
INOVACE 2008 
v Euroregionu  
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu:  
okresní hospoDářská komora liberec

kontaktní osoba: ing. martin procházka
partner projektu: 
FeDeracja pracoDawców polski zachoDniej
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
04/2008–02/2009
výŠe příspěvku z eu: 419 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 494 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Okresní hospodářská komora Liberec 
byla v roce 2008 hlavním organizátorem 
Mezinárodní soutěže INOVACE 2008 
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. V listopadu 
2008 proběhlo v Liberci slavnostní vyhlášení 
výsledků této soutěže. Ocenění vítězům 
předali vrcholní političtí představitelé 
ze třech zemí Euroregionu Nisa.
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Regionální rozvoj

Přeshraniční spolupráce 
hasičů

nositel projektu: sbor Dobrovolných 
hasičů rovensko poD troskami

kontaktní osoba: jan Šourek
partner projektu: 
ochotnicza straz pozarna w mecince
místo realizace:  
rovensko poD troskami, mecinka
obDobí realizace projektu: 
05/2008–04/2009
výŠe příspěvku z eu: 145 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 109 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hasiči z Rovenska pod Troskami se účastnili 
v Polsku Dne Mecinky, kde předvedli 
ukázky zásahů, polská strana závodila 
v Rovensku pod Troskami v hasičské soutěži 
Pohár Města Rovenska pod Troskami.

Regionální rozvoj

Příprava dokumentace 
pro výstavbu 
společného domu ERN

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
09/2008–06/2009
výŠe příspěvku z eu: 499 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 587 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Tento projekt byl jedním z několika 
kroků, které vedou ke splnění vyššího 
cíle – vybudování sídla Euroregionu 
Nisa. Nová budova bude sídlem 
třístranného sekretariátu Euroregionu 
Nisa. Zároveň toto sídlo bude místem 
poskytování informací různým organizacím 
a subjektům, prostor pro setkávání 
veřejného a soukromého česko-německo-
polského sektoru. Vybudování tohoto 
sídla povede k rozšiřování spolupráce 
příhraničních regionů a ostatních regionů 
a obcí s jejich příslušnými zahraničními 
partnery v různých odvětvích. Cílem 
projektu bylo pořízení dokumentace pro 
výstavbu společného domu Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa ve stupni pro územní 
rozhodnutí a zahájení územního řízení.

Regionální rozvoj

Spolupráce při 
vytváření plánů rozvoje 
nemotorové dopravy

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jaroslav hanzlíček
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
11/2008–10/2009
výŠe příspěvku z eu: 240 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 282 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo vytvoření 
rozvojového dokumentu řešení nemotorové 
dopravy ve správním území města Hrádek 
nad Nisou, jehož součástí je též návrh 
napojení na sousední obce a na polského 
partnera, který na tuto aktivitu navázal 
tvorbou obdobného plánu v polské části 
Euroregionu Nisa. Koncept plánu byl 
projednán s dotčenými orgány státní 
správy, Policií ČR a správci komunikací. 
Po zapracování všech připomínek byl 
vypracován návrh plánu s návrhem tras 
v území, jehož součástí jsou mapové 
výstupy. Konečná verze Plánu byla 
představena veřejnosti a schválena 
zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou.
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Regionální rozvoj

Euroregionální periskop

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
04/2009–03/2010
výŠe příspěvku z eu: 208 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 244 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem tohoto projektu bylo přiblížit 
členským i nečlenským obcím a městům, 
organizacím, spolkům a široké veřejnosti 
na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
informace z druhé strany hranice. V rámci 
projektu byly monitorovány informace 
a aktuality na polské straně Euroregionu, 
ty pak byly rozesílány elektronicky na 
členské obce na české straně, dále byly 
umístěny na internet ke stažení pro ostatní 
zájemce o tyto informace. Aktuality 
byly monitorovány v denním tisku, 
na zpravodajských webových stránkách, 
na stránkách měst a obcí. Aktuality, 
které si mohli přečíst starostové českých 
obcí, mohly přinést nové nápady, náměty 
či kontakty pro budoucí příhraniční 
spolupráci. Tyto informace zintenzivnily 
příhraniční informace, komunikaci 
a kooperaci mezi občany, sdruženími 
a orgány na území Euroregionu Nisa.

Regionální rozvoj

Oslavy 135. výročí 
založení SDH Jilemnice 
a setkání hasičů 
Euroregionu NISA

nositel projektu:  
sbor Dobrovolných hasičů jilemnice

kontaktní osoba: miroslav prchlík
partner projektu: 
ochotnicza straž požarna w karpaczu
místo realizace: jilemnice
obDobí realizace projektu: 
06/2009–07/2009
výŠe příspěvku z eu: 150 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 184 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily oslavy 
založení sboru, slavnostní průvod, 
vyznamenání zasloužilých členů, ukázky 
cvičení dětí, mládeže, dorostu, ukázky 
zásahu na hořící automobil s vyproštěním 
osob a ukázkou hydraulické vyprošťovací 
techniky, ukázky zásahu výsuvného 
žebříku, ukázky vyproštění osoby 
zpod automobilu pomocí vaků, ukázky 
soutěžního požárního útoku, předvedení 
historické hasičské techniky v činnosti.

Regionální rozvoj

Euroregionální fórum 
hasičských sborů 
partnerských obcí

nositel projektu: obec paseky naD jizerou

kontaktní osoba: hana růžičková
partner projektu: gmina jezów suDecki
místo realizace: paseky naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
05/2009–08/2009
výŠe příspěvku z eu: 57 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 67 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zaměřený na členy Sboru 
dobrovolných hasičů obce Paseky nad 
Jizerou a členy Sboru dobrovolných 
hasičů partnerských obcí polského Jezówa 
Sudeckeho a německého Vierkirchenu. 
Hlavní aktivitou bylo konání Hasičského 
fóra. Fórum poskytlo zúčastněným 
možnost výměny zkušeností v oblasti 
požární ochrany. Pro rozšíření znalostí byla 
realizována prohlídka moderně vybavené 
hasičské stanice HZS v Jablonci nad Nisou.
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Regionální rozvoj

Poznej svého souseda

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: ing. jana Dvořáková
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: semily, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
07/2009–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 177 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 209 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci spolupráce byla vytvořena 
publikace pro zahraničního partnera 
přinášející ucelené informace o městě 
Semily a jeho okolí. Během realizace 
proběhlo pracovní setkání v partnerském 
městě, kde byla příprava publikace 
konzultována s partnerem. Od 
zahájení projektu byly shromažďovány 
a vyhledávány materiály k připravované 
knize, byli osloveni autoři textů 
a fotografií. Tisk a vazba knihy se 
realizovala ke konci projektu.

Regionální rozvoj

Akční plán ERN  
2010–2014

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2009–04/2010
výŠe příspěvku z eu: 387 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 458 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Euroregion Nisa má strategický cíl 
vytvoření společného právního subjektu 
podle evropského práva. Záměrem tohoto 
projektu bylo vytvoření podmínek pro 
zpracování společného třístranného 
příhraničního programu pro období 
2014–2020 a vytvoření podmínek pro 
založení společného právního subjektu 
podle evropského práva. V rámci projektu 
byly vytvořeny pracovní skupiny, které 
se zabývaly přípravou jednotlivých kroků 
a aktivit směřujících k uvedenému cíli.

Regionální rozvoj

Euroregion  
Neisse-Nisa-Nysa 
v číslech

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2009–12/2009
výŠe příspěvku z eu: 294 tis.Kč
celkové náklaDy projektu: 352 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt spočíval ve vydání 3 typů publikaci. 
Jednou z publikací je leták (skládačka) 
se statistickými informacemi o celém 
území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 
Další výstup tohoto projektu zobrazuje 
statistické údaje z celého území Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa na kartogramech, 
které jsou doplněny popisem. Třetím 
výstupem tohoto projektu je informační 
leták (skládačka) s aktualizovanými 
údaji o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
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Regionální rozvoj

Čistění odpadních vod  
Kopaczow (PL) – 
Oldřichov na Hranicích 
(CZ) – Projektová 
dokumentace

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
05/2009–04/2010
výŠe příspěvku z eu: 649 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 769 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo řešení čištění 
odpadních vod z okrajových částí obcí 
Hrádek nad Nisou a Bogatynia – Oldřichova 
na Hranicích a Kopaczowa v první fázi 
zpracováním projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí, která řešila možnosti 
odkanalizování obou částí obcí na české 
a polské straně a varianty společné 
kořenové čistírny a varianty 2 samostatných 
kořenových čistíren odpadních vod.

Regionální rozvoj

Kompendium 
Euroregionu Nisa  
2004–2006

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: 
stowarzyszenie gmin polskich 
euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
07/2009–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 191 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 236 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikla tištěná 
publikace „Kompendium 2004–2006“ 
v nákladu 500 ks, která byla prezentována 
také na internetových stránkách 
v českém a polském jazyce, se stejným 
obsahem jako v tištěné publikaci.

Regionální rozvoj

Konference „Euroregion 
Nisa 2010–2014”

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2009–05/2010
výŠe příspěvku z eu: 254 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 298 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo uspořádání 
třístranné konference v květnu 2010 
v zámeckém hotelu Sychrov. Obsahem 
konference bylo projednání směrů 
a krátkodobých cílů přeshraniční 
spolupráce v území Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa pro období 2010–2011. 
Konference byla nutná pro výměnu 
zkušeností členských subjektů a stanovení 
jejich požadavků pro příští období.
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Regionální rozvoj

Česko-polský seminář 
„Oděv a jeho doplněk”

nositel projektu: muzeum skla 
a bižuterie jablonec naD nisou

kontaktní osoba: ing. jaroslava slabá
partner projektu: 
starostwo powiatowe jelenia góra
místo realizace:  
jablonec naD nisou, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
02/2010–07/2010
výŠe příspěvku z eu: 487 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 573 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl uspořádán česko-
polský seminář „Oděv a jeho doplněk”, 
v jehož rámci proběhla módní přehlídka, 
2 přednášky a návštěva provozů bižuterie, 
dále bylo vydáno DVD a propagační 
materiály. Módní přehlídka byla předvedena 
také v powiatu Jelení Hora. Propagační 
materiály a DVD byly využity na semináři, 
na módní přehlídce v powiatu Jelení 
Hora a dále budou využity na veletrzích 
v Polsku a v Čechách, při výuce na 
uměleckoprůmyslových a odborných 
školách v Čechách a v Polsku.

Regionální rozvoj

Publikace 
o Euroregionu  
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
11/2009–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 367 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 436 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu vznikla trojjazyčná 
barevná publikace, ve které jsou 
popsány všechny tři části Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa. Zpracovány byly 
tabulky, grafy, texty, které byly doplněny 
barevnými fotografiemi. Publikace 
obsahuje oblasti – ERN kdo jsme? (členové, 
orgány, území…), cestovní ruch, kultura, 
hospodářství, čísla a fakta, příroda 
a životní prostředí, doprava, vzdělání, 
sport, zdravotnictví a lázeňství, hasičství 
a záchranářství a byly popsány zajímavosti 
z jednotlivých částí ERN – města, kulturní 
zajímavosti a zajímavosti jednotlivých části 
ERN. V této publikaci jsou zpracovány 
kompletní informace a údaje o celém 
území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Regionální rozvoj

Euroregion  
Neisse-Nisa-Nysa:  
Fakta a vize 2010

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
11/2009–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 484 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 569 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo vydání trojjazyčné 
barevné publikace Fakta a vize 2010. Tato 
publikace je prezentací činnosti pracovních 
skupin Euroregionu Nisa za uplynulých 
20 let. Převážná část zpracovaných údajů, 
zajímavých a někdy dávno zapomenutých 
informací, námětů na projekt či vydaných 
publikací byla dochována především díky 
pečlivé archivaci koordinátora pracovních 
skupin pana ing. arch. Miroslava Ulmanna.
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Regionální rozvoj

Mezinárodní den 
seniorů 2010

nositel projektu:  
venkovský prostor o. p. s.

kontaktní osoba: helena Friolová
partner projektu: połuDniowo-
zachoDnie Forum samorząDu 
terytorialnego pogranicze, lubań
místo realizace: liberec, sychrov
obDobí realizace projektu: 
04/2010–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 188 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 224 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Mezinárodní den seniorů 2010 se uskutečnil 
v návaznosti na řadu setkání, konaných 
v minulých letech pro seniory žijící 
v příhraničním regionu. Již podvanácté se 
tak sešli senioři z Čech, Polska a Německa, 
tentokrát v prostorách zámku Sychrov. 
Náplň tohoto setkání měla sloužit k posílení 
vzájemných vztahů, výměně zkušeností, 
poznání přírodních a kulturních zajímavostí 
regionu a v neposlední řadě k informování 
o některých důležitých aspektech aktivního 
stáří a o možnostech, které se lidem 
v tomto věku nabízejí. Motto setkání znělo 
„Uchopme možnosti za správný konec“.

Regionální rozvoj

Týden bezpečnosti 
I−2010

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: mgr. michal mochal
partner projektu: wojewóDzki oŚroDek 
ruchu Drogowego, jelenia góra
místo realizace:  
liberec, jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
01/2010–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 323 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 380 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu „Týden bezpečnosti 
I−2010“ se uskutečnily naučné dopravně-
bezpečnostní akce na dětském dopravním 
hřišti v Liberci a Jablonci nad Nisou. Tyto 
akce byly pořádány pro školní skupiny. 
Akcí se zúčastnila Městská policie Liberec, 
Městské policie Jelenia Góra, společnost 
AZOS s. r. o. (škola poutání), Tým 
silniční bezpečnosti Libereckého kraje, 
Záchranný tým Českého červeného kříže 
Liberec, resp. Jablonec nad Nisou. Během 
realizace se konala prezentace projektu 
a Den otevřených dveří pro veřejnost na 
dětském dopravním hřišti v Liberci za 
účasti partnera a Městské policie Jelenia 
Góra. Cílem projektu bylo seznámení dětí 
s bezpečným chováním na pozemních 
komunikacích a základy první pomoci.

Regionální rozvoj

Spolupráce spolků 
a sdružení Nové 
Město pod Smrkem – 
Świeradów-Zdrój

nositel projektu:  
město nové město poD smrkem

kontaktní osoba: blanka neDvěDická
partner projektu: 
gmina miejska ŚwieraDów zDrój
místo realizace: nové město poD 
smrkem, ŚwieraDów zDrój
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 395 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 470 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Pro Almanach spolků a sdružení byl 
proveden sběr dat mezi spolky a sdruženími 
v Novém Městě pod Smrkem a okolí, 
ve Świeradówě-Zdróji a okolí, byly 
provedeny překlady, korektury, grafická 
úprava textů a barevných fotografií. 
Almanach byl následně vytištěn. Den 
spolků se uskutečnil dne 18. 6. 2011 v Novém 
Městě pod Smrkem. Akce měla velký 
ohlas jak mezi členy jednotlivých spolků 
a sdružení, tak i mezi místními obyvateli, 
kteří projevili zájem akci opakovat.
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Regionální rozvoj

Mezinárodní spolupráce 
dobrovolných hasičů

nositel projektu: město raspenava

kontaktní osoba: pavel lžičař
partner projektu: miasto gryFów slaski
místo realizace: raspenava
obDobí realizace projektu: 
09/2010–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 136 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 171 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se uskutečnil 
Pink pohár – turnaj v sálové kopané, 
mezinárodní školení dobrovolných 
hasičů – praktická výuka požární taktiky. 
Dále se konaly Dny hasičů – víkendové 
setkání hasičů Euroregionu Nisa, kulturně 
společenská akce a soutěž v hasičském 
sportu. Poslední akcí byl Mezinárodní 
den spolupráce hasičů – přehlídka sborů 
a předávání hasičských zkušeností.

Regionální rozvoj

Možnosti přeshraniční 
spolupráce v území ERN 
v oblasti energetiky

nositel projektu: trojzemí, o. p. s.

kontaktní osoba: ing. vlaDimír pachl
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2011
výŠe příspěvku z eu: 499 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 587 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo zpracování rešerše 
Euroregionální energeticko-ekologické 
koncepce (zpracování 1996–1999) 
a zpracování rešerše Energetické koncepce 
Libereckého kraje a obdobné koncepce 
na polské straně včetně překladu do 
českého a polského jazyka. Následovalo 
zpracování společných informačních 
internetových stránek s tématikou Energie 
v Trojzemí a vytištění informačního 
letáku k tématu Energie v Trojzemí. Na 
závěr došlo ke zpracování databáze 
organizací v příhraničních oblastech CZ 
a PL jako možných vhodných partnerů 
pro další spolupráci v oblasti energetiky 
a využití energetických zdrojů.

Regionální rozvoj

Dopady hospodářské 
krize na českou 
a polskou část 
Euroregionu Nisa se 
zaměřením na trh práce

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: Dr. ing. zDeněk kůs
partner projektu: 
uniwersytet economiczny we wrocławiu
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
08/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 87 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 102 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Základní aktivitou projektu bylo 
zorganizování 2 seminářů na téma 
„Dopady hospodářské krize na českou 
a polskou část Euroregionu Nisa se 
zaměřením na trh práce“. Tyto semináře 
se konaly v Liberci. Přednášky byly určeny 
pro studenty University Ekonomiczne 
we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki 
Regionalnej i Turystyki v Jeleniej Górze 
a pro studenty Ekonomické fakulty 
Technické univerzity v Liberci.



68 Fond mikroprojek tů – projek t y přeshr aniční spolupr áce česk á republik a – pol sk á republik a 2007–2013

Regionální rozvoj

Cesta k založení ESUS 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
04/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 430 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 505 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla zpracována 
Studie využitelnosti ESÚS v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa. Následovalo rozhodnutí 
o budoucí organizační struktuře ESÚS 
včetně jeho sídla, vypracování a předběžné 
odsouhlasení úmluvy a stanov, oznámení 
každého člena o záměru účasti v ESÚS 
centrálnímu úřadu své zemi, souhlas 
členských států s účastí partnerů v ESÚS, 
oficiální schválení úmluvy a stanov 
(založení ESÚS), registrace ESÚS, 
informování Výboru regionů a Úřadu 
pro úřední tisky – zveřejnění informace 
v Úředním věstníku EU. Během realizace 
probíhaly informační a propagační aktivity.

Regionální rozvoj

Využití příkladů 
nejlepší praxe 
přeshraniční spolupráce 
pro ERN

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
04/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 277 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 325 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo zpracování 
Benchmarkingových analýz Euroregionu 
Nisa v porovnání s euroregiony v ČR 
a s euroregiony v Evropě. Po těchto 
analýzách byla sestavena Kompilace 
příkladů nejlepší praxe v oblasti 
fungování euroregionů. Všechny výstupy 
projektu byly zveřejněny na internetu.

Regionální rozvoj

Semilský pecen – 
poznej svého souseda

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: ing. jana Dvořáková
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: semily, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
05/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 154 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 183 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Děti ze Semil z mateřské školky Pod Vartou 
jely do Jelení Góry na Májový den se zvířaty, 
kde se účastnily průvodu, vystoupily na 
pódiu, na náměstí viděly představení dětí 
ze škol z Jelení Góry, prošly si výstavu 
ptactva a dalších domácích zvířat. Tradiční 
dožínkové akce Semilský pecen v Semilech 
se naopak účastnily děti z Jelení Góry. 
Na Semilský pecen byli pozváni i prodejci 
regionálních výrobců z Polska, pro které 
byly připraveny nové prodejní stánky.
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Regionální rozvoj

Cena Euroregionu 2010

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: 
stowarzyszenie gmin polskich 
euroregionu nysa
místo realizace:  
boleslawiec, jelenia góra, liberec
obDobí realizace projektu: 
08/2010–03/2011
výŠe příspěvku z eu: 112 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 136 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu byly udíleny 
Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-
Nysa, které si kladou za cíl úspěšná 
přeshraniční partnerství veřejně 
ocenit a tím je i zviditelnit. Obsahem 
projektu bylo vyhledání úspěšných 
příhraničních partnerství a publicita 
těchto partnerství prostřednictvím 
této unikátní Ceny. Hodnocení poroty 
proběhlo dne 5. 10. 2010 v Jelení Hoře. 
Slavnostní předávání cen proběhlo dne 
15. 10. 2010 ve městě Boleslawiec.

Regionální rozvoj

Generace překračují 
hranice

nositel projektu: město jilemnice

kontaktní osoba: ing. zDeňka kalFařová
partner projektu: gmina karpacz
místo realizace: jilemnice
obDobí realizace projektu: 
04/2011–03/2012
výŠe příspěvku z eu: 357 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 480 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt Generace překračují hranice je 
pokračováním projektu Odraz významných 
výročí, který byl realizován v roce 
2010. Hlavní aktivitou projektu bylo 
Setkání seniorů – víkendový zážitkový 
program se zaměřením na navázání 
přeshraničních kontaktů a Setkání 
juniorů – víkendový zážitkový program 
s turnajem v deskových hrách.

Regionální rozvoj

Rozvoj a propagace 
pohraničí ve spolupráci 
česko-polských obcí

nositel projektu: jilemnicko – svazek obcí

kontaktní osoba: ing. raDka paulů
partner projektu: gmina karpacz
místo realizace: jilemnice
obDobí realizace projektu: 
04/2011–03/2012
výŠe příspěvku z eu: 291 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 342 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace byla zpracovaná 
nová rozvojová strategie mikroregionu 
Jilemnicko. Její součástí je návrh společných 
rozvojových oblastí pro přeshraniční 
spolupráci mezi Jilemnickem – svazkem 
obcí a městem Karpacz. Druhá aktivita byla 
zaměřena na propagaci mikroregionu.
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Regionální rozvoj

Prolínání slovanských 
tradic

nositel projektu: město Doksy

kontaktní osoba: ing. lenka morDychová
partner projektu: gmina bolków
místo realizace: Doksy, bolków
obDobí realizace projektu: 
03/2011–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 446 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 528 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Součástí projektu „Prolínání slovanských 
tradic“ byla akce s názvem Velikonoční 
tradice, dále Oslavy Mezinárodního 
dne dětí a Městské slavnosti.

Regionální rozvoj

Sportovní a kulturní 
spolupráce 
Mikroregionu  
Jizerské podhůří

nositel projektu:  
mikroregion jizerské poDhůří

kontaktní osoba: jaromír tichý
partner projektu: miasto i gmina pieńsk
místo realizace:  
mníŠek, olDřichov v hájích
obDobí realizace projektu: 
05/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 247 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 302 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konaly 4 společné akce. 
Nejprve to bylo pracovní a společenské 
setkání představitelů partnerských obcí 
a představitelů jednotlivých spolků 
a sdružení, následoval Sportovní den 
sportovních oddílů všech partnerských obcí, 
Setkání partnerských obcí u příležitosti 
140. výročí založení Sdružení dobrovolných 
hasičů Oldřichov v Hájích a 630. výročí 
založení obce Oldřichov v Hájích a na 
závěr se konala společná soutěž Sborů 
dobrovolných hasičů v hasičském sportu 
a dovedností partnerských obcí.

Regionální rozvoj

Rokytnice nad Jizerou 
a Wojcieszów – města, 
kde se lidé veselí

nositel projektu: rokytnice naD jizerou

kontaktní osoba: ing. petr matyáŠ
partner projektu: miasto wojcieszów
místo realizace:  
rokytnice naD jizerou, wojcieszów
obDobí realizace projektu: 
09/2011–04/2012
výŠe příspěvku z eu: 224 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 272 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Partneři projektu společně zrealizovali 
Svatomichaelskou pouť, Vánoční 
trhy a Pašeráckej vejkend. Projekt se 
nesoustředil jen na rodiny s malými 
i většími dětmi, ale i na děti navštěvující 
předškolní či školní zařízení. Do 
soutěží se zapojily děti, které chodí do 
volnočasových zařízení – jablonecká 
Základní umělecká škola anebo rokytnický 
Dům dětí a mládeže Pod střechou.
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Regionální rozvoj

Soutěž Horské Služby

nositel projektu: horská služba, o. p. s.

kontaktní osoba: rené maŠín
partner projektu:  
górskie ochotnicze pogotowie 
ratunkowe – grupa karkonoska
místo realizace: nové město poD smrkem
obDobí realizace projektu: 
05/2011–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 239 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 281 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byla soutěž Horské 
služby spojená s odborným workshopem. 
Jednalo se především o výměnu zkušeností 
s pracovníky záchranných týmů při 
jednotlivých postupech práce horské 
záchranné služby. Soutěž se konala 
v hřebenových partiích Jizerských 
hor s přibližnou délkou 20 km.

Regionální rozvoj

Eurokommunale 2011 – 
spolupráce občanských 
iniciativ

nositel projektu: obec skalice u české lípy

kontaktní osoba: heDvika soukupová
partner projektu: gmina karpacz
místo realizace: skalice u české lípy
obDobí realizace projektu: 
07/2011–11/2011
výŠe příspěvku z eu: 295 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 348 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se čeští, 
polští a němečtí zástupci obcí společně 
účastnili poznávacího dne regionu. 
Obsahem projektu byl také společenský 
večer na téma spolupráce občanských 
iniciativ. Následoval hasičský den, kdy 
se hasiči zúčastnili prohlídky hasičské 
zbrojnice ve Skalici u České Lípy. Po 
setmění vytvořili pod vedením velitele 
hasičů ze Skalice u České Lípy jednu 
z největších vodních fontán, která byla 
doprovázena hudbou a světelnými efekty.

Regionální rozvoj

Zvyšování kvalifikace 
členů české a polské 
horské služby 
v Jizerských horách

nositel projektu: horská služba čr, o. p. s.

kontaktní osoba: mgr. jiří brožek
partner projektu: 
górske ochotnicze pogotowie 
ratunkowie – grupa karkonoska
místo realizace:  
ŚwieraDów-zDrój, jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
11/2011–06/2012
výŠe příspěvku z eu: 353 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 462 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byl zimní topografický 
seminář a cvičná pátrací záchranná 
akce. Dále se konal letní seminář 
a cvičení záchranné akce ve skalním 
terénu. Součástí projektu byla také 
výroba a tisk informačního letáku 
„Pamatujte na bezpečnost v horách“.
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Regionální rozvoj

Nová webová 
prezentace 
o regionálním rozvoji 
Krkonoš

nositel projektu:  
město rokytnice naD jizerou

kontaktní osoba: ing. petr matyáŠ
partner projektu: 
zwiazek gmin karkonoskich
místo realizace: rokytnice naD jizerou, 
karpacz, piechowice, kowary, szklarska 
poręba, mysłakowice, poDgórzyn
obDobí realizace projektu: 
01/2012–12/2012
výŠe příspěvku z eu: 147 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 223 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly zřízeny dva 
turistické internetové portály, kde 
bylo vytvořeno rozhraní umožňující 
sběr emailových adres od návštěvníků 
webových stránek a také práci s těmito 
emailovými adresami. To následně 
umožňuje automatické rozesílání 
informačních emailů na získané emailové 
adresy. Finální částí projektu byl seminář 
s prezentací vzniku a možností nových 
webových stránek regionálního rozvoje.

Regionální rozvoj

Minulost a budoucnost 
spolupráce v regionu 
Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jana válková
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace:  
heřmanice, hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2011–09/2012
výŠe příspěvku z eu: 537 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 651 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly vydány pohlednice, 
které byly distribuovány prostřednictvím 
informačních center a sekretariátu 
Svazku měst Malý trojúhelník. Zároveň 
byl vydán Stolní kalendář na rok 2013. 
Celkem se během realizace projektu 
uskutečnilo 8 workshopů pro veřejnost.

Regionální rozvoj

Konference k 20. výročí 
Euroregionu  
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: karpacz
obDobí realizace projektu: 
09/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 466 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 549 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo uspořádání 
konference k 20. výročí vzniku Euroregionu, 
která se konala 1. prosince 2011 v Jelení 
Hoře. Na konferenci byly prezentovány 
výsledky činnosti Euroregionu Neisse-
Nisa-Nysa v celém období, dále činnosti 
vybraných přeshraničních partnerství, 
byly předány ceny a výroční ceny ERN, 
vyznamenáni zakladatelé atd. Další 
aktivitou v rámci tohoto projektu byl 
workshop přeshraničních expertů.
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Regionální rozvoj

Westernový den

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: ing. jana Dvořáková
partner projektu: město jelenia góra
místo realizace: semily
obDobí realizace projektu: 
04/2012–07/2012
celkové náklaDy projektu: 59 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konal Westernový 
den. Pro účastníky z Polska byla vyrobena 
pamětní trička. Po celý den se konal bohatý 
program a došlo i na společnou procházku 
partnerů projektu centrem města.

Regionální rozvoj

Napojení Jablonce nad 
Nisou na přeshraniční 
trasu Odra-Nisa

nositel projektu: obec ráDlo

kontaktní osoba: ing. miroslav Šikola
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: ráDlo
obDobí realizace projektu: 
03/2012–02/2013
výŠe příspěvku z eu: 445 tis.Kč
celkové náklaDy projektu: 525 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly vybudovány turistické 
stezky, u nichž byly instalovány informační 
tabule s informacemi o realizovaném 
projektu. Další informační tabule byly 
umístěny při vjezdu do obce a mají za cíl 
upozornit turisty na cyklotrasu Odra-Nisa – 
přeshraniční trasu Euroregionu Nisa.

Regionální rozvoj

Bezpečnost v regionu 
Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba:  
jana matuŠková, heDvika zimmermannová
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
05/2012–04/2013
výŠe příspěvku z eu: 278 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 348 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během projektu se konalo 10 jednání 
projektového týmu, 3 odborné 
workshopy pro veřejnost a 3 odborné 
workshopy pro členy krizových štábů 
a dobrovolníky. Hlavní aktivitou 
bylo společné mezinárodní cvičení 
bezpečnostních složek „Den bezpečnosti“ 
s prezentací bezpečnostních složek 
a s doprovodným programem.
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Regionální rozvoj

Dobrovolní hasiči 
Euroregionu společně

nositel projektu: sDružení hasičů 
čech, moravy a slezska – sbor 
Dobrovolných hasičů raspenava

kontaktní osoba: joseF hanzl
partner projektu: město gryFów slaski
místo realizace: raspenava
obDobí realizace projektu: 
05/2012–10/2012
výŠe příspěvku z eu: 128 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 151 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konalo Mezinárodní 
školení dobrovolných hasičů s praktickou 
výukou záchrany osob na vodní ploše 
a víkendové setkání hasičů Euroregionu 
Nisa se soutěží v hasičském sportu. Během 
realizace se uskutečnila výstava a ukázka 
historického vybavení hasičského sboru.

Regionální rozvoj

Vyhledávání nových 
partnerství a projektů 
v česko-polském 
příhraničí

nositel projektu: euroregion 
nisa – regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
04/2012–03/2013
výŠe příspěvku z eu: 335 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 396 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k vyhledání 
a navázání nových partnerství mezi obcemi 
z české a z polské části Euroregionu Nisa 
a také mezi příspěvkovými organizacemi 
či neziskovými organizacemi. Realizací 
projektu se podpořila již existující 
partnerství obcí v Euroregionu Nisa. 
Prezentací projektu a jeho výstupů 
na internetu došlo k vytvoření předpokladů 
pro vytvoření dalších nových přeshraničních 
partnerství a nových projektových záměrů.

Regionální rozvoj

My kamarádi 
z Rokytnice 
a Wojcieszowa

nositel projektu:  
město rokytnice naD jizerou

kontaktní osoba: ing. petr matyáŠ
partner projektu: město wojcieszów
místo realizace: rokytnice naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
07/2012–04/2013
výŠe příspěvku z eu: 162 tis.Kč
celkové náklaDy projektu: 196 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Prvním krokem v projektu byla letní aktivita 
s názvem „Putování po rokytnických 
kapličkách“. Tato celoprázdninová 
aktivita začala 1. července 2012 a skončila 
až v den konání Svatomichaelské pouti. 
V rámci projektu se ještě uskutečnily 
Vánoční trhy v Rokytnici nad Jizerou 
a poslední akcí byl Pašeráckej vejkend.
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Regionální rozvoj

Rozvoj přátelství napříč 
generacemi

nositel projektu: obec paseky naD jizerou

kontaktní osoba: hana růžičková
partner projektu: gmina jeżów suDecki
místo realizace: paseky naD 
jizerou, poniklá, jeżów suDecki
obDobí realizace projektu: 
05/2012–02/2013
výŠe příspěvku z eu: 59 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 70 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konal Pohádkový les 
v Pasekách nad Jizerou. Druhou akcí byla 
Pohádková věž v Siedlecine, jednalo se 
o poznávání polských pohádek. Dále se 
uskutečnilo vánoční vystoupení polských 
dětí v Pasekách nad Jizerou, společné 
setkání hasičů v Poniklé a setkání 
občanů v polském Jezowie Sudeckim.

Regionální rozvoj

Databáze a informační 
základna pro subjekty 
působící oblasti 
silničního provozu

nositel projektu:  
bezpečně na silnicích, o. p. s.

kontaktní osoba: ing. jan polák
partner projektu: 
wojewóDzki oŚroDek ruchu Drogowego
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
07/2012–05/2013
výŠe příspěvku z eu: 91 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 108 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo společné sestavení 
Databáze a informační základny 
pro subjekty působící v oblasti 
silničního provozu. Dokončená 
databáze byla prezentována na tiskové 
konferenci ve městě Jelenia Góra.

Regionální rozvoj

Česko – polská 
integrace krizového 
řízení a prevence

nositel projektu: město jilemnice

kontaktní osoba: ing. raDka paulů
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: jilemnice, vítkovice 
v krkonoŠích, wojcieszyce
obDobí realizace projektu: 
01/2013–07/2013
výŠe příspěvku z eu: 144 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 169 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu realizace projektu probíhaly 
tři na sebe navazující aktivity. Nejprve se 
konaly workshopy městské policie, státní 
policie, hasičů, pracovníků krizového řízení, 
pohraniční stráže a horské služby na české 
straně, následně se tyto workshopy konaly 
v Polsku. Na závěr byl vydán pracovní 
sešit pro školy na české i polské straně.
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Regionální rozvoj

Sklo nezná hranic

nositel projektu: město železný broD

kontaktní osoba: bc. iva chaloupková
partner projektu: 
jeleniogórskie centrum kultury
místo realizace:  
železný broD, miasto jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
04/2013–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 103 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 121 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo zvýšení popularity 
sklářství v příhraničním regionu jako 
prostředku pro rozvoj cestovního 
ruchu a zároveň získávání a výměna 
zkušeností sklářských řemeslníků 
a umělců. Mezi hlavní akce projektu 
patřily sklářské Slavnosti v Jelení Hoře 
a Skleněné městečko v Železném Brodě.

Regionální rozvoj

Setkání spolků 
partnerských obcí

nositel projektu: obec nová ves

kontaktní osoba: jaroslava weissová
partner projektu:  
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: nová ves
obDobí realizace projektu: 
03/2013–07/2013
výŠe příspěvku z eu: 133 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 160 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem tohoto projektu bylo setkání 
spolků (hasičů, fotbalistů, myslivců 
a svazů žen) v Nové Vsi. Aktivity projektu 
byly rozděleny do dvou dnů. První den 
se odehrálo několik fotbalových zápasů 
žáků a mužů, dále proběhla výstava 
mysliveckých trofejí a setkání svazů žen. 
Druhý den se konal dětský den, setkání 
hasičů a polští návštěvníci se zúčastnili 
slavnostní mše v místním kostele.

Regionální rozvoj

Zvyky a tradice 
v regionu Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: Dis. jana matuŠková
partner projektu: 
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
03/2013–02/2014
výŠe příspěvku z eu: 242 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 322 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt se zabýval propagací a porovnáním 
starých lidových tradic a zvyků v regionu 
a poukázal i na novodobé tradice, vzniklé 
na základě přeshraniční spolupráce. 
Proběhlo 8 jednání projektových týmů, 
složených z pracovních skupin Svazku měst, 
které se věnovaly realizaci cílů projektu, 
vypracováním manuálu novodobých 
tradic, přípravě akcí. Cílem projektu bylo 
posílení identity obyvatel s regionem 
a objevení společných kulturních kořenů.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Regionální rozvoj

Vzdělávací centrum 
ERN – projektová 
dokumentace

nositel projektu:  
euroregion nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
01/2013–11/2013
výŠe příspěvku z eu: 615 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 723 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním cílem tohoto projektu je pořízení 
dokumentace pro výstavbu společného 
domu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 
Euroregion Nisa v roce 2009 obdržel územní 
rozhodnutí pro výstavbu objektu. Další 
stupněm přípravy projektu je zpracování 
dokumentace pro stavební povolení 
a podání žádosti o stavební povolení.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Regionální rozvoj

Křehká krása – 
společné řemeslné 
a kulturní tradice 
regionu

nositel projektu:  
svaz výrobců skla bižuterie

kontaktní osoba: ing. milaDa valečková
partner projektu: 
starostwo powiatowe jeleniogórskie
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
03/2013–10/2013
výŠe příspěvku z eu: 142 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 292 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo představení tradičních 
řemesel široké veřejnosti. Hlavní aktivitou 
projektu se stala přehlídka současných 
výrobců skla, bižuterie a keramiky 
z obou stran hranice v prostorách 
Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

Regionální rozvoj

Dvě města, dva drahé 
kameny – společně 
se prezentujeme 
a poznáváme

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: mgr. veronika mireková
partner projektu:  
gmina i miasto lwówek Ślaski
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
06/2013–05/2014
výŠe příspěvku z eu: 273 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 321 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt přiblížil obyvatelům i návštěvníkům, 
obou měst a oblastí, kamenářskou 
a šperkařskou tradici včetně přírodních krás 
obou regionů. Na městských slavnostech 
Kámen a šperk v roce 2013 nechyběli 
kamenáři a řemeslníci z Polska. Na Achátové 
léto (Lato Agatowe) do Lwowka Ślaského 
byl vypraven autobus se zájemci z řad laické 
i odborné veřejnosti z Turnovska. Prezentace 
kamenářství a šperkařství proběhla také na 
veletrhu Euroregion Tour 2014 v Jablonci 
nad Nisou a Tourtec 2014 v Jelení Hoře.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Regionální rozvoj

Hasiči Euroregionu 
pomáhají lidem

nositel projektu: sDružení hasičů 
čech, moravy a slezska – sbor 
Dobrovolných hasičů raspenava

kontaktní osoba: joseF hanzl
partner projektu: město gryFów slaski
místo realizace: raspenava, liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2013–10/2013
výŠe příspěvku z eu: 65 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 77 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konalo Mezinárodní 
školení dobrovolných hasičů s praktickou 
výukou záchrany osob ve výškách 
a nad volnou hloubkou. Následovala 
akce Hasiči pro veřejnost – víkendová 
sportovně-kulturní a společenská 
akce a soutěž v hasičském sportu.

Regionální rozvoj

Kompendium 
přeshraničních projektů 
2007–2013

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
07/2013–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 380 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 447 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo vydáno Kompendium 
přeshraničních projektů 2007–2013, které 
informuje o přeshraničních projektech 
realizovaných v letech 2006–2013 
v české části Euroregionu Nisa. Součástí 
projektu je vedle tištěné verze Kompendia 
také jeho internetová prezentace.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Regionální rozvoj

Propagace česko-polské 
spolupráce v obci 
Koberovy

nositel projektu: obec koberovy

kontaktní osoba: jinDřich kvapil
partner projektu: gmina wleń
místo realizace: koberovy
obDobí realizace projektu: 
11/2013–09/2014
výŠe příspěvku z eu: 313 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 368 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Záměrem obce Koberovy je využít kolonádu 
v centru obce a instalovat zde informační 
tabule, které budou tematicky zaměřené 
na přeshraniční spolupráci a na prezentaci 
turistických cílů. Informačních tabule 
budou v češtině, v polštině, v němčině 
a v angličtině prezentovat obec Koberovy 
a její osady, partnerské město Wlen, 
přeshraniční spolupráci v Euroregionu 
Nisa, turistické cíle v okolí obce i v celém 
Českém ráji. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Regionální rozvoj

Setkáme se u Jizery

nositel projektu: město semily

kontaktní osoba: ing. jana Dvořáková
partner projektu: gmina jelenia gora
místo realizace: semily
obDobí realizace projektu: 
01/2014–12/2014
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 1500 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Realizace projektu spočívá ve zpřístupnění 
břehu řeky Jizery. Cílem je umožnit aktivní 
odpočinek na břehu Jizery s možností 
koupání v řece. V rámci projektu bude 
vytvořeno odpočinkové zázemí na 
Ostrově v Semilech. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Regionální rozvoj

Společně pro česko- 
-polské příhraničí

nositel projektu: koriD lk, spol. s r.o.

kontaktní osoba: ing. stanislava jakeŠová
partner projektu:  
wojewóDztwo DolnoŚąskie
místo realizace: liberec, wroclaw
obDobí realizace projektu: 
01/2014–07/2014
výŠe příspěvku z eu: 178 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 210 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním obsahem projektu je zpracování 
společné analýzy stávajícího provozu 
železniční dopravy v úseku Harrachov – 
Szklarska Poreba Górna. Na základě této 
analýzy bude vytvořen návrh provozu 
osobní železniční dopravy v úseku 
Harrachov – Szklarska Poreba Górna 
od roku 2015. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Regionální rozvoj

Přeshraniční spolupráce 
hasičských sborů 
v Krkonoších

nositel projektu:  
město rokytnice naD jizerou

kontaktní osoba: ing. petr matyáŠ
partner projektu: powiat jeleniogórski
místo realizace: rokytnice naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
10/2013–08/2014
výŠe příspěvku z eu: 238 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 280 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci společného projektu bude 
provedeno společné taktické cvičení 
jednotek sborů dobrovolných hasičů z obou 
stran hranice v hraniční oblasti na území 
západních Krkonoš. Dále se uskuteční 
společná přeshraniční konference a během 
realizace projektu dojde ke zpracování 
„Konceptu spolupráce jednotek požární 
ochrany v západních Krkonoších pro 
období 2014–2020“. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Regionální rozvoj

Propagační cesta ERN

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba:  
ing. jaroslav zámečník, csc.
partner projektu: stowarzyszenie 
gmin polskich euroregionu nysa
místo realizace:  
karpacz, miasto jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
02/2014–07/2014
výŠe příspěvku z eu: 260 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 305 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu dojde k uspořádání 
dvoudenní propagační cesty do Polska. 
Na této cestě budou účastníci prezentovat 
možnosti cestovního ruchu v české části 
Euroregionu Nisa a tím propagovat 
turistické cíle pro polské turisty. Tato 
dvoudenní cesta napomůže k dalšímu 
vzájemnému poznávání v tomto 
příhraničním regionu a může být také 
inspirací pro potencionální žadatele – obce, 
města, protože právě jejich zástupci se 
této cesty zúčastní. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Školy

Mezinárodní parlament 
dětí – Nisa nás spojuje

nositel projektu: záklaDní Škola liDická

kontaktní osoba: mgr. jaroslav poláček
partner projektu: gmina bogatynia
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
09/2008–08/2009
výŠe příspěvku z eu: 356 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 419 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Prostory Klubu mládeže v Hrádku nad Nisou 
byly využívány pro pravidelná zasedání 
české části Mezinárodního parlamentu 
dětí i pro setkávání celého Mezinárodního 
parlamentu dětí Euroregionu Nisa. V rámci 
projektu se uskutečnily společné výlety 
a vícedenní společné pobyty dětí.

Školy

Výuka první pomoci 
v podmínkách 
přeshraniční spolupráce

nositel projektu: záklaDní Škola ráDlo

kontaktní osoba: mgr. miroslav hraDecký
partner projektu: 
szkola poDstawova no. 8 jelenia góra
místo realizace: ráDlo
obDobí realizace projektu: 
09/2008–06/2009
výŠe příspěvku z eu: 115 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 135 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace probíhala společná 
tematická setkání a společné přípravy 
žáků. Žáci se seznámili po jazykové 
i osobní stránce. Dále probíhalo 
sjednocování názvosloví a algoritmů 
používaných při ošetření zraněných. 
Žáci partnerských škol se účastnili 
soutěží v poskytování první pomoci.
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Školy

„Na stejné notě” 
přeshraniční spolupráce 
škol

nositel projektu:  
záklaDní Škola rovensko poD troskami

kontaktní osoba: zDeněk měkyna
partner projektu: gmina mecinka
místo realizace: rovensko poD troskami
obDobí realizace projektu: 
05/2008–11/2008
výŠe příspěvku z eu: 135 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 173 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl realizován ve dvou fázích. 
Nejprve se konala olympiáda dětí. Soutěže 
proběhly v atletických disciplínách: běhy 
50 m, 60 m, 300 m, 400 m, skoky do výšky 
a dálky, hod kriketovým míčkem a vrh koulí. 
V druhé fázi se konalo společné setkání 
a společný výlet žáků do Českého ráje.

Školy

Absolventi doktorského 
studia a jejich šance na 
pracovním trhu ERN

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba:  
paeDDr. helena neumannová, ph.D.
partner projektu: 
uniwersytet ekonomiczny ve wrocławiju
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
01/2009–12/2009
výŠe příspěvku z eu: 331 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 390 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílovou skupinou byli studenti doktorského 
studia Technické univerzity v Liberci 
a partnerské instituce Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wroclawiju, Wydział 
gospodarki regionalnej i turystyki 
w Jeleniej Górze, dále zaměstnavatelé 
z české a polské části ERN. Jako hosté 
se závěrečné konference zúčastnili 
i studenti ze dvou německých škol 
v ERN – Fachhochschule Zitta/Görlitz 
(FH) a Internationales Hochschulinstitut 
Zittau (IHI). Realizace projektu měla 
několik fází: sestavení dotazníku, navázání 
kontaktů se zaměstnavateli v české 
a polské části ERN, vyhodnocení dat 
z dotazníků a stanovení hypotéz, evaluace 
dat na mezinárodní konferenci, vydání 
sborníku z konference, zpracování závěrů 
v polské i německé mutaci, medializace.

Školy

Vzájemná spolupráce 
středních odborných 
škol CZ – PL

nositel projektu:  
střeDní Škola strojní, stavební a Dopravní

kontaktní osoba: ing. tomáŠ princ
partner projektu: zespół szkół 
zawoDowych im. bohaterów ii armii 
wojska polskiego w zgorzelcu
místo realizace: liberec, zhořelec
obDobí realizace projektu: 
01/2009–07/2009
výŠe příspěvku z eu: 104 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 160 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt se realizoval ve dvou částech, vždy 
ve skupině 8 účastníků a dvou pedagogů. 
Žáci společně zpracovávali námět na 
řešení dopadů stavebnictví a dopravy 
na životní prostředí. První část proběhla 
v Polské republice, ve městě Zhořelci. 
Účastníci se v průběhu pracovního 
programu seznámili s vlivem, těžební 
činnosti a stavby velkého silničního díla, 
na životní prostředí. Druhá část projektu 
se uskutečnila v České republice ve městě 
Liberci. Účastníci v průběhu pobytu 
spolupracovali na vypracování společné 
presentace. Během připraveného programu 
navštívili účastnici Prahu, jižní část 
Jizerských hor a hrad Frýdlant. Zúčastnili 
se exkurze v Škoda Auto Mladá Boleslav.
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Školy

Životní prostředí a lidé 
v něm očima dětí

nositel projektu:  
povyk, občanské sDružení

kontaktní osoba: zbyněk báča
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: český ráj
obDobí realizace projektu: 
06/2009–12/2009
výŠe příspěvku z eu: 393 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 472 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Vlastní realizace projektu byla rozdělena 
do dvou programově shodných týdenních 
bloků. V prvním týdnu se projektu zúčastnili 
žáci polského Gymnázia a věkově podobně 
staří členové občanského sdružení Povyk 
(žáci 2. základní školy v Turnově). V druhém 
týdnu se setkali žáci polské základní školy 
a členové občanského sdružení Povyk 
(žáci 3. základní školy v Turnově). Během 
realizace se konal celodenní výlet, při 
kterém účastníci navštívili hrad Trosky, 
Podtrosecká údolí a Hruboskalské skalní 
město. Dále se konal vodácký výlet. 
Několik půldenních akcí bylo zaměřeno 
na prožitkové, outdoorové akce v okolí 
Malé Skály. Odpočinkový den byl věnován 
návštěvě Aquacentra a IQ parku.

Školy

Informační portál 
vysokých škol v ERN

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba:  
paeDDr. helena neumannová, ph.D.
partner projektu: 
kolegium karkonoskie w jeleniej górze (kk)
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2009–04/2010
výŠe příspěvku z eu: 348 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 411 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílovou skupinou projektu byli studenti, 
doktorandi a odborní spolupracovníci 
Technické univerzity v Liberci 
a Kolegium Karkonoskie. Byl vytvořen 
informační portál ACC (Akademické 
koordinační středisko), bylo vydáváno 
mezinárodní periodikum ACC JOURNAL, 
uskutečnilo se setkávání vědecko-
pedagogických pracovníků a studentů.

Školy

Kompetence, učení, 
kooperace – společné 
aktivity žáků 
a pedagogů

nositel projektu: zŠ Švermova

kontaktní osoba: mgr. jarmila hegrová
partner projektu: gmina miejska zawiDów
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
01/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 166 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 197 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnila dvě 
dvoudenní setkání polských a českých 
dětí, byla vytvořena reportáž o projektu 
a bylo vyrobeno 6 ks informačních panelů. 
Cílovými skupinami byli žáci 5.–9.tříd obou 
partnerských škol a jejich pedagogové.
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Školy

U-NISA –  
kdo studuje, uspěje

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: Doc. rnDr. jaroslav vilD
partner projektu: politechnika 
wroclawska, zamiejcowy osroDek 
DyDaktyczny w jeleniej górze
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
01/2010–12/2010
výŠe příspěvku z eu: 265 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 460 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Technická univerzita v Liberci uspořádala 
několik mezinárodních konferencí. 
Během realizace projektu byl vydán český 
a polský sborník s uveřejněním výsledků 
dotazníkového šetření a statistických 
údajů o U-NISA a byly vydány česko-polské 
informační a propagační publikace o U-Nisa.

Školy

Jeden za všechny, 
všichni za jednoho 
(Jilemnický den her 
s policií a hasiči)

nositel projektu: město jilemnice

kontaktní osoba: mgr. vlaDimír richter
partner projektu: město ŚwieraDów zDrój
místo realizace: jilemnice
obDobí realizace projektu: 
04/2010–07/2010
výŠe příspěvku z eu: 91 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 107 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Akce Jilemnický den her s policií a hasiči 
pro děti mateřských škol z Jilemnice 
a z partnerského města se konal 
na fotbalovém hřišti v Jilemnici. V rámci 
soutěžního dne byl připraven doprovodný 
program v podobě ukázek práce Policie 
ČR a Hasičského záchranného sboru. Pro 
děti byly dále připraveny soutěžní úkoly.

Školy

Mezinárodní soutěž  
pro žáky ZŠ

nositel projektu: záklaDní Škola turnov

kontaktní osoba: mgr. roman mareŠ
partner projektu: gmina jawor
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
01/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 133 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 158 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt navazoval na aktivity v přeshraniční 
spolupráci mezi školami a městem 
Turnovem a Jaworem. Obsahem 
projektu byla dvoudenní mezinárodní 
soutěž pro žáky základních škol, které 
se účastnilo několik týmů z obou 
partnerských stran. Mezinárodní soutěž 
probíhala v disciplínách: atletika, 
turnaj ve florbale, ve stolním tenisu, soft 
tenisu, Miss Aerobik a netradiční sporty 
(překážková dráha, přetahování lanem).
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Školy

Sportovní hry 
a volnočasové vyžití 
předškoláků

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: lenka míŠková
partner projektu: 
gmina i miasto lwówek Śląski
místo realizace: chrastava, lwówek Śląski
obDobí realizace projektu: 
04/2010–03/2011
výŠe příspěvku z eu: 71 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 84 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnilo společné 
setkání dětí mateřských škol ve Lwówku 
Śląskim, kde se konala sportovní olympiáda 
pro děti. Druhé společné setkání dětí se 
konalo v Chrastavě. Děti navštívily koňskou 
farmu Vysoká, kde měly možnost se podívat 
na zvířata a absolvovat jezdecký výcvik.

Školy

Budování přátelských 
vztahů mezi dětmi 
a mládeží příhraničních 
států

nositel projektu: město raspenava

kontaktní osoba: pavel lžičař
partner projektu: miasto gryFów slaski
místo realizace: raspenava
obDobí realizace projektu: 
09/2010–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 147 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 216 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zahájen vánoční nadílkou pro 
děti. V druhém roce realizace se konal Jarní 
karneval pro děti, Raspenavský pochod, 
Dětský den, pětidenní řezbářské sympozium 
s řezbářskou dílnou pro školní mládež.

Školy

Workshop -Rodina 
základ života

nositel projektu: město mimoň

kontaktní osoba: pavel Škubal
partner projektu: gmina miejska zlotoryja
místo realizace: mimoň
obDobí realizace projektu: 
03/2010–08/2010
výŠe příspěvku z eu: 134 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 161 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnila procházka 
partnerů projektu Mimoní po drobných 
kulturních památkách s odborným 
výkladem, následovala účast na společné 
mši v kapli Božího hrobu konaná v rámci 
ekumenického setkání. Hlavní aktivitou 
projektu byly 2 bloky přednášek zaměřených 
na rodinu, které byly prokládány 
hudebním vystoupením a diskusemi.
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Školy

Přátelství nezná hranic

nositel projektu: záklaDní Škola 
a mateřská Škola mírová 81, mimoň, p.o.

kontaktní osoba: mgr. eva majliŠová
partner projektu: gmina miejska zlotoryja
místo realizace: mimoň
obDobí realizace projektu: 
09/2010–07/2011
výŠe příspěvku z eu: 78 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 92 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Děti absolvovaly netradiční trojboj, kde 
společně soutěžila družstva dětí z Polska, 
Čech, ale i družstva smíšená. Sportovní 
klání byla zakončena Během školy. Poté 
děti navštívily Muzeum v Mimoni a návštěva 
přátel z Polska končila poznáváním 
běžného života v rodinách našich žáků. 
V druhé etapě projektu se konala návštěva 
pedagogů ve škole, kde učitelé shlédli 
vyučovací hodinu, ve které byly použity 
nové metody práce s ukázkou moderních 
vyučovacích pomůcek. V dalších dnech 
navštívili město Liberec, zámek Lemberk, 
absolvovali prohlídku muzea ve sklárně 
AJETO v Lindavě a celá návštěva byla 
zakončena volejbalovým turnajem.

Školy

Rozvoj spolupráce 
škol v česko-polském 
příhraničí

nositel projektu: záklaDní Škola 
a mateřská Škola viŠňová

kontaktní osoba: ing. bc. luboŠ Šlechta
partner projektu: gmina sulików
místo realizace: viŠňová, sulików
obDobí realizace projektu: 
09/2010–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 48 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 113 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily 4 vzájemné 
návštěvy žáků škol z Višňové a Sulikówa. 
Na začátku září 2010 začal v polském 
Sulikówu jazykový kurz českého jazyka 
pro žáky této školy jako nepovinný 
předmět, do kterého se přihlásilo 20 žáků. 
Na závěr projektu se konalo ve Višňové 
pracovní setkání určené pro zástupce škol, 
vzdělávacích institucí a jejich zřizovatelů, 
významných zaměstnavatelů a úřadů 
Libereckého kraje a Powiatu Zgorzeleckego.

Školy

Muzika Nisa – 5 let 
spolupráce uměleckých 
škol Č. Lípa – 
Boleslawiec

nositel projektu:  
záklaDní umělecká Škola, česká lípa

kontaktní osoba: paeDDr. yvetta hotová
partner projektu:  
gmina miejska boleslawiec
místo realizace: českolipsko
obDobí realizace projektu: 
03/2011–04/2011
výŠe příspěvku z eu: 281 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 331 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl realizován v České Lípě a jejím 
okolí. První dva dny byly věnovány 
zkouškám orchestru, třetí den proběhla 
generální zkouška na koncert a samotný 
koncert. Čtvrtý den se uskutečnila 
návštěva Centra textilního tisku v České 
Lípě a prohlídka Baziliky a katakomb 
v Jablonném v Podještědí. Pátý a šestý 
den byla realizována nahrávka repertoáru 
orchestru na zvukový nosič (CD).
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Školy

Spolupráce základních 
škol Albrechtice 
v Jizerských horách 
a Wlen

nositel projektu: obec albrechtice 
v jizerských horách

kontaktní osoba: jaroslav zeman
partner projektu: gmina wlen
místo realizace:  
albrechtice v jizerských horách, wlen
obDobí realizace projektu: 
11/2010–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 890 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu obec Albrechtice 
v Jizerských horách provedla výstavbu 
zpevněné herní plochy pro volejbal, 
nohejbal, vybíjenou, malý fotbal, případně 
i tenis v areálu dětského hřiště u základní 
školy, vybavila areál dětskými herními 
prvky rozvíjející pohyblivost a obratnost 
dětí a provedla nové oplocení pro zvýšení 
bezpečnosti dětí. Po ukončení stavebních 
prací se konaly tři akce pro děti ze 
základní školy Albrechtice v Jizerských 
horách a Wlen: společný výlet do Liberce 
do Zoologické zahrady a do IQ parku 
v Centru Babylon, sportovní den dětí 
v Albrechticích v Jizerských horách 
a sportovní den na základní škole Wlen.

Školy

Co o sobě víme a co 
o sobě nevíme – 
multikulturní výchova 
trochu jinak

nositel projektu: záklaDní Škola 
turnov, 28. října 18, okres semily

kontaktní osoba: mgr. jaromír Frič
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
05/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 231 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 272 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Realizace projektu byla navržena 
do šestidenního pobytového kurzu. 
Tohoto kurzu se ze strany žadatele 
projektu zúčastnili žáci šesté třídy (česká 
strana) a ze strany partnera projektu 
se zúčastnili stejně staří žáci szkoly 
podstawowe Nr 5 (polská strana).

Školy

Mezinárodní soutěž – 
řešení krizových situací

nositel projektu: záklaDní Škola 
ráDlo, okres jablonec naD nisou, 
příspěvková organizace

kontaktní osoba: miroslav hraDecký
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: ráDlo
obDobí realizace projektu: 
01/2011–05/2011
výŠe příspěvku z eu: 50 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 62 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Podstata projektu spočívala v realizaci 
mezinárodní soutěže v oblasti poskytování 
první pomoci při krizových životních 
situacích. V rámci soutěže se konal 
fyzický zátěžový test, teoretický test, sběr 
informací a komunikace s dispečinkem 
IZS. Účastníci řešili také modelové situace.
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Školy

Spojeni písní

nositel projektu: Folklorní soubor 
nisanka, občanské sDružení

kontaktní osoba: bc. jana hamplová
partner projektu: 
piechowicki oŚroDek kultury
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
06/2011–05/2012
výŠe příspěvku z eu: 244 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 287 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu došlo k vydání 
zpěvníku a hudebního CD s českými 
a polskými lidovými písněmi. Na závěr se 
uskutečnilo dvoudenní setkání českých 
a polských účastníků v Jablonci nad Nisou 
a seminář polských písní a tanců s polským 
lektorem. Celý projekt vyvrcholil společným 
vystoupením souborů Nisanka a Szklarki 
v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

Školy

Jak lyžují u sousedů

nositel projektu: záklaDní Škola 
turnov, 28. října 18, okres semily

kontaktní osoba: mgr. jaromír Frič
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: paseky naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
11/2011–04/2012
výŠe příspěvku z eu: 302 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 355 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byl šestidenní pobytový 
lyžařský kurz. Tohoto kurzu se zúčastnili 
žáci šesté třídy (česká strana) a ze strany 
partnera projektu se zúčastnili stejně staří 
žáci szkoly podstawowe Nr 5 (polská strana).

Školy

Spolupráce základních 
škol Nová Ves 
a Bogatynia 2011–2012

nositel projektu: obec nová ves

kontaktní osoba: vlaDimír kobliha
partner projektu: 
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: nová ves, bogatynia
obDobí realizace projektu: 
06/2011–05/2012
výŠe příspěvku z eu: 484 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 569 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
První společnou aktivitou projektu byl 
jednodenní výlet do Liberce spojený 
s návštěvou Centra Babylon a Zoologické 
zahrady za účasti dětí a pedagogů 
z obou škol. Druhou akcí byl společný 
výlet do Bozkovských jeskyní, který byl 
spojen s výletem do Muzea ve Vysokém 
nad Jizerou. V Nové Vsi se dále konal 
Seznamovací a zábavný den a Sportovní 
den. Poslední akcí byla návštěva dětí ze ZŠ 
Nová Ves na herním dni dětí v Bogatynii. 
V rámci projektu byla také provedena 
výstavba zpevněné herní plochy v areálu 
zahrady Základní a Mateřské školy 
v Nové Vsi a bylo provedeno oplocení.
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Školy

Rok spolu

nositel projektu: záklaDní Škola turnov

kontaktní osoba: mgr. jaromír Frič
partner projektu: miasto jawór
místo realizace:  
turnov, jawor, sloup v čechách
obDobí realizace projektu: 
08/2012–07/2013
výŠe příspěvku z eu: 294 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 348 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Realizace projektu byla rozvržena do tří 
hlavních aktivit. Jednalo se o šestidenní 
pobytový kurz ve Sloupu v Čechách, 
víkendový pobyt v Jawoře a víkendový 
pobyt v Turnově. Těchto pobytů se ze 
strany žadatele projektu zúčastnili učitelé 
a žáci šesté třídy a ze strany partnera 
projektu se zúčastnili učitelé a stejně 
staří žáci szkoly podstawowe Nr 5.

Školy

Partnerské volnočasové 
aktivity

nositel projektu: jizerky pro vás,  
obecně prospěŠná organizace

kontaktní osoba: petra slavíková
partner projektu: gmina stara kamienica
místo realizace: kořenov
obDobí realizace projektu: 
05/2012–03/2013
výŠe příspěvku z eu: 141 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 170 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt měl dvě hlavní aktivity. První 
byl Letní přespolní běh dětí základních 
škol z Kořenova a Stare Kamienice. 
Druhou aktivitou byl Extrémní zimní 
závod dospělých „ICE MANN“ z regionů 
partnerských subjektů Stará Kamienica 
a Kořenov, který se konal v lyžařském 
areálu v Kořenově – Příchovicích.

Školy

Společná cesta k vědě 
a technice

nositel projektu: město turnov

kontaktní osoba: ing. eva krsková
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
09/2012–01/2013
výŠe příspěvku z eu: 147 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 179 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt s polským partnerem Město Jawor 
probíhal na české a polské straně a cílem 
bylo vzbudit společný zájem u polských 
a českých žáků o techniku, technické 
obory a ukázat možnosti výuky vedoucí 
k rozšíření vědomostí v oblasti vědy 
a techniky společně a to zábavnou formou.
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Školy

Mládež nezná hranice

nositel projektu:  
záklaDní Škola Dr. miroslava tyrŠe

kontaktní osoba: mgr. antonín lačný
partner projektu: 
gmina miejska boleslawiec
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
04/2013–11/2013
výŠe příspěvku z eu: 178 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 210 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl koncipován tak, že byly 
realizovány střídavé dvoudenní výjezdy 
českých a polských žáků a studentů 
do České Lípy, respektive do Boleslawce. 
Celkem byly realizovány 2 dvoudenní 
výjezdy dětí z ČR do Polska a 2 dvoudenní 
výjezdy dětí z Polska do ČR.

Školy

Přátelství a poznávání 
přes hranice

nositel projektu: obec nová ves

kontaktní osoba: jaroslava weissová
partner projektu:  
miasto i gmina bogatynia
místo realizace: nová ves
obDobí realizace projektu: 
03/2013–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 236 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 278 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci spolupráce základní a mateřské 
školy z Nové Vsi se základní školou 
v Bogatynii se uskutečnily čtyři 
společné akce. Jednalo se o dva 
společné výlety na českou stranu 
Euroregionu Nisa, jeden výlet do Polska 
a sportovně-kulturní den v Nové Vsi.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Školy

Krev nezná hranice

nositel projektu: oblastní spolek českého 
červeného kříže jablonec naD nisou

kontaktní osoba: blanka neDvěDická
partner projektu: DolnoŚląski oDDział 
okręgowy polskiego czerwonego krzyża
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
01/2013–04/2013
výŠe příspěvku z eu: 65 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 77 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byla osvěta a propagace 
bezpříspěvkového dárcovství krve mezi 
mladou generací v Euroregionu Nisa 
na české a polské straně prostřednictvím 
konference Krev nezná hranice. Součástí 
projektu bylo také proškolení účastníků 
konference, kteří budou dál propagovat 
bezpříspěvkové dárcovství krve.
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Školy

Voda jako společný 
most mezi námi

nositel projektu:  
povyk, občanské sDružení

kontaktní osoba: bc. zbyněk báča
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: Doksy, turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
08/2013–06/2014
výŠe příspěvku z eu: 325 ti. Kč*
celkové náklaDy projektu: 383 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Tento projekt je pokračováním vzájemné 
spolupráce obou partnerů (Povyk, občanské 
sdružení a Szkola Podstawowa nr 5 
v Jaworze). Celý projekt byl rozdělen na tři 
hlavní části, kdy se nejprve konal týdenní 
kurz u Máchova jezera, další akcí byl víkend 
v Jaworu a víkend v Turnově. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Školy

Propojení a rozšíření 
zájmových 
volnočasových aktivit 
dětí a mládeže

nositel projektu: obec jiřetín poD bukovou

kontaktní osoba: ing. joseF kucin
partner projektu: gmina wleń
místo realizace: jiřetín poD bukovou
obDobí realizace projektu: 
06/2013–02/2014
výŠe příspěvku z eu: 373 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 439 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnila dvě 
setkání v Jiřetíně pod Bukovou. Setkání 
byla zaměřená na podporu zájmových 
a tvůrčích aktivit. Jednalo se o společné 
hudební a taneční vystoupení a „Den česko-
polské kuchyně”. V rámci projektu vznikla 
v Jiřetíně pod Bukovou klubovna vhodná 
pro setkávání dětí, mládeže i dospělých.

Školy

Výukové videoreportáže 
z nehodových lokalit 
v česko-polském 
pohraničí ERN

nositel projektu:  
bezpečně na silnicích o. p. s.

kontaktní osoba: ing. jan polák
partner projektu: worD jelenia góra
místo realizace:  
liberec, miasto jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
12/2013–09/2014
výŠe příspěvku z eu: 219 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 257 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu je zpracování výukových 
videoreportáží, které proběhne na základě 
statistik nehodovosti, poznatků a zkušeností 
složek integrovaného záchranného systému 
a instruktorů bezpečné jízdy. Forma 
zpracování obsahu se opírá o osnovy 
obdobných výukových videí, přičemž bude 
při vizuálním zpracování kladen důraz 
na inovativnost a kreativitu. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Školy

Podpora 
vysokoškolských 
studentů při prezentaci 
výsledků vlastního 
výzkumu

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba:  
paeDDr. helena neumannová, ph.D.
partner projektu: 
niwersytet ekonomiczny we wrocławiu
místo realizace:  
liberec, miasto jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
05/2014–10/2014
výŠe příspěvku z eu: 156 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 183 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt přispěje ke zkvalitnění 
vysokoškolského vzdělávání tím, 
že podpoří studenty bakalářských, 
magisterských a doktorských oborů 
Technické univerzity v Liberci v získávání 
kompetencí potřebných pro prezentaci 
výsledků vlastního vědeckého bádání. 
V rámci projektu bude studentům dána 
příležitost prezentovat výsledky svých 
výzkumných aktivit na mezinárodní 
konferenci studentů a doktorandů v Jelení 
Hoře, kde budou přítomni také studenti 
z dalších vysokých škol. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Školy

Hudba sbližuje

nositel projektu:  
záklaDní Škola a mateřská Škola 
jestřebí, příspěvková organizace

kontaktní osoba: mgr. jana polanecká
partner projektu: uks samuraj lubaň
místo realizace: Doksy
obDobí realizace projektu: 
06/2014–11/2014
výŠe příspěvku z eu: 127 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 150 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskuteční společné 
třídenní setkání, během něhož bude 
proveden nácvik a záznam zpěvu 
7 hudebních nahrávek české populární 
hudby v netradičních úpravách a jejich 
rytmických doprovodů. Součástí 
společného setkání budou také 
výlety do okolí. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Školy

Česko-polská  
„Hra králů“

nositel projektu: střeDisko pro volný 
čas Dětí a mláDeže turnov, okres semily

kontaktní osoba: ing. tomáŠ Špinka
partner projektu: gmina jawor
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
05/2014–11/2014
výŠe příspěvku z eu: 139 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 164 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu je dvoudenní šachové 
setkání v Turnově, kdy se uskuteční 
šachový turnaj pro děti, výlet do 
Českého ráje a šachová exhibice ve 
spolupráci s turnovským šachovým 
klubem, který hraje nejvyšší českou 
šachovou ligu. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Sport

Bedřichov-Jakuszyce 
2009

nositel projektu:  
ski klub jizerská paDesátka

kontaktní osoba: juDr. jan čejka
partner projektu: 
stowarzyszenie bieg piastów
místo realizace: beDřichov, jakuszyce
obDobí realizace projektu: 
07/2008–03/2009
výŠe příspěvku z eu: 354 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 416 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnil lyžařský 
závod „Bedřichov-Jakuszyce“. Start proběhl 
na lyžařském stadionu v Bedřichově, cíl 
byl na lyžařském stadionu v Jakuszycích. 
Účastníci závodu byli z cíle závodu odvezeni 
autobusovou dopravou zpět do Bedřichova.

Sport

Sportovní hry mládeže 
partnerských měst 
2009

nositel projektu:  
město jablonec naD nisou

kontaktní osoba: bc. zuzana holcová
partner projektu: miasto jelenia góra
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2008–09/2009
výŠe příspěvku z eu: 229 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 270 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Organizátorem sportovních her bylo 
město Jablonec nad Nisou spolu 
s místním Okresním svazem tělovýchovy. 
Soutěžilo se ve 4 disciplínách, 
kterými byly fotbal, házená, volejbal 
a basketbal. Po ukončení her došlo 
k slavnostnímu vyhlašování výsledků 
a předávání cen jednotlivým týmům.

Sport

Týden pro moderní 
cyklistiku

nositel projektu:  
venkovský prostor o. p. s.

kontaktní osoba: jan tanDler
partner projektu: połuDniowo 
zachoDnie Forum samorząDu 
terytorialnego pogranicze, luban
místo realizace:  
liberec, szklarska poreba
obDobí realizace projektu: 
04/2009–09/2009
výŠe příspěvku z eu: 198 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 260 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Primárním cílem projektu bylo vybudovat 
databázi sportovišť (bikeparků či 
skateparků) vhodných k provozování 
moderních cyklistických disciplín – 
freestyle, freeride. Celé internetové 
stránky byly připraveny v českém 
a polském jazyce. Dále se uskutečnilo 
týdenní soustředění s účastí cyklistů 
z Čech i Polska na území obou států.
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Sport

Fotbal Cup Euroregion 
Nisa 2009

nositel projektu: poDjeŠtěDský F.c.

kontaktní osoba: zDeněk raDosta
partner projektu: miejski oŚroDek 
sportu i rekreacji w lubaniu
místo realizace: český Dub
obDobí realizace projektu: 
04/2009–11/2009
výŠe příspěvku z eu: 97 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 151 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Jednalo se o turnaj mladších přípravek 
dětí (chlapců a dívek) narozených 1999 
až 2001. Turnaje se zúčastnila tři polská 
družstva, dvě družstva Uczniowskiego 
Klubu Sportowego MOSIR „Skorpiony“ 
Lubań, družstvo Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Gimnazjum w Pieńsku a tři 
česká družstva, domácí P.F.C Český 
Dub, Slovan Liberec a FK Baumit 
Jablonec n/N. Jednalo se o první ročník. 
Pro polské účastníky byl po skončení 
turnaje přichystán doprovodný program 
v Aquaparku a IQparku Centra Babylon.

Sport

Fotbal Camp Euroregion 
Nisa 2009

nositel projektu: poDjeŠtěDský F.c.

kontaktní osoba: zDeněk raDosta
partner projektu: miejski oŚroDek 
sportu i rekreacji w lubaniu
místo realizace: český Dub
obDobí realizace projektu: 
03/2009–10/2009
výŠe příspěvku z eu: 373 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 450 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu kempu se o děti starali trenéři, 
kteří mají veliké zkušenosti s trénováním 
mládeže. Pro děti byly přichystány denně 
3 tréninky. Kromě sportovní části byla 
velikým přínosem i společenská stránka 
projektu. Setkání dětí dvou národností 
bylo z počátku řešeno simultánním 
tlumočením a následně si děti našly k sobě 
přímou cestu i bez pomoci tlumočníka.

Sport

Česko-polský singltrek 
pod Smrkem

nositel projektu: svazek obcí smrk

kontaktní osoba: ing. pavel smutný
partner projektu: 
gmina miejska ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: nové město poD smrkem
obDobí realizace projektu: 
07/2009–12/2009
výŠe příspěvku z eu: 613 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 721 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl rozdělen do tří etap. 
Nejprve byla zpracována vyhledávací 
studie. Po ní následovalo zpracování 
technické dokumentace pro vlastní 
výstavbu rekreačních stezek pro terénní 
cyklistiku v oblasti Nového Města pod 
Smrkem a Świeradówa-Zdróje. Poslední 
etapou byla propagace projektu.
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Sport

Přeshraniční tenisové 
turnaje – Wleń – Jiřetín 
pod Bukovou

nositel projektu: obec jiřetín poD bukovou

kontaktní osoba: joseF kucin
partner projektu: gmina wleń
místo realizace: jiřetín poD bukovou
obDobí realizace projektu: 
07/2009–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 124 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 250 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily tenisové 
tréninky mládeže, jejichž vyvrcholením 
bylo uspořádání dvou tenisových 
turnajů v Jiřetíně pod Bukovou za účasti 
mládeže z polského partnerského města 
Wleń. Další aktivitou projektu byla 
instalace osvětlení tenisového kurtu.

Sport

Sportovně-turistický 
pobyt Splzov 2009

nositel projektu: obec mníŠek

kontaktní osoba: roman slezák
partner projektu: miasto gozDnica
místo realizace: splzov, mníŠek
obDobí realizace projektu: 
05/2009–08/2009
výŠe příspěvku z eu: 151 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 183 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zaměřen na zdokonalování 
a upevňování sportovních dovedností, 
jako jsou obratnost, hbitost, vytrvalost, 
na seznamování se s přírodou a s chováním 
v přírodě, na vzájemné poznávání se, 
upevňování přátelství, prohlubování 
kamarádských vlastností, vzájemné pomoci 
a spolupráce, na vedení ke vzájemné 
toleranci a také k zodpovědnosti za sebe, 
ale i za druhé, na poznávání jiných národů, 
jejich zvyků a mentality nenásilnou formou 
při hře, soutěžích, ale i při společně 
tráveném volném čase. V rámci projektu 
proběhl sportovně-turistický pobyt ve 
Splzově u Malé Skály, téma pobytu bylo: 
Život v indiánské osadě „U zlatonosné řeky“.

Sport

Pohár Trojzemí – 
mezinárodní soutěž 
automobilů v ERN

nositel projektu:  
autoklub hráDek naD nisou v ačr

kontaktní osoba: jan krečman
partner projektu:  
automobilklub karkonoski
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
04/2009–09/2009
výŠe příspěvku z eu: 312 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 410 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byla mezinárodní 
soutěž automobilů „Pohár Trojzemí“ 
včetně doprovodného programu. Žadatel 
projektu se následně zúčastnil obdobné 
automobilové soutěže v Polsku. V rámci 
projektu se uskutečnil také společný 
workshop pro vyhodnocení projektu 
a plánu pokračování spolupráce.
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Sport

Pohár města Liberec, 
Memoriál Heleny 
Krásové

nositel projektu:  
jezDecký klub liberec, o. s.

kontaktní osoba: marie marková
partner projektu: DolnoŚląski 
związek jeżDziecki (klub jeżDziecki 
jeDenastka izerska, gryFów Śląski)
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2009–10/2009
výŠe příspěvku z eu: 96 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 117 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byl dvoudenní 
jezdecký závod Memoriál Heleny 
Krásové a Pohár města Liberce. Závodů 
se zúčastnily jezdecké kluby z obou 
stran hranice. Součástí projektu bylo 
také zajištění parkuru, úprava trávníku 
na kolbišti, nákup materiálu, zajištění 
ubytování a občerstvení apod.

Sport

Jizerky TOUR

nositel projektu: spinFit liberec

kontaktní osoba: ing. l. bílková
partner projektu: 
gk cyklosport, bolesławiec
místo realizace: liberecký kraj
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
výŠe příspěvku z eu: 253 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 311 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Aktivity projektu obsahovaly celoroční 
činnost v podobě přípravy a plánování 
závodu Jizerky TOUR. V přípravné fázi 
byla připravena webová prezentace 
v obou jazycích, tiskové materiály 
v obou jazycích, plánování spolu 
s policií ČR a PL, systém přihlašování 
a časomíry, až po detailní plán závodu.

Sport

Lehkoatletický trojboj 
českých a polských 
mateřských škol

nositel projektu: mateřská Škola turnov

kontaktní osoba: jana brožová
partner projektu: gmina jawor
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
04/2010–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 78 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 93 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Lehkoatletický trojboj českých 
a polských mateřských škol se konal 
na atletickém stadionu v Turnově 
14. 5. 2010. Polským dětem, rodičům 
a pedagogům bylo zajištěno ubytování 
s polopenzí v Turnově. Bylo zakoupeno 
cvičební nářadí a náčiní, které během 
závodu sloužilo závodníkům a fandícím 
divákům k individuálnímu sportování.
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Sport

Otevírání singltreku 
pod Smrkem 
pro veřejnost

nositel projektu: obec lázně libverDa

kontaktní osoba: ing. jan pospíŠil
partner projektu: 
gmina miejska ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: lázně libverDa
obDobí realizace projektu: 
03/2010–06/2010
výŠe příspěvku z eu: 307 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 374 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo uspořádání 
víkendové sportovně kulturní akce 
„Otevírání singltreku pod Smrkem pro 
veřejnost”, zaměřené na představení 
a propagaci nového turistického 
produktu a prohloubení přeshraničních 
kontaktů s polským partnerem. Pro 
děti byla v místě konání připravena 
dětská biková školka vedená odborným 
personálem. Pro dospělé byla lákadlem 
možnost zlepšit si techniku jízdy na 
kole, závod, kulturní program s hudbou, 
exhibicemi a zajímavými prezentacemi.

Sport

Jarní skokové závody

nositel projektu:  
jezDecký klub liberec, o. s.

kontaktní osoba: marie marková
partner projektu: DolnoŚląski 
związek jeżDziecki – klub jeżDziecki 
jeDenastka izerska, gryFów Śląski
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
04/2010–08/2010
výŠe příspěvku z eu: 102 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 140 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byly Jarní skokové 
závody. Závodů se zúčastnily jezdecké 
kluby z obou stran hranice. Součástí 
projektu bylo také zajištění parkuru, úprava 
trávníku na kolbišti, nákup materiálu, 
zajištění ubytování a občerstvení apod.

Sport

Česko-polské  
sportovní hry

nositel projektu: plochá Dráha v ačr

kontaktní osoba: jiří mizera
partner projektu: motocross lubań
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 164 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 220 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
První aktivitou projektu byly plánovací 
schůzky, kde oba partneři naplánovali 
realizaci aktivit projektu. Následoval 
nábor účastníků, propagace her, 
nábor osob se zkušenostmi s realizací 
sportovních her. Hlavní aktivitou 
projektu byly vlastní sportovní hry, 
poté následovalo jejich zhodnocení.
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Sport

Rozvoj motorsportu 
v ERN

nositel projektu: rac-racing

kontaktní osoba: aleŠ couFal
partner projektu: 
bogatyński klub motorowy „cross“
místo realizace: bogatynia, FrýDlant
obDobí realizace projektu: 
05/2010–09/2010
výŠe příspěvku z eu: 250 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 295 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo nejprve 
zmapování oficiálních motokrosových 
tratí v Euroregionu Nisa a výroba 
dvojjazyčné publikace společně s popisem 
historie motosportu a oficiálních tratích 
v Euroregionu Nisa. V rámci projektu 
se také konaly motokrosové závody pro 
zájemce z řad veřejnosti z Česka, Polska 
i Německa společně s doprovodnými 
akcemi, jejichž předmětem byla 
bezpečnost jízdy na motocyklu.

Sport

Mezinárodní turnaj 
o pohár města Mimoně

nositel projektu:  
tělovýchovná jeDnota jiskra mimoň

kontaktní osoba: lenka jelínková
partner projektu: 
klub sportowy olimpia olszanica
místo realizace: mimoň
obDobí realizace projektu: 
03/2010–09/2010
výŠe příspěvku z eu: 64 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 75 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Mezinárodnímu turnaji předcházely 
turnaje školních výběrů z prvního 
a druhého stupně základních škol 
a víceletého gymnázia v Mimoni. Hlavní 
aktivitou byla fotbalová utkání v rámci 
Mezinárodního turnaje o pohár města 
Mimoně. Sportovní víkend byl také 
možností k setkání sportovních funkcionářů 
a příznivců sportu z Euroregionu Nisa.

Sport

Mládežnický  
basketbal 2010 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu:  
basketbalový klub konDoři liberec

kontaktní osoba: sigitas aDomavičius
partner projektu: 
klub koszykówki „starbol“ bolesławiec
místo realizace: tanvalD, liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2010–08/2010
výŠe příspěvku z eu: 504 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 597 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnilo tréninkové 
soustředění v Tanvaldu, kterého se 
zúčastnilo 90 basketbalistů z Čech 
a z Polska a doprovodný personál. Celé 
soustředění trvalo 8 dní. Následně se konal 
v Liberci třídenní turnaj v basketbalu, 
kterého se zúčastnila 3 česká a 3 polská 
družstva mladých basketbalistů.
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Sport

Pohár mládeže – 
Pohár města Liberec, 
Memoriál Heleny 
Krásové

nositel projektu:  
jezDecký klub liberec, o. s.

kontaktní osoba: marie marková
partner projektu: 
DolnoŚląski związek jeżDziecki
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2010–10/2010
výŠe příspěvku z eu: 152 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 194 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byl jezdecký závod 
Pohár mládeže – Pohár města Liberec, 
Memoriál Heleny Krásové. Závodů se 
zúčastnily jezdecké kluby z obou stran 
hranice. Součástí projektu bylo také 
zajištění parkuru, úprava trávníku na 
kolbišti, nákup materiálu, zajištění 
ubytování a občerstvení apod.

Sport

Česko-polský běžecký 
lyžařský areál 
Harrachov – Jakuszyce

nositel projektu:  
klasický areál harrachov, o. p. s.

kontaktní osoba: ing. blanka neDvěDická
partner projektu: 
urząD miejski w szklarskiej porębie
místo realizace: harrachov, 
sklarzska poreba, jakuszyce
obDobí realizace projektu: 
11/2010–04/2011
výŠe příspěvku z eu: 117 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 137 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k vydání map 
lyžařských běžeckých tras v oblasti 
Harrachov-Sklarzska Poreba, Jakuszyce. 
Následovalo uspořádání společného 
turistického přejezdu na lyžích 
z Harrachova do Sklarzske Poręby, 
Jakuszyc. Poslední aktivitou byla výroba 
dvou venkovních orientačních map 
s vyznačením lyžařských běžeckých tratí.

Sport

MTB CUP  
Euroregionem Nisa

nositel projektu: spinFit liberec

kontaktní osoba: ing. petr cinkán
partner projektu: 
grupa kolarska cyklosport boleslawiec
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2011–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 127 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 425 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Aktivity projektu obsahovaly celoroční 
činnost v podobě přípravy a plánování 
projektu a následně činnost realizační, 
kdy se vlastní projekt uskutečnil v plné 
míře na české i polské straně. Celkem se 
uskutečnilo 5 akcí pro děti a 5 pro dospělé.
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Sport

Sportem k poznání 
a spolupráci aneb síť 
nás nerozdělí, síť nás 
spojí

nositel projektu:  
městská sportovní turnov, s. r. o.

kontaktní osoba: bc. jinDřich kořínek
partner projektu: 
klub sportowy „olimpia“ w jaworze
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
05/2011–12/2011
výŠe příspěvku z eu: 64 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 83 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo navázání spolupráce 
a vzájemné poznání. Konaly se 
seznamovací a poznávací aktivity, 
sportovní aktivity, trenérské aktivity, 
kulturní aktivity v Turnově a v Jaworu.

Sport

Atletický trojboj 
českých a polských 
základních škol prvního 
stupně

nositel projektu: střeDisko pro volný 
čas Dětí a mláDeže, turnov, okres semily

kontaktní osoba: mgr. karel Štrincl
partner projektu: miasto jawor
místo realizace: turnov, jawor
obDobí realizace projektu: 
04/2011–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 118 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 139 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu byly uspořádány 
atletické závody v hodu míčkem, běhu 
na 50 metrů a skoku do dálky v Turnově. 
Celého atletického závodu se zúčastnily 
děti z polského Jaworu a nejlepší děti 
ze škol v Turnově. Turnovskému závodu 
předcházela jednotlivá školní kola.

Sport

Mezinárodní 
českodubský fotbalový 
turnaj 2011

nositel projektu:  
poDjeŠtěDský Fc český Dub

kontaktní osoba: ing. zDeněk raDosta
partner projektu: miejski oŚroDek 
sportu i rekreacji w lubaniu
místo realizace: český Dub
obDobí realizace projektu: 
04/2011–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 122 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 155 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Mezinárodní českodubský fotbalový turnaj 
2011 byl koncipován jako srovnávací turnaj 
mezi českými a polskými družstvy. Turnaj 
kromě své sportovní stránky plnil i funkci 
příhraničního setkání blízkých sousedů, 
kdy měli možnost si vyměnit své zkušenosti 
také funkcionáři na společném semináři.
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Sport

Sportovní víkend 
v Mimoni

nositel projektu:  
tělovýchovná jeDnota jiskra mimoň

kontaktní osoba: bc. lenka jelínková
partner projektu: 
klub sportowy „olimpia“ olszanica
místo realizace: mimoň
obDobí realizace projektu: 
03/2011–09/2011
výŠe příspěvku z eu: 71 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 87 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo víkendové 
sportovní setkání dětí, které se konalo 
v Mimoni. Během projektu se konal 
fotbalový turnaj, házenkářský turnaj 
a doplňkové soutěže pro děti ze škol.

Sport

Po stopě Jizerské 50 – 
Memoriálu Expedice 
Peru 1970

nositel projektu:  
ski klub jizerská paDesátka

kontaktní osoba: juDr. jan čejka
partner projektu: 
stowarzyszenie bieg piastow
místo realizace: beDřichov
obDobí realizace projektu: 
07/2011–03/2012
výŠe příspěvku z eu: 252 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 352 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Partneři projektu společně zrealizovali 
sportovní akci Po stopě Jizerské 
50 – Memoriálu Expedice Peru 1970, 
která se konala v Bedřichově.

Sport

Mezinárodní 
turnaj mladých 
basketbalových talentů 
v ERN

nositel projektu:  
basketbalový klub konDoři liberec

kontaktní osoba: sigitas aDomavičius
partner projektu: 
klub koszykówski „starbol” bolesławiec
místo realizace: bolesławiec, 
liberec, zgorzelec
obDobí realizace projektu: 
05/2011–08/2011
výŠe příspěvku z eu: 308 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 366 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní náplní projektu byl společný 
basketbalový turnaj. Jedná se 
o dlouhodobou spolupráci basketbalových 
klubů, která se nadále rozvíjí. Realizace 
projektu umožnila hráčům, trenérům 
a rozhodčím získat nové zkušenosti. Projekt 
také podporoval volnočasové aktivity 
mládeže na obou stranách hranice.
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Sport

Podještědský 
prázdninový týden 
2011

nositel projektu:  
poDjeŠtěDský Fc český Dub

kontaktní osoba: ing. zDeněk raDosta
partner projektu: miejski oŚroDek 
sportu i rekreacji w lubaniu
místo realizace: ralsko, kořenov,  
český Dub, sychrov
obDobí realizace projektu: 
05/2011–10/2011
výŠe příspěvku z eu: 157 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 318 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu Podještědského prázdninového 
týdne 2011 se každý den konala tematická 
hra spojená s místy v okolí Českého Dubu 
a na území Libereckého kraje. Děti navštívily 
zámek Sychrov, Ještěd, Sportovní areál 
Obří sud na Javorníku a město Liberec. 
Kromě poznávací a sportovní části pobytu 
byl pobyt zaměřen na vzdělávání. Jeden 
den byl věnován dopravní a zdravotní 
výchově, kterou metodicky zajišťovali 
pracovníci Libereckého kraje.

Sport

Mezinárodní sportovní 
utkání základních škol 
z Turnova a Jawora

nositel projektu: střeDisko pro 
volný čas Dětí a mláDeže turnov

kontaktní osoba: ing. tomáŠ Špinka
partner projektu: miasto jawór
místo realizace: turnov, český ráj
obDobí realizace projektu: 
04/2012–08/2012
výŠe příspěvku z eu: 154 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 182 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Celého projektu se aktivně zúčastnilo 
39 polských a cca 180 českých žáků 
prvního stupně základních škol. Byly 
uspořádány atletické závody, konal turnaj 
ve florbale a výlet do Českého ráje.

Sport

Česko-polské 
motokrosové přátelství

nositel projektu: mototeam, o. s.

kontaktní osoba: roman potenský
partner projektu: 
bogatyński klub motorowy „cross“
místo realizace: FrýDlant, bogatynia
obDobí realizace projektu: 
06/2012–10/2012
výŠe příspěvku z eu: 103 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 121 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu realizace projetu se konaly 
tři akce. První akcí byl Den otevřených 
dveří pro motokros v Bogatynii. Dále 
se uskutečnilo 10 tréninků pro děti 
z ČR a Polska. Poslední akcí byly 2 
motokrosové závody v Bogatynii.
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Sport

Optimalizace 
a propagace cyklotras 
česko-polského 
cyklistického areálu

nositel projektu:  
svazek obcí mikroregion tanvalDsko

kontaktní osoba:  
ing. kateřina preusslerová
partner projektu: 
szklarska poreba
místo realizace: tanvalDsko
obDobí realizace projektu: 
01/2013–08/2013
výŠe příspěvku z eu: 333 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 392 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo technické 
zkvalitnění sítě cyklotras v Mikroregionu 
Tanvaldsko s přímým napojením na polské 
cyklotrasy regionu Szklarske Poreby a dále 
realizace společných marketingových 
i propagačních partnerských aktivit.

Sport

Bezpečnost a propagace 
singltreku

nositel projektu:  
město nové město poD smrkem

kontaktní osoba: ing. pavel smutný
partner projektu: 
gmina miejska ŚwieraDów-zDrój
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
09/2012–08/2013
výŠe příspěvku z eu: 195 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 239 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti 
návštěvníků singltreku prostřednictvím 
vytvoření tzv. Traumaplánu. Došlo 
k osazení dopravními značkami „Pozor 
cyklisté“ v místech, kde singltreky kříží 
krajské silnice 2. a 3. třídy. Singtrek byl 
prezentován na 10 místech v českých (5) 
a polských (5) městech Euroregionu Nisa 
a na veřejně přístupných a frekventovaných 
místech (např. vestibul Krajského 
úřadu Libereckého kraje, infocentra, 
městské úřady). Byly vydány mapky se 
základními informace k sigltreku.

Sport

Mezinárodní sedmiboj – 
Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů

nositel projektu: střeDisko pro 
volný čas Dětí a mláDeže turnov

kontaktní osoba: ing. tomáŠ Špinka
partner projektu: gmina jawor
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
04/2013–07/2013
výŠe příspěvku z eu: 156 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 197 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se nejprve konal GPS 
orientačně-poznávací „běh“ Turnovem. 
Následovaly dvoudenní atletické soutěže 
a výtvarné dílny. Obě akce se konaly 
za účasti českých i polských dětí.
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Sport

Karate – společná 
životní cesta

nositel projektu: záklaDní 
Škola a mateřská Škola jestřebí, 
příspěvková organizace

kontaktní osoba: mgr. jana polanecká
partner projektu: uks samuraj lubań
místo realizace: česká lípa
obDobí realizace projektu: 
06/2013–12/2013
výŠe příspěvku z eu: 122 tis. Kč
celkové náklaDy projektu: 144 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo společné setkání, 
při němž se konal seminář, všestranné 
soutěže smíšených družstev, soutěže žáků 
v karate a společný poznávací výlet.

Sport

Women basketball 
Euroregion Nisa

nositel projektu: tj lokomotiva 
liberec i, občanské sDružení

kontaktní osoba: ing. pavel richtr
partner projektu: mięDzyszkolny klub 
sportowy mięDzyszkolnego oŚroDka 
sportu „karkonosze“ jelenia góra
místo realizace: liberec, harrachov, 
rokytnice naD jizerou, miasto jelenia góra
obDobí realizace projektu: 
10/2013–09/2014
výŠe příspěvku z eu: 230 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 271 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se uskuteční 
několik přátelských utkání v basketbalu. 
Součástí projektu bude také účast 
na 4 turnajích. Hlavní aktivitou 
projektu bude společné dvoudenní 
soustředění. (Projekt nebyl v době 
sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.

Sport

Lyžujeme pro radost

nositel projektu: záklaDní 
Škola Dr.F.l.riegra, semily

kontaktní osoba: mgr. karel strnaD
partner projektu: uczniowski klub 
sportowy „pałac“ przy szkole 
poDstavovej w mysłakowicach
místo realizace: rokytnice naD jizerou
obDobí realizace projektu: 
12/2013–04/2014
výŠe příspěvku z eu: 186 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 218 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt „Lyžujeme pro radost” byl zaměřen 
na společnou výuku sjezdového lyžování 
pro české a polské děti, která se uskutečnila 
v rámci týdenního lyžařského výcviku.

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Sport

Vícejazyčný informační 
systém Jizerské 
magistrály pro 
lyžařskou turistiku

nositel projektu: jizerská o. p. s.

kontaktní osoba: mgr. jana lhotová
partner projektu: 
stowarzyszenie bieg piastów
místo realizace: beDřichov
obDobí realizace projektu: 
11/2013–09/2014
výŠe příspěvku z eu: 750 tis. Kč*
celkové náklaDy projektu: 888 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Podstatou projektu je instalace nových 
vícejazyčných turistických informačních 
tabulí s mapovým obsahem v oblasti 
Jizerských hor se zaměřením na Jizerskou 
magistrálu pro lyžařskou turistiku. 
Projektem se vytvoří ucelený informační 
systém Jizerské magistrály. (Projekt nebyl 
v době sestavování Kompendia ukončen.)

* Projekt je k datu vydání publikace v realizaci.
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Cestovní ruch

Společné vícejazyčné 
informační materiály 
pro Přírodní park 
Žitavské hory a město 
Jablonné v Podještědí

nositel projektu:  
město jablonné v poDjeŠtěDí

kontaktní osoba: petr saDílek
partner projektu: lanDkreis görlitz – 
naturpark zittauer gebirge
místo realizace:  
okres görlitz, obce příroDního 
parku žitavské hory, město jablonné 
v poDjeŠtěDí, mikroregion poDralsko
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 249 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 212 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 249 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly doplněny, 
aktualizovány a přeloženy do německého 
a českého jazyka internetové stránky 
každého z partnerů – města Jablonné 
v Podještědí a Přírodního parku 
Žitavské hory. Dále vznikl propagační 
materiál ve formě pohlednic, nástěnný 
kalendář a záložky do knih. V rámci 
projektu se konaly dva workshopy pro 
pracovníky informačních středisek 
a pro komunální politiky.

Cestovní ruch

Příroda Lužických 
a Žitavských hor 
ve dvoujazyčných 
omalovánkách

nositel projektu:  
společnost pro lužické hory

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu: 
lanDschaFtspFlegerverbanD 
zittauer gebirge
místo realizace: jablonné v poDjeŠtěDí, 
okres česká lípa, mittelherwigsDorF, 
okres görlitz, bautzen
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 210 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 162 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byla ochrana přírody 
a přeshraniční ekologická výchova dětí. 
Výstupem byly 2 dvojjazyčné ilustrované 
omalovánky s charakteristickými 
biotopy, rostlinami a živočichy, kteří 
se vyskytují v Lužických a Žitavských 
horách. Během malování získaly děti 
povědomí o tom, jaká je příroda, krajina, 
rostliny a živočichové v příhraniční 
oblasti. Omalovánky byly distribuovány 
v rámci ekovýchovných programů 
pro MŠ a prostřednictvím organizací 
ekologické výchovy a ochrany přírody.

Cestovní ruch

Rozvoj cestovního 
ruchu v turistických 
regionech Český ráj 
a Neisseland na základě 
fungující spolupráce

nositel projektu: sDružení český ráj

kontaktní osoba: jiří lukeŠ
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: turnov, semily, liberecký 
kraj, region horní lužice, okres görlitz
obDobí realizace projektu: 
05/2010–05/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 365 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 293 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly uspořádány 
celkem 4 workshopy, byla zpracována 
německá verze internetových stránek 
žadatele. Dále došlo ke zpracování 
německých mutací tematických 
stránek. Během realizace projektu 
byly vydány česko-německé plakáty, 
propagační letáky a informační mapy.
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Cestovní ruch

Panoramatické 
tabule na vyhlídkách 
Euroregionu Nisa

nositel projektu: svazek obcí 
novoborska / mikroregion poDralsko

kontaktní osoba: jiří vosecký / jiří hauzer
partner projektu: lanDkreis görlitz – 
naturpark zittauer gebirge
místo realizace: okres görlitz, příroDní 
park žitavské hory, mikroregion 
poDralsko, mikroregion novoborsko
obDobí realizace projektu: 
08/2010–07/2011
celkové náklaDy českého partnera 
projektu: 223 tis. Kč / 67 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého partnera 
projektu: 187 tis. Kč / 57 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 254 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k instalaci 
54 panoramatických tabulí na 
vyhlídkových bodech v Přírodním 
parku Žitavské hory a v mikroregionech 
Podralsko a Novoborsko. To vede k lepší 
orientaci v krajině Trojzemí a k zlepšení 
prezentace vrcholů, míst a zajímavostí.

Cestovní ruch

Zlepšení 
turistické nabídky 
na mezinárodní 
cyklostezce Odra-Nisa 
v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: nisa, o. p. s.

kontaktní osoba: iva hübnerová
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: města a obce okresů 
jablonec naD nisou a liberec, města 
a obce zemského okresu görlitz
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 318 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 214 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 272 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnilo několik 
jednání pracovní skupiny, která se zabývá 
cyklostezkou Odra-Nisa a jejím rozvojem. 
Byl aktualizován a doplněn informační 
systém značení na trase cyklostezky 
na české straně. Došlo k přípravě 
brožury a společně byly také zhotoveny 
podklady pro internet. V rámci projektu 
proběhla konference s odborníky.

Cestovní ruch

Vícejazyčný turistický 
informační systém na 
území Českého ráje

nositel projektu: sDružení český ráj

kontaktní osoba: jiří lukeŠ
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: okresy semily, 
liberec a jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
06/2010–05/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 407 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 346 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo zhotoveno celkem 
36 vícejazyčných informačních panelů 
pro turistický informační systém na území 
Českého ráje. Nově zhotovené informační 
panely byly umístěny na území obcí Turnov, 
Čtveřín, Jenišovice, Karlovice, Líšný, 
Loučky, Malá Skála, Pěnčín, Příšovice, 
Radimovice, Svijany, Vlastibořice. Jejich 
obsah je uveden v české, německé, 
polské a anglické jazykové mutaci.
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Cestovní ruch

Tanvald vícejazyčné 
turistické tabule

nositel projektu: město tanvalD

kontaktní osoba: petr polák
partner projektu: wittichenau
místo realizace: tanvalD
obDobí realizace projektu: 
07/2010–10/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 421 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 358 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Na základě spolupráce měst Tanvald 
a Wittichenau byla naplánovaná 
a následně realizována instalace 
9 informačních turistických tabulí 
v oblasti Zubačky, Místa 1. zkušebního 
TV vysílání, na Terezínce, v Šumburku 
nad Desnou, ve Žďáru a na Špičáku. 
Další byly věnované městu Tanvald, 
CHKO Jizerské Hory a Tanvaldskému 
vyhlídkovému okruhu. Všechny jsou 
tříjazyčné (čeština, němčina, polština) 
a kromě mapového obsahu informují 
o zajímavostech vždy podle svého umístění.

Cestovní ruch

Podpora turistických 
aktivit v okolí Lužické 
Nisy v Euroregionu Nisa

nositel projektu:  
sk tuleň, jablonec naD nisou

kontaktní osoba: blanka neDvěDická
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: města a obce euroregionu 
nisa na řece lužická nisa a v jejím okolí
obDobí realizace projektu: 
06/2010–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 359 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 266 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Společný den na Lužické Nise ukázal všem 
zúčastněným další turistické možnosti 
tohoto regionu a svým přeshraničním 
charakterem napomohl k rozvoji a utužení 
přeshraničních kontaktů. Propagační 
letáky distribuované v informačních 
centrech na území Trojzemí a v okolí 
Lužické Nisy v Euroregionu Nisa 
dopomohou větší informovanosti. Mapy 
s texty umístněné v blízkosti řeky Nisy 
v katastru Hrádku nad Nisou usnadní 
orientaci vodákům, turistům i cyklistům.

Cestovní ruch

Mezinárodní press-
trip Odra-Nisa 
a marketingové aktivity

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: iveta moravcová
partner projektu: lanDkreis görlitz
místo realizace:  
liberecký kraj, lanDkreis görlitz
obDobí realizace projektu: 
10/2010–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 268 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 228 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 255 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl uspořádán odborný 
workshop, proběhla 4 jednání grémia 
Odra-Nisa a konala se mezinárodní 
konference s presstripem. Byl vydán sborník 
s výstupy z konference a bylo vyrobeno 
6 kusů propagačně-informačních bannerů.
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Cestovní ruch

Rozhledny 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: kateřina horáčková
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: euroregion nisa – 
v oblasti libereckého a lanDkreis görlitz
obDobí realizace projektu: 
08/2010–03/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 81 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 69 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Byla vytvořena propagační 
brožura“Rozhledny v Euroregionu Nisa“ 
v českém a německém jazyce. Brožura 
přináší turistům ucelený přehled rozhleden 
na území Libereckého kraje a okresu 
Görlitz a zároveň možné tipy na výlety 
na území obou krajů. Každá rozhledna 
je představena fotografií a krátkým 
textem s praktickými informacemi.

Cestovní ruch

Křížové cesty 
Šluknovska

nositel projektu: římskokatolická 
Farnost – Děkanství rumburk

kontaktní osoba: klára mágrová
partner projektu: römisch – katolische 
pFarrei maria himmelFahrt
místo realizace: rumburk, 
Šluknovský výběžek, leutersDorF
obDobí realizace projektu: 
02/2011–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 128 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 109 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla pořízena 
fotodokumentace křížových cest 
v pohraničí, na jejichž základě 
vznikla putovní výstava. Byla 
uskutečněna česko-německá 
pobožnost, komentovaná prohlídka 
výstavy, populárně naučná přednáška 
autorky výstavy v Loretě v Rumburku 
a následně vernisáž a komentovaná 
prohlídka k výstavě v Leutersdorfu.

Cestovní ruch

Společný turistický 
systém na území 
Podralska  
a Žitavských hor

nositel projektu: mikroregion poDralsko

kontaktní osoba: jiří hauzer
partner projektu: lanDkreis görlitze
místo realizace: mikroregion poDralsko, 
nároDní park žitavské hory
obDobí realizace projektu: 
04/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 432 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 367 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 170 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k technickému 
plánování, výrobě a instalaci 22 turistických 
infotabulí v obcích Mikroregionu 
Podralska. Došlo ke třem setkáním 
česko-německého pracovního grémia. 
Uskutečnilo se setkání zúčastněných 
turistických subjektů z Mikroregionu 
Podralska a Národního parku Žitavské 
hory. Na německé straně bylo vytvořeno 
13 infotabulí a 7 orientačních tabulek.
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Cestovní ruch

Lužické hory a Žitavské 
hory bez hranic

nositel projektu: svazek obcí novoborska

kontaktní osoba: heDvika soukupová
partner projektu: oybin
místo realizace: cvikov, chotovice, 
kamenický Šenov, nový bor, kropach, 
kunratice u cvikovat, mařenice, nový 
olDřichov, okrouhlá, polevsko, prysk, 
raDvanec, skalice u české lípy, sloup 
v čechách, slunečná, svojkov, svor, oybin
obDobí realizace projektu: 
07/2011–10/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 411 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 349 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl vytvořen infomační 
materiál s nabídkou turistických cílů 
Lužických a Žitavských hor. Uskutečnilo 
se pět setkání pracovní skupiny a jedno 
pracovní setkání starostů Novoborska 
a starosty obce Oybin. Starostové obcí 
diskutovali o dalších možnostech rozvoje 
cestovního ruchu v příhraničním území.

Cestovní ruch

Obrázková mapa 
„Rozhledny 
Euroregionu Nisa“

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: kateřina horáčková
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: euroregion 
nisa – v oblasti libereckého 
kraje a lanDkreis görlitz
obDobí realizace projektu: 
06/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 56 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 48 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla vytvořena obrázková 
mapa „Rozhledny v Euroregionu Nisa“ 
v českém a německém jazyce. Došlo 
k navýšení povědomí návštěvníků 
Euroregionu Nisa o technických památkách 
v oblasti Libereckého kraje a Okresu Görlitz.

Cestovní ruch

Partneři v cestovním 
ruchu Doksy-Oybin

nositel projektu:  
FremDenverkehrsbetrieb oybin

kontaktní osoba: eva bureŠová
partner projektu: město Doksy
místo realizace: město Doksy / poDralsko, 
kurort oybin / naturpark zittauer gebirge
obDobí realizace projektu: 
07/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 187 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 154 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 349 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo vydáno 
8 propagačních materiálů v české 
a německé mutaci – dvojjazyčná 
skládačka Oybin-Doksy, brožura Turistický 
průvodce Doksy a okolí, Sada cyklovýletů, 
prospekt Obce Oybin, Prospekt Hrad 
a klášter Oybin a procházka hradem 
a klášterem. Byly vytvořeny informační 
bannery a uspořádány výstavy.



111fond malých projek tů – projek t y přeshr aniční spolupr áce mezi svobodným státem sasko a českou republikou 2007–2013

Cestovní ruch

Společná prezentace 
turistické nabídky 
v Přírodním parku 
Žitavské hory 
a Mikroregionu 
Podralsko

nositel projektu: mikroregion poDralsko

kontaktní osoba: jiří hauzer
partner projektu: gemeinDe oDerwitz
místo realizace: obec grossschönau, 
příroDní park žitavské hory,  
mikroregion poDralsko
obDobí realizace projektu: 
09/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 479 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 193 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 331 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výsledkem projektu je výroba dvojjazyčných 
materiálů, jejich výměna, prezentace 
a poskytnutí občanům a turistům. Vznikla 
brožura o Přírodním parku Žitavské 
hory s turistickými cíli, údaji a mapou 
a také leták „Přírodní park Žitavské 
hory“ k představení nabídky Přírodního 
parku. Společná brožura „Mikroregion 
Podralsko a Přírodní park Žitavské hory“ 
s turistickou mapou představila oblasti 
obou projektových partnerů. Veškeré 
aktivity koordinovalo společné pracovní 
grémium a uskutečnil se také společný 
workshop pro informační centra.

Cestovní ruch

Vandrování po 
Tolštejnském panství

nositel projektu:  
místní akční skupina Šluknovsko

kontaktní osoba: eva hamplová
partner projektu: naturschutzzentrum 
oberlasitzer berglanD e.v.
místo realizace: Šluknovský výběžek
obDobí realizace projektu: 
05/2012–01/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 258 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 215 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Díky projektu byla rozšířena turistická hra 
„Vandrování po Tolštejnském panství“ 
o 6 subjektů na území Saska a Česka. 
Byl vytvořen krátký televizní spot a pro 
zkvalitnění hry bylo vytvořeno několik 
podpůrných materiálů – turistické noviny, 
pohledy, kalendáře, minipasy a krejcary, 
které byly použity v síti geocachingu. 
Došlo ke zkvalitnění internetové 
prezentace www.tolstejnskepanstvi.cz.

Cestovní ruch

Veletrh cestovního 
ruchu Euroregion 
Tour 2012

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: anna tajčmanová
partner projektu: markting – 
gesellschaFt oberlausitz – 
nieDerschlesien
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
03/2012–05/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 90 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 76 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Veletrh cestovního ruchu Euroregion 
Tour přispěl k propagaci turistické 
nabídky celé oblasti Euroregionu Nisa 
a k rozšíření vzájemné spolupráce 
z hlediska cestovního ruchu všech 
tří zemí. V rámci veletrhu proběhl 
odborný workshop. Byly zaregistrovány 
domény www.euroregiontour.cz 
a www.euroregiontour.de a veletrh byl 
propagován v českých i německých médiích. 
Ke konkrétním výstupům projektu patří 
navázání užší spolupráce partnerů z Čech 
a Německa při propagaci turistické nabídky.
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Cestovní ruch

Stezka bez hranic

nositel projektu: město varnsDorF

kontaktní osoba: zuzana beneDiktová
partner projektu: seiFhennersDorF
místo realizace: varnsDorF
obDobí realizace projektu: 
07/2012–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 190 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 161 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 218 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu realizace došlo k pěti setkáním 
projektového týmu, během kterých byly 
určeny parametry plánované cyklostezky, 
a na jejich základě každý z projektových 
partnerů nechal zhotovit na své náklady 
technickou dokumentaci v souladu 
s příslušnou národní legislativou.

Cestovní ruch

Křehká krása, 
vybroušená chuť

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: anna tajčmanová
partner projektu: markting – 
gesellschaFt oberlausitz – 
nieDerschlesien
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
06/2012–11/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 335 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 285 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní náplní projektu byla mediální 
propagace výstavy na téma zážitkové 
turistiky z oblasti skla, bižuterie, piva 
a turistických atraktivit „Křehká krása, 
vybroušená chuť“. V rámci projektu byly 
oběma projektovými partnery vytvořeny tipy 
na výlety s tématikou zážitkové turistiky 
z české i německé části Euroregionu Nisa.

Cestovní ruch

Webové aplikace pro 
rozvoj cestovního ruchu 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: cyklostezka sv. zDislavy 
nový bor – bílý kostel naD nisou

kontaktní osoba: pavel lanDa
partner projektu: 
lanDschaFtspFlegeverbanD 
zittauer gebirge unD vorlanD
místo realizace: jablonné v poDjeŠtěDí
obDobí realizace projektu: 
10/2012–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 371 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 300 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikl dvojjazyčný 
redakční systém, ve kterém bylo vytvořeno 
15 multimediálních webových aplikací. 
Aplikace byly vytvořeny pro vítěze 
přeshraniční soutěže multimediálních 
prezentačních a informačních produktů pro 
města, obce a ostatní neziskové subjekty 
na české a německé straně euroregionu. 
Dále se uskutečnily 3 workshopy, 
na kterých byli účastníci seznámeni 
s redakčním systémem tak, aby redakční 
systém mohl být využíván pro vznik 
nových aplikací prezentujících města, 
obce, muzea a ostatní veřejné subjekty 
na obou stranách Euroregionu Nisa.



113fond malých projek tů – projek t y přeshr aniční spolupr áce mezi svobodným státem sasko a českou republikou 2007–2013

Cestovní ruch

Spolupráce a prezentace 
geoparků Euroregionu 
Nisa

nositel projektu: sDružení český ráj

kontaktní osoba: jiří lukeŠ
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
01/2013–02/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 157 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 329 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 387 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo opakované 
setkání a exkurze partnerů a odborníků 
s představením stávající nabídky geoparků 
na obou územích. Pro návštěvníky pak 
byly zpracovány nové výstupy prezentující 
oba geoparky (letáky, mapky, web, vstupní 
tabule). Významným výstupem je studie 
geologických zastavení v oblasti Kozákov 
(Geopark Český ráj), která je výchozím 
podkladem pro vytvoření možného 
pilotního produktu geoturismu v Českém 
ráji, ale také jako námět a vzor pro 
partnerský Geopark Muskauer Faltenbogen.

Cestovní ruch

Šlechta jako turistický 
produkt v Euroregionu 
Nisa

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: anna tajčmanová
partner projektu: touristische 
gebietsgemeinschaFt neisselanD, e.v.
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
12/2012–10/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 271 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 231 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Proběhl odborný seminář „Hrady a zámky 
v Euroregionu Nisa“ jako součást programu 
veletrhu Euroregion Tour 2013. Byla 
vyhlášena fotografická soutěž pro veřejnost 
a posléze se realizovala putovní výstava 
úspěšných fotografií. Byly vytvořeny 
webové stránky věnující se historickým 
památkám na české a německé straně 
Euroregionu Nisa. Byly vytvořeny materiály 
(trhací mapa, pohlednice, letáky), které 
budou hrady a zámky v Libereckém kraji 
a regionu Oberlausitz propagovat i nadále.

Cestovní ruch

Geologické podobnosti 
Šluknovského výběžku 
a Hornolužické 
pahorkatiny

nositel projektu: obec lipová

kontaktní osoba: pavel svoboDa
partner projektu: zeitsprung
místo realizace: lipová
obDobí realizace projektu: 
03/2013–04/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 174 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 148 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 371 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Německým partnerem byla zpracována 
celková koncepce s analýzami, 
s informačními a prezentačními možnostmi 
a realizační řešení k mnohostrannému 
vyjádření geologické podobnosti obou 
oblastí. Na každé straně byl proveden 
jeden úspěšný seminář. Proběhla putovní 
výstava a byla zhotovena dvojjazyčná 
skládačka na téma „Doba ledová“. 
V obci Lipová byla instalována vnitřní 
a venkovní výstava kamenných bloků.
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Cestovní ruch

Rozvoj cestovního 
ruchu Frýdlant-Žitava

nositel projektu: město FrýDlant

kontaktní osoba: libor Štrom
partner projektu: město žitava
místo realizace: FrýDlant
obDobí realizace projektu: 
03/2013–11/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 345 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 294 tis Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 229 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zaměřen na společnou propagaci 
a prezentaci kulturních, historických, 
technických a přírodních zajímavostí 
Frýdlantska a Žitavska. Byly vyrobeny 
tříjazyčné brožury, tzv. Frýdlantský 
pas, tištěné reklamy, videospoty, 
letáky a bannery k propagaci. Tištěné 
materiály byly vzájemně prezentovány 
a distribuovány do informačních center, 
na veletrzích cestovního ruchu, na 
Valdštejnských Slavnostech ve Frýdlantu 
a na Dni otevřených památek v Žitavě.

Cestovní ruch

Společné publikace 
měst Jiříkov 
a Ebersbach- 
-Neugersdorf

nositel projektu: město jiříkov

kontaktní osoba: Filip mágr
partner projektu: ebersbach-neugersDorF
místo realizace: jiříkov
obDobí realizace projektu: 
01/2013–02/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 223 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 190 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 143 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Záměrem projektu bylo vydat řadu 
společných dvojjazyčných publikací, 
které budou informovat veřejnost 
o dobrých sousedských vztazích a které 
představí místní zajímavosti v Jiříkově 
a v Ebersbachu-Neugersdorfu. Společná 
práce na přípravě publikací probíhala 
střídavě na české a německé straně a vedla 
ke sblížení a vzájemnému poznávání 
obou měst, která leží prakticky vedle 
sebe. Výstupem je pak brožura na 
téma Turistické cíle Jiříkov-Ebersbach-
Neugersdorf a skládačky s následujícím 
zaměřením: Sport, Zajímavosti 
a turistické cíle, Kultura a sociální oblast, 
Přeshraniční projekty, Životní prostředí.

Cestovní ruch

Vícejazyčná navigace 
turistů v Rádle a okolí

nositel projektu: obec ráDlo

kontaktní osoba: miroslav Šikola
partner projektu: město žitava
místo realizace: ráDlo
obDobí realizace projektu: 
05/2013–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 358 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 304 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo zajistit instalaci 
turistických tabulí v obci Rádlo. Tabule 
informují o konkrétních zeměpisných 
úkazech či historických památkách 
srozumitelně pro české, německé 
i polské turisty. Byly využity nové 
moderní technologie (aplikace pro chytré 
telefony). Vznikla zajímavá odpočinková 
místa na cyklotrase Odra-Nisa.
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Cestovní ruch

Hudební mosty Lípy 
Musicy

nositel projektu: arbor – občanské 
sDružení pro Duchovní kulturu

kontaktní osoba: igor prokeŠ
partner projektu: grossschönau
místo realizace: česká lípa
obDobí realizace projektu: 
06/2013–07/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 192 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 163 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikl tištěný 
průvodce regionem. Průvodce 
představuje jednotlivá místa, která 
realizací koncertu ožívají a ukazuje tak 
kulturnost a propojenost regionu.

Cestovní ruch

Čeští exulanti v Žitavě 
pamětní deska, seminář 
a koncert

nositel projektu:  
exulant, občanské sDružení

kontaktní osoba: jan bistranin
partner projektu: město žitava
místo realizace: žitava
obDobí realizace projektu: 
09/2013–03/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 92, tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 78 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla v Žitavě instalována 
pamětní deska v českém a německém 
jazyce, která byla věnována pobělohorským 
exulantům v Žitavě. K tématu byl 
uspořádán seminář a koncert. Pro 
informační centra byl vytvořen leták.

Cestovní ruch

Přeshraniční propagace 
ozubnicové železnice 
Tanvald – Kořenov – 
Harrachov

nositel projektu:  
železniční společnost tanvalD

kontaktní osoba: kateřina preusslerová
partner projektu: ostsächsische 
eisenbahnFreunDe e.v. bautzen
místo realizace: tanvalD
obDobí realizace projektu: 
01/2014–05/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 260 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 306 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Předmětem projektu bylo zkvalitnění 
služeb Muzea ozubnicové železnice 
a jeho zpřístupnění německy mluvícím 
návštěvníkům. V muzeu byla instalována 
nová výstava, přeloženy popisky exponátů 
a nové výstavní panely a moduly. Byla 
zrealizovaná marketingová strategie cílená 
na německé návštěvníky. Byl realizován 
Mezinárodní workshop zaměřený 
na cestovní ruch a kulturní a technické 
památky. Také byly vydány vícejazyčné 
propagační materiály zacílené na německé, 
polské a anglicky mluvící návštěvníky.
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Cestovní ruch

Cyklostezka Odra-Nisa – 
doplnění navigace  
pro uživatele  
ve městě Liberec

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: zuzana koŠková
partner projektu: město žitava
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
01/2014–06/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 370 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 435 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla vydána orientační 
mapa „Liberec pro cyklisty“ s vyznačením 
cyklotrasy Odra-Nisa a cyklistických cest 
v Liberci včetně místních zajímavostí. 
Dále byly instalovány informační 
tabule s popisem zajímavých cílů. 
Pro zvýšení turistické vybavenosti byly 
umístěny cyklostojany, odpadkové koše 
a odpočinkové lavičky ve vybraných 
lokalitách Liberce. Informační systém 
města byl doplněn stojany a směrovkami.

Euroregionální činnosti

Informační materiál 
Euroregionu  
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse e.v.
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
04/2012–12/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 275 tis Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 234 tis Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu je společný propagační 
materiál, díky kterému se zájemci 
mohou inspirovat a seznámit se všemi 
národními částmi Euroregionu Nisa. 
Výstup má rozkládací formu o rozsahu 8 
stran A4. Materiál obsahuje především 
informace k tématům jako je historie, 
muzea, tradice, sport, volný čas, 
ubytování, doprava, formality a také 
mapu společného dotačního území.

Euroregionální činnosti

Konference 
příkladných partnerství 
z Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa 2012

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse e.v.
místo realizace: grabŠtejn
obDobí realizace projektu: 
07/2012–03/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 367 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 283 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V zimě roku 2012 byla na hradě 
Grabštejn uspořádána konference, na 
které byla prezentována nejúspěšnější 
partnerství z Euroregionu Nisa. 
Celkem se do ročníku 2012 přihlásilo 
28 přeshraničních partnerství. Byla 
zpracována dvojjazyčná brožura se 
shrnutím a fotodokumentací projektu.
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Euroregionální činnosti

Elektronická knihovna 
Euroregionu  
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse e.v.
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2013–10/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 368 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 313 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla vytvořena bibliografie 
a digitalizace důležitých euroregionálních 
dokumentů, publikací, novinových článků, 
ročenek, bulletinů a podobně. Výsledný 
výstup byl v elektronické podobně umístěn 
na web Euroregionu Nisa ve formě členěné 
knihovny. Tyto údaje teď mohou posloužit 
studentům, historikům a dalším zájemcům.

Euroregionální činnosti

Historické mapy 
Euroregionu  
Neisse-Nisa-Nysa

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse e.v.
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
12/2013–06/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 388 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 351 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu je soubor 60 historických 
map včetně vícejazyčných popisků 
v elektronické podobě. Mapy byly vyhledány 
v archivech a muzeích, převedeny 
do elektronické podoby a doplněny 
vysvětlujícím textem. Byly umístěny 
na internet, aby si každý zájemce mohl 
udělat představu o historickém vývoji 
území, proměnlivosti regionů v souvislosti 
s pohybem národnostních skupin. Navíc 
bylo na speciální formát vytištěno 6 sad 
s deseti nejzajímavějšími mapami.

Kultura

Týden seniorů

nositel projektu:  
město jablonec naD nisou

kontaktní osoba: iveta habaDová
partner projektu: unabhängiger 
seniorenberbanD, e.v. bautzen
místo realizace:  
bautzen, jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
03/2009–01/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 215 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 183 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt Týden seniorů se konal 
na přelomu září a října roku 2009. Akce 
se zúčastnili senioři z Bautzenu. V rámci 
projektu se konala výstava „Šikovné 
ruce našich dědečků a babiček“, byl 
připraven program v Městském divadle 
v Jablonci nad Nisou a v Muzeu skla 
a bižuterie. Pro seniory z obou zemí byl 
uspořádán výlet a společenský večer.
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Kultura

Spolupráce českých 
a německých muzeí

nositel projektu:  
kruh přátel muzea varnsDorF

kontaktní osoba: Filip mágr
partner projektu: FörDerverein 
Der grenzregion „obere manDau 
/ spreequellen“ e.v.
místo realizace: varnsDorF, eibau
obDobí realizace projektu: 
03/2010–02/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 190 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 162 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během projektu se uskutečnilo 5 
společných pracovních setkání a 8 
redakčních rad při přípravě vlastivědné 
publikace „Mandava 2010“. Záměrem 
projektu bylo podpořit přeshraniční 
společné setkávání zástupců muzeí, 
kulturních institucí a přátel regionální 
historie z česko-saského pohraničí.

Kultura

Historie a archeologie 
Trojzemí v textu 
a obrazech

nositel projektu: brána trojzemí, o. p. s.

kontaktní osoba: vít Štrupl
partner projektu: zittauer museum- 
unD geschichtsverein, e.v.
místo realizace: hráDek naD 
nisou, žitava, liberec, görlitz
obDobí realizace projektu: 
04/2010–03/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 370 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 315 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 164 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Byla uspořádána historicko-archeologická 
výstava v Hrádku nad Nisou, která 
spojila poprvé nálezy z Hrádku a Žitavy 
a demonstrovala tak historickou 
sounáležitost a jednotu Trojzemí 
a upozornila také na rozdíly a místní 
specifika. Výstupem projektu je Katalog 
archeologických sbírek s těžištěm 
pravěkých a starověkých nálezů. Dalším 
výsledkem je historicko-archeologický 
sborník Znovunalezená minulost.

Kultura

Práce s mladými 
chovateli v roce 2010

nositel projektu:  
český svaz chovatelů, zo varnsDorF

kontaktní osoba: vlastimil jura
partner projektu: rassegeFlügel- unD 
rassekaninchenzüchterverein
místo realizace: euroregion neisse-nisa
obDobí realizace projektu: 
04/2010–12/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 157 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 130 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu byl letní tábor 
mladých chovatelů v Rumburku, kterého se 
účastnilo téměř 40 dětí z české a saské části 
Euroregionu Nisa. Děti se mohly předvést 
ve svých chovatelských dovednostech 
a zdokonalit si jazyk souseda. Některé 
z nich se také účastnily výstavy zvířat 
mladých chovatelů v Praze a celostátního 
kola Olympiády mladých chovatelů.
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Kultura

Odborná konference 
Stálé expozice nestále

nositel projektu: oblastní galerie liberec

kontaktní osoba: aDéla pomothy
partner projektu:  
stäDtische museen zittau
místo realizace: euroregion neisse – nisa
obDobí realizace projektu: 
09/2010–02/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 272 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 225 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Na konferenci „Stálá expozice nestále“ 
konané v prostorách liberecké radnice 
vystoupilo 14 odborníků z ČR a Německa. 
Mezi přednášejícími a posluchači byli 
především pracovníci muzeí a galerií, 
architekti, pracovníci památkové péče, 
studenti VŠ, zástupci samospráv a jiných 
zřizovatelů muzeí a galerií. Následně byl 
vydán sborník ve formě dvojjazyčného CD, 
který obsahoval jednotlivé příspěvky.

Kultura

Člověk a krajina – 
setkání v ERN

nositel projektu: čmelák, o. s.

kontaktní osoba: eva hauzrová
partner projektu: cvjm lebensraum
místo realizace: jeŠtěDský hřeben a město 
liberec, okres görlitz a bautzen
obDobí realizace projektu: 
09/2010–08/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 252 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 197 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 251 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Byly realizovány 4 workshopy v Sasku 
a v Severních Čechách. Navíc byl pro 
zájemce zorganizován jednodenní 
seminář, který informoval o aktivitách 
v projektu. Žáci poznávali krajinu 
Euroregionu Nisa v doprovodu geologů, 
lesníků, chiropterologa a ornitologa. Večer 
zbyl čas představit si zábavnou formou 
oblasti, ze kterých děti pocházejí.

Kultura

Česko-německá čítanka 
libereckých spisovatelů

nositel projektu: kruh autorů liberecka

kontaktní osoba: luboŠ příhoDa
partner projektu:  
umweltbibliothek grosshenersDorF
místo realizace:  
liberecký kraj, německá část er nisa
obDobí realizace projektu: 
12/2010–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 317 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 275 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Čítanka s názvem „Naše krajina slov“ 
vyšla v českém i německém jazyce. 
Svoji tvorbu zde představilo 19 autorů 
z Libereckého kraje. Ilustrace a obrazový 
doprovod dodalo 20 významných 
výtvarníků z regionu. Spisovatelé 
i výtvarníci jsou představeni v podrobných 
medailóncích. Čítanka byla slavnostně 
představena a proběhlo společné čtení.
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Kultura

Život našich sousedů 
v historii

nositel projektu: záklaDní Škola jiříkov

kontaktní osoba: eva onDráčková
partner projektu: verein Der FreunDe 
unD FörDerer Des gsz „j.g. Fichte“
místo realizace: neugersDorF,  
okres görlitz, jiříkov, Děčín
obDobí realizace projektu: 
11/2010–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 58 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 49 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 80 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu došlo k výměnným 
pobytům učitelů obou partnerských 
organizací. Byl uspořádán workshop 
na téma porovnání vzdělávacích 
systémů v České republice a v Německu. 
Bylo nacvičeno a následně veřejně 
prezentováno společné vystoupení 
dětí v cirkusovém prostředí.

Kultura

Přeshraniční spolupráce 
sdružení Život 
z Dolního Podluží

nositel projektu: sDružení na ochranu 
Dětí a mláDeže – život, o. s.

kontaktní osoba: miloslava böhmová
partner projektu: Deutscher 
kinDerschutzbunD ortsverbanD zittau
místo realizace: Dolní poDluží, zittau
obDobí realizace projektu: 
03/2011–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 256 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 200 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Snahou obou partnerů je přiblížit 
dětem život na druhé straně hranice. 
Byly uspořádány hry a soutěže pro děti 
z ČR, SRN a Polska, kdy děti mohly 
přijít do kontaktu s řečí sousedů. Byly 
uskutečněny výlety do Aquaparku, 
Lunaparku a IQ-parku v Liberci, výlet do 
Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě, 
týdenní letní pobyt Natura, společný 
víkendový pobyt v areálu Pod Jedlovou.

Kultura

Friedrich Schiller – 
básník evropských 
národů

nositel projektu:  
chorus, pěvecké sDružení

kontaktní osoba: jana skálová
partner projektu:  
singekreis markersDorF, e.v.
místo realizace:  
město osečná, okres liberec
obDobí realizace projektu: 
03/2011–05/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 56 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 47 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhla již po sedmé 
vzpomínková akce připomínající 
básníka Friedricha Schillera. Akce byla 
mezinárodním setkáním pěveckých sborů 
z Čech, Německa a Polska. Uskutečnily 
se tři společné koncerty v Osečné.
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Kultura

Novoměstské maličkosti

nositel projektu: nové město poD smrkem

kontaktní osoba: blanka neDvěDická
partner projektu:  
senioren – verein bertsDorF, e.v.
místo realizace: nové město poD smrkem
obDobí realizace projektu: 
02/2011–05/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 46 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 40 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Byl vydán aktualizovaný překlad povídek 
novoměstského rodáka Hermanna 
Blumricha v česko-německém vydání 
s černobílými ilustracemi. Součástí projektu 
bylo i společné česko-německé setkání 
s partnery Senioren – Verein Bertsdorf 
v Novém Městě pod Smrkem, při kterém 
byl proveden slavnostní křest publikace 
a prezentován kulturní program.

Kultura

Riviérou severu

nositel projektu:  
veteran car club nisa v ačr

kontaktní osoba: jan jež
partner projektu:  
mut museum grossschönau
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
04/2011–07/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 164 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 136 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu byla akce pro 
příznivce přehlídek a jízd historických 
vozidel pořádaná Veterán Car Clubem 
ve spolupráci s německým partnerem 
MUT Museum Grossschönau. Celé akce 
se zúčastnilo asi 50 posádek historických 
vozidel, další přihlížející fanoušci i běžná 
veřejnost. Součástí akce byl společný 
víkendový pobyt posádek a kulturní 
a společenský program zaměřený na 
prohlubování přeshraniční spolupráce.

Kultura

Mezinárodní rok lesů 
2011

nositel projektu: sDružení českolipsko

kontaktní osoba: eva bureŠová
partner projektu: gemeinDe oybin
místo realizace:  
turistický region českolipsko 
a turistický region žitavské hory
obDobí realizace projektu: 
04/2011–11/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 391 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 332 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly vytvořeny sochařské 
výrobky, které byly základem pro naučnou 
stezku. Vznikla brožurka „Putování 
za lesními pověstmi. Díky projektu 
se nastartovala spolupráce mezi Sdružením 
Českolipsko a Oybinem. Do spolupráce 
byly zapojeny ostatní obce a města z české 
a německé strany přeshraniční spolupráce.
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Kultura

Lidové zvyky 
v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa – 
kniha pro děti 
„Zapomenutá vajíčka“

nositel projektu:  
krajská věDecká knihovna liberec

kontaktní osoba: blanka konvalinková
partner projektu: kultur- unD 
weiterbilDungsgesellschaFt
místo realizace:  
euroregion neisse-nisa-nysa
obDobí realizace projektu: 
01/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 178 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 152 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo vydat knihu pro děti 
a umožnit jim vzájemná setkání s autory 
povídek. Kniha vyšla ve čtyřech jazycích: 
němčině, češtině, polštině a lužické 
srbštině. Autoři předčítali povídky 
ve školách. Knihu ozdobily vybrané 
ilustrace dětí, které byly výsledkem 
výtvarné soutěže. Křest knihy se uskutečnil 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci za 
přítomnosti spisovatelů a dětí tří zemí.

Kultura

Česko-německý 
kulturní portál

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: naďa burianová
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: euroregion neisse-nisa
obDobí realizace projektu: 
05/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 283 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 194 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Díky projektu se podařilo vytvořit 
Česko-německý kulturní portál, který 
informuje občany z české a německé 
části Euroregionu Nisa o kulturních, 
společenských a sportovních akcích. 
Na české i německé straně byly osloveny 
kulturní organizace, které se do projektu 
aktivně zapojily. Dále proběhly tiskové 
konference v Liberci a Žitavě, kde byla 
s projektem seznámena široká veřejnost.

Kultura

Oslavy Ještědu

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: naďa burianová
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: město liberec a jeho 
okolí, liberecký kraj, euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
05/2011–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 431 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 316 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Oslavy Ještědu 2011 se konaly přímo 
u horského Hotelu Ještěd. V průběhu 
obou dnů se akce zúčastnilo odhadem 
necelých 3 000 osob z Čech i Německa. 
Součástí akce byla putovní ekologicko-
výtvarná výstava prezentující výstupy 
z výtvarných soutěží na české a na saské 
straně. Byla vydána publikace „Oslavy 
Ještědu“, která mapuje průběh celé akce.



123fond malých projek tů – projek t y přeshr aniční spolupr áce mezi svobodným státem sasko a českou republikou 2007–2013

Kultura

Výstava na téma drobné 
sakrální památky  
na Šluknovsku 
a v Horní Lužici

nositel projektu:  
kruh přátel muzea varnsDorF

kontaktní osoba: Filip mágr
partner projektu: FörDerverein 
zur entwicklung Der 
grenzregion obere manDau
místo realizace: varnsDorF
obDobí realizace projektu: 
04/2012–03/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 151 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 123 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnilo celkem 
6 společných pracovních setkání. 
Byla uspořádána společná česko-
německá výstava a česko-německá 
brožura k výstavě. Společná setkávání 
přispěla k hlubšímu poznání minulosti 
i současnosti regionu, pomohla 
k prohloubení partnerství a přátelství.

Kultura

Slavnostní odhalení 
Pomníku padlým 
obětem 1. světové války

nositel projektu:  
klub českých turistů krásná lípa

kontaktní osoba: václav hieke
partner projektu:  
heiamt unD humbolDtverein, e.v
místo realizace: krásná lípa
obDobí realizace projektu: 
07/2012–12/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 107 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 86 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Slavností odhalení Pomníku obětem 
1. světové války proběhlo za účasti 
vojenských spolků z Čech i Německa 
a za účasti veřejnosti u Krásné Lípy. 
Konala se vojenská přehlídka, střílení 
z děla, vysvěcení pomníku, vojenský 
útok s ukázkou vojenského vozidla 
Romfell a funkční vojenské kuchyně za 
doprovodu vojenské hudby. Byla vyrobena 
dvojjazyčná brožura mapující historickou 
podstatu pomníku s dobovými fotografiemi 
a obrázky ze slavnostního odhalení.

Kultura

Silní pro život

nositel projektu:  
Diecézní charita litoměřice

kontaktní osoba: aDéla trochtová
partner projektu: caritasverbanD Für 
Das bistum DresDen- meissen, e.v.
místo realizace: hejnice
obDobí realizace projektu: 
07/2012–11/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 80 tis Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 64 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Třídenní seminář „Silní pro život“ 
se zaměřením na sociálně znevýhodněné 
děti a mládež navštěvující charitní 
zařízení v Euroregionu Nisa se uskutečnil 
na podzim roku 2012 v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejnicích. 
Semináře se zúčastnilo 25 osob ze 4 
diecézí na území České republiky, 
Německa a Polska. Výsledkem projektu 
je informační brožura o charitní sociální 
práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží 
a o jejich situaci v Euroregionu Nisa.
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Kultura

Hudba spojuje sousedy

nositel projektu: město Šluknov

kontaktní osoba: Filip mágr
partner projektu: sohlanD an Der spree
místo realizace: Šluknov
obDobí realizace projektu: 
05/2012–06/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 247 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 206 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konaly dva ročníky 
kulturně hudebního setkání „Hudba 
spojuje sousedy“ na kopci Jitrovník 
u Království za účasti přibližně tří stovek 
zájemců z obou stran hranice. Dále byl 
zorganizován společný česko-německý 
pochod krajinou Šluknovska a společný 
fotbalový turnaj Pětiměstí s účastí 
mužstev z německého Sohlandu.

Kultura

Vydání dvojjazyčné 
publikace 
k Mezinárodnímu 
hudebnímu festivalu 
Lípa Musica

nositel projektu: arbor – občanské 
sDružení pro Duchovní kulturu

kontaktní osoba: igor prokeŠ
partner projektu: grossschönau
místo realizace: česká lípa
obDobí realizace projektu: 
07/2012–12/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 292 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 240 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Dvojjazyčná publikace mapuje činnosti 
v rámci mezinárodního hudebního 
festivalu Lípa Musica. Obsahuje příspěvky 
interpretů, muzikologů a odborníků. 
Publikace je doplněna uměleckými 
kresbami akademického malíře.

Kultura

Katalog Mezinárodního 
sklářského sympozia 
v Novém Boru

nositel projektu: město nový bor

kontaktní osoba: lukáŠ janků
partner projektu: grossschönau
místo realizace: nový bor
obDobí realizace projektu: 
07/2012–03/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 266 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 218 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl vytvořen prezentační 
katalog, ve kterém je představen průběh 
a výstupy Mezinárodního sklářského 
symposia v Novém Boru. Tříjazyčný 
katalog obsahuje fotodokumentaci 
skleněných uměleckých artefaktů, které 
umělci a designéři na symposiu v roce 
2012 vytvořili. Zároveň představuje 
pravidelné účastníky této akce v krátkém 
životopise. Katalog tak rozvíjí navázanou 
spolupráci Nového Boru a Grossschönau 
v oblasti mapování a zvyšování 
atraktivity tradičních řemesel sklářství 
a textilnictví v Euroregionu Nisa.
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Kultura

Česko-německé pohledy 
a pohlednice

nositel projektu: obec ráDlo

kontaktní osoba: miroslav Šikola
partner projektu: město žitava
místo realizace: ráDlo
obDobí realizace projektu: 
07/2012–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 429 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 350 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu jsou dva pracovní 
celky. Prvním jsou vybrané fejetony 
libereckého fejetonisty Egona Wienera, 
které byly přeloženy a doplněny starými 
fotografiemi z české a německé části 
Euroregionu Nisa. Druhým pracovním 
celkem je vlastivědná publikace zaměřená 
na poznávání historie obce Rádlo a okolí 
skrze historické texty a dobové fotografie. 
V rámci projektu se také uskutečnila 
autorská čtení a výstava pohlednic.

Kultura

Společná tiskovina 
výstav vybraných muzeí 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: oblastní galerie liberec

kontaktní osoba: jan ranDáček
partner projektu:  
stäDtische museen zittau
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
12/2012–02/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 75 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 64 tis Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla vydána brožura 
s programem výstav čtyř důležitých 
kulturních institucí Euroregionu Nisa. 
Program výstav pomáhá obyvatelům 
a návštěvníkům Euroregionu Nisa 
při plánování jejich volného času. 
Díky návštěvám výstav v zahraničí 
mají obyvatelé a návštěvníci možnost 
lépe se seznámit s kulturou druhé 
země a poznat její historii.

Kultura

Oživování tradic 
a kulturního dědictví 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: spolek přátel ostaŠova

kontaktní osoba: petr pimek
partner projektu:  
oberlausitzer kunstverein, e.v.
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
12/2012–06/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 429 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 349 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt seznamoval obyvatele s historií 
regionu a navazoval na tradice přerušené 
2. světovou válkou. Cílem bylo sblížit 
české, německé a polské obyvatele regionu 
prostřednictvím uspořádaných kulturních 
akcí – Ostašovský masopust, ukázka 
bitvy u Liberce, výstava uměleckých prací 
českých a německých malířů v kostele 
Sv. Vojtěcha. Dále vznikla naučná stezka 
o pamětihodnostech a zajímavých 
místech Ostašova, tvořená informačními 
tabulemi, která rozšířila kulturní 
a historické povědomí nejen místních 
občanů o tom, co bylo a je kolem nich.
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Kultura

Grabštejn zapomenutý 
a objevený

nositel projektu: sDružení pro obnovu 
a oživení státního hraDu grabŠtejn

kontaktní osoba: jan seDlák
partner projektu:  
stäDtische museen zittau
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
01/2013–06/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 136 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 115 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu je tříjazyčná publikace 
s odbornými příspěvky a se společnými 
obrazovými přílohami. Její součástí 
je také vložený pracovní list pro děti 
a mládež. Publikace je k dispozici také 
v elektronické podobě na internetových 
stránkách, aby ji bylo možno použít 
jako výukový a osvětový materiál.

Kultura

Divadlo nezná hranic

nositel projektu:  
městské DivaDlo varnsDorF

kontaktní osoba: martin musílek
partner projektu:  
projekt theater zittau e.v.
místo realizace: varnsDorF
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 381 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 324 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo společné 
nastudování divadelní hry českými, 
německými a romskými amatérskými 
herci. Následně bylo uvedeno 5 česko-
německých divadelních představení v 5 
městech Euroregionu Nisa (Varnsdorf, 
Zittau, Görlitz, Bad Muskau a Liberec). 
Společné zkoušky a vlastní představení 
pomohly odbourat bariéry a předsudky, 
řešit společné problémy, prohlubovat 
vzájemná partnerství a přátelství 
a podporovat demokracii a lidská práva.

Kultura

Architektura spojuje 
Euroregion Nisa

nositel projektu:  
město stráž poD ralskem

kontaktní osoba: lukáŠ janků
partner projektu:  
stäDtische museen zittau
místo realizace: stráž poD ralskem
obDobí realizace projektu: 
04/2013–11/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 288 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 245 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Realizací projektu bylo zmapováno dílo 
českého architekta Rudolfa Bitzana. 
Jedním výstupem pak byl česko-saský 
průvodce Euroregionem Nisa o významných 
stavbách navržených tímto opomíjeným 
architektem. Druhým výstupem je stálá 
expozice architekta Rudolfa Bitzana 
ve Stráži pod Ralskem, na jejíž tvorbě 
se aktivně podíleli odborníci a zástupci 
obou projektových partnerů. Ti se také 
účastnili společných prohlídek budov 
navržených tímto architektem na české 
i saské straně Euroregionu Nisa.
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Kultura

Brožura ke 130.výročí 
otevření Divadla 
F.X.Šaldy Liberec

nositel projektu:  
DivaDlo F. x. ŠalDy, liberec

kontaktní osoba: jarmila levko
partner projektu: gerhart  
hauptmann-theater görlitz-zittau
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
03/2013–12/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 440 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 372 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikla česko-německá 
brožura, mapující historii Divadla F. X. Šaldy 
a česko-německou kulturní spolupráci, 
neboť divadlo bylo původně německé. 
Představena je i historie a současnost 
německého partnera Divadla Gerharta 
Hauptmanna Žitava a také vzájemná 
spolupráce, která trvá již 68 let. Texty 
jsou doplněny historickými i současnými 
fotografiemi. Brožura byla za účasti 
obou partnerů slavnostně pokřtěna 
a představena veřejnosti v prosinci 2013 
před plným hledištěm Šaldova divadla.

Kultura

Příprava a realizace 
výstavy „Velké prádlo 
našich babiček“

nositel projektu: město FrýDlant

kontaktní osoba: iva beranová
partner projektu: město žitava
místo realizace: FrýDlant
obDobí realizace projektu: 
03/2013–12/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 154 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 131 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Expozice dvojjazyčné výstavy „Velké prádlo 
našich babiček“ byla úspěšně realizována 
v prostorách Městského muzea ve Frýdlantu, 
kde sklidila velký úspěch u českých 
i zahraničních návštěvníků. Uskutečnily 
se 2 workshopy a jejich účastníci mohli 
navštívit výstavu, vyrobit si zdarma mýdlo 
a užít si další doprovodný program.

Kultura

Mezinárodní den 
seniorů „Šetříme zdroje, 
užíváme života“

nositel projektu: venkovský prostor

kontaktní osoba: jan tanDler
partner projektu: christlich-
soziales bilDungswerk sachsen e.
místo realizace: hejnice
obDobí realizace projektu: 
03/2013–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 310 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 263 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní aktivitou projektu bylo 
mezinárodní setkání seniorů, jehož 
náplní byly přednášky, exkurze a také 
dotazníkové šetření. Toho se účastnili 
senioři z české, německé i polské části 
Euroregionu a následně bylo podkladem 
pro 2 besedy. Z výsledků šetření také 
vznikl leták „Šetrné hospodaření – 
tipy pro seniory“. Aktivity projektu se 
odehrávaly na české a německé straně 
a kladly silný důraz na zásady šetrného 
hospodaření v domácnostech a na ochranu 
životního prostředí. Nedílnou součástí 
bylo také sdílení informací o vlastních 
aktivitách seniorských klubů a návštěvy 
zajímavých míst na obou stranách.
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Kultura

Sbor Ještěd zpívá 
v Lužici

nositel projektu: pěvecký sbor jeŠtěD

kontaktní osoba: čeněk svoboDa
partner projektu:  
zisterzienserinnen-abtei  
kloster st. marienst
místo realizace: bautzen
obDobí realizace projektu: 
06/2013–07/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 100 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 85 tis Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konalo víkendové 
setkání v Bautzenu, Panschwitz-Kuckau 
a v klášteře Marienstern. Členové souborů 
se aktivně zapojili do koncertu, setkali 
se s německými řádovými sestrami 
a všichni společně se účastnili festivalu 
Noci tisíce světel a nedělní bohoslužby.

Kultura

Česko-německé příběhy 
z Chrastavy

nositel projektu: město chrastava

kontaktní osoba: lenka míŠková
partner projektu: město žitava
místo realizace: chrastava
obDobí realizace projektu: 
06/2013–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 155 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 132 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním výstupem projektu bylo česko-
německé vydání knižní publikace 
příběhů. Publikace byla představena 
při autorském čtení Egona Wienera. 
V rámci projektu se konala také výstava 
starých pohlednic v Chrastavě. Tato 
kniha slouží široké veřejnosti jako 
seznámení se s městem Chrastava.

Kultura

Dřevo – součást života 
a krajiny

nositel projektu: archa 13 o. p. s.

kontaktní osoba: petr pimek
partner projektu: lpv zittauer
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
10/2013–03/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 272 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 211 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikla populárně 
naučná publikace s texty a fotografiemi – 
„Dřevo ve stavbách od pravěku 
po současnost – průvodce využitím dřeva“. 
Dále se uskutečnila putovní naučná 
výstava. V areálu Vesec u Liberce byla 
uspořádána celodenní akce „Den dřeva“ 
s interaktivními stanovišti pro dospělé 
i mládež. Díky realizaci projektu došlo 
k navázání nových kontaktů s pedagogy 
škol Burgteichschule Žitava a ZŠ Ostašov.
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Kultura

Celníci a pašeráci 
v Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: město žitava
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2013–03/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 183 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 155 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu byla příprava a realizace 
česko-německé výstavy „Celníci a pašeráci 
v Trojzemí“. Dále byla realizována 
setkání projektového týmu se zapojením 
odborníků z oblasti historie a ochrany 
hranic a také se konaly workshopy pro 
širokou veřejnost. Byly vydány doprovodné 
materiály: dvoujazyčné letáčky, pohlednice, 
2 bannery k propagaci výstavy, 14 
desek do vitrín, 20 fotografií k tématu 
výstavy, reprodukce 3 starých archivních 
dokumentů vztahující se k tématu.

Kultura

Interaktivní expozice 
kulturní krajina

nositel projektu: poDralský naDační FonD

kontaktní osoba: jana panáčková-Feixová
partner projektu: naturschutzzentrum 
oberlasitzer berglanD e.v.
místo realizace: brniŠtě
obDobí realizace projektu: 
09/2013–03/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 346 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 294 tis Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla vytvořena 
interaktivní expozice „Kulturní krajina“ 
určená dětem. Slavnostní otevření 
probíhalo formou několika společných 
aktivit: workshop česko – německého 
vaření, program „Zemědělství žije“, 
prohlídka expozice pro německé a české 
školy, mezinárodní workshop českého 
a německého ekokroužku. Expozice 
kulturní krajina je v současné době 
doplněním herny ekocentra v Brništi 
a přibližuje zdravý život, trvale udržitelný 
rozvoj a environmentální vzdělávání.

Kultura

Bitva u Liberce 1757 – 
zprostředkování 
informací a vzdělávání

nositel projektu: archa 13 o. p. s.

kontaktní osoba: petr pimek
partner projektu: město žitava
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
10/2013–03/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 384 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 327 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu je populárně naučná 
publikace s texty a fotografiemi – průvodce 
Sedmiletou válkou v Liberci a okolí, 
která je využitelná pro výuku dějepisu 
na české i saské straně. Bylo vyrobeno 
a umístěno 8 dvoujazyčných informačních 
tabulí s historicky významnými 
událostmi Sedmileté války v Liberci. Byla 
uspořádána informační putovní výstava.
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Kultura

Společný program 
výstav vybraných muzeí 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu:  
severočeské muzeum v liberci

kontaktní osoba: anna balDová
partner projektu:  
stäDtische museen zittau
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
12/2013–02/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 61 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 52 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu je společný program 
výstav vybraných kulturních institucí 
(Severočeské muzeum v Liberci, Städtische 
Museen Zittau, Oblastní galerie Liberec 
a Brána Trojzemí) na rok 2014. Jedná 
se o seznam výstav všech dotčených 
institucí na rok 2014. Společný program 
je k dispozici na mnoha místech 
v rámci Euroregionu Nisa a je přístupný 
i v digitální podobě na internetu.

Kultura

Příprava a realizace 
výstavy  
„1. světová válka“

nositel projektu: město FrýDlant

kontaktní osoba: libor Štrom
partner projektu: město žitava
místo realizace: FrýDlant
obDobí realizace projektu: 
12/2013–04/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 213 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 181 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikla expozice výstavy 
„1. světová válka“, která byla zahájena 
vernisáží. Následně se konala akce pro školy 
včetně besedy s veterány ze současných 
válečných konfliktů. Veřejnost se mohla 
účastnit jak výstavy, tak besedy, přednášky 
a také soutěže. V rámci projektu vznikla 
mapa česko-německých pomníčků.

Regionální rozvoj

Cena Euroregionu

nositel projektu: trojzemí, o. p. s.

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu:  
FotbilDungs-werk sachsen
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
06/2009–03/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 182 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 155 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 359 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V soutěži byly představeny, hodnoceny 
a následně oceněny projekty, které byly 
realizovány v rámci přeshraničního 
partnerství na území Euroregionu Nisa. 
Soutěžilo se v následujících kategoriích: 
Komunální partnerství, Bezpečnost 
a zdraví, Vzdělávání, Cestovní ruch a sport, 
Kultura. Vítězové pak získali právo používat 
značku „Nositel ceny Euroregionu 2009“.
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Regionální rozvoj

Stromy v Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu: 
lanDschaFtspFlegerverbanD 
zittauer gebirge
místo realizace: hráDek naD 
nisou, liberecký kraj
obDobí realizace projektu: 
10/2009–08/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 428 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 351 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 178 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Město Hrádek nad Nisou díky projektu 
revitalizovalo svou dubovou alej v ulici 
Žitavská. V rámci projektu proběhla 
akce pro děti a mládež „Den pro stromy“ 
ve formě kreativních dílniček. Uskutečnilo 
se také setkání starostů, zástupců měst 
a obcí, spojené s výsadbou stromů 
a s prezentací regionálních ovocných 
produktů z Žitavských hor. Také byly vydány 
dvojjazyčné pohlednice s charakteristickými 
druhy listnatých stromů v Trojzemí. 
Německý partner přetvořil ovocný sad 
v Großschönau na naučnou stezku 
o 25 tříjazyčných informačních tabulích.

Regionální rozvoj

Společný život 
v Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: region 
trojzemí – přeDevŠím na Území 
svazku malý trojÚhelník
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 390 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 310 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 181 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo 16 různých 
tematických akcí, kterých se zúčastnilo 
přes 1106 aktivních účastníků a dále 
minimálně 2000 návštěvníků ze všech tří 
zemí Euroregionu Nisa. Na výstavě stromků 
z Trojzemí se podílely školy, školky, spolky 
a orgány samosprávy i státní správy. Dále 
vznikla putovní výstava „Ženy- sládkové“ 
a také výstava „Vánoční stůl“. Došlo 
k navázání spolupráce s novými subjekty 
v rámci Svazku měst Malý trojúhelník.

Regionální rozvoj

Mosty 2010

nositel projektu:  
město jablonec naD nisou

kontaktní osoba: iveta habaDová
partner projektu:  
kreismusikschule bautzen
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
09/2009–08/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 274 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 230 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zaměřen na rozvoj spolupráce 
měst Jablonec nad Nisou a Bautzen 
tentokrát na úrovni základních škol, 
především jablonecké základní umělecké 
školy a hudební školy v Bautzenu. 
Děti pracovaly v kolektivu a učily se 
přizpůsobovat ostatním dětem a činnostem. 
Účastnily se společně pobytu v Jizerských 
horách. V sále jabloneckého Eurocentra 
proběhla výstava jejich výtvarných děl.
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Regionální rozvoj

Kultura a sport 
bez hranic

nositel projektu:  
záklaDní Škola liDická, hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jaroslav poláček
partner projektu: schkola hartau
místo realizace: hráDek naD 
nisou, liberec, zittau, hartau
obDobí realizace projektu: 
11/2009–07/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 121 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 103 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 234 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Díky projektu byla rozšířena dosavadní 
spolupráce ZŠ Lidická v Hrádku 
nad Nisou a Schkoly Hartau. Kromě 
seminářů a pracovních porad zástupců 
partnerů se uskutečnila řada zábavných 
vzdělávacích akcí pro děti prvních až 
čtvrtých tříd z obou škol. Žáci se společně 
účastnili ledního karnevalu, divadla 
v Liberci, sportovních slavností, kuželek 
a vícedenních zážitkových pobytů.

Regionální rozvoj

Euroregionální periskop

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse, e.v.
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
01/2010–12/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 438 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 371 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo monitorovat 
a přiblížit informace zájemcům o dění 
na celém území Euroregionu Nisa pomocí 
euroregionálního periskopu. Pomyslný 
periskop měl formu elektronické tiskoviny 
obsahující články s nejzajímavějšími 
aktualitami a informacemi z německé 
části Euroregionu Nisa. Součástí projektu 
bylo vytvoření souboru propagačních 
materiálů Euroregionu Nisa.

Regionální rozvoj

Sport a kultura 
bez hranic

nositel projektu: město osečná

kontaktní osoba: jiří hauzer
partner projektu: markersDorF
místo realizace: osečná, liberecký kraj
obDobí realizace projektu: 
12/2009–12/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 252 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 212 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo prohloubení vztahů 
mezi partnerskými obcemi, rozšíření 
spolupráce mezi spolky a navázání 
nových přátelství mezi všemi skupinami 
obyvatel včetně dětí a seniorů. Proběhly 
následující česko-německé akce: 
Schillerfest pořádaný sdružením Chorus 
a sborem Singerkreis, letní pobytový 
tábor dětí ze ZŠ Osečná a Markersdorfu, 
rybářská soutěž u Chrastenského rybníka, 
víkendové setkání dětí měst Osečná, 
Markersdorf a Krotoszyce, myslivecká 
soutěž „Zlatá srnčí trofej” pro mladé 
myslivce, fotbalový turnaj „starých 
gard” z obou měst, hasičská soutěž.
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Regionální rozvoj

Konference doprava 
v ERN 2010

nositel projektu:  
euroregion nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
03/2010–06/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 442 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 358 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Konference Doprava v ERN 2010 se konala 
na jaře 2010 v multimediálním sále 
Krajského úřadu Libereckého Kraje 
a zúčastnilo se jí 113 odborníků z oblasti 
dopravy v Euroregionu Nisa. Probírala 
se zde zásadní témata a diskutovalo 
se o možnosti rozvoje další spolupráce 
v příhraniční oblasti. Výstupem projektu 
je odborná tříjazyčná publikace s názvem 
„Almanach konference doprava v ERN 
2010“, která obsahuje detailní rozbor 
jednotlivých aktuálních témat z oblasti 
dopravy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Regionální rozvoj

Partnerství bez hranic

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: region 
trojzemí – přeDevŠím na Území 
svazku malý trojÚhelník
obDobí realizace projektu: 
05/2010–04/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 377 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 320 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 170 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během projektu byly vedle jednání 
projektového týmu a společného workshopu 
realizovány čtyři velké akce pro veřejnost. 
V rámci propagačních aktivit projektu 
bylo vyrobeno 1 710 kusů propagačních 
materiálů a akcí se celkem zúčastnilo 
více jak 2 tisíce obyvatel Trojzemí.

Regionální rozvoj

Společně rozvíjet 
a vytvářet život 
v Bertsdorf-Hörnitz 
a Skalici u České Lípy

nositel projektu: skalice u české lípy

kontaktní osoba: jiří löFFelmann
partner projektu: bertsDorF-hörnitz
místo realizace: bertsDorF-
hörnitz, skalice u české lípy
obDobí realizace projektu: 
04/2010–03/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 179 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 72 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 364 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Díky realizovaným exkurzím obdrželi 
účastníci komplexní pohled na společenský 
život obou obcí. Na workshopech byly kromě 
komunálně-politických témat diskutovány 
další aktivity v přeshraniční spolupráci.
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Regionální rozvoj

Staré Křečany –  
rok mezinárodního 
setkávání

nositel projektu: obec staré křečany

kontaktní osoba: hlinková libuŠe
partner projektu: naturschutzzentrum 
oberlausitzer berglanD, e.v.
místo realizace: staré křečany, neukirch
obDobí realizace projektu: 
03/2010–01/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 380 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 311 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl zaměřen na uspořádání tří 
společných sportovně-kulturních akcí pro 
návštěvníky z Česka a Německa. Výstupem 
projektu je česko-německá barevná 
brožura o historii a současnosti obce.

Regionální rozvoj

Hasiči Hrádek nad 
Nisou – Žitava 2010

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jana válková
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: hráDek naD nisou, zittau
obDobí realizace projektu: 
04/2010–10/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 411 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 320 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt představuje další krok v přeshraniční 
spolupráci sborů dobrovolných hasičů 
Hrádek nad Nisou – Žitava. Bylo 
uspořádáno několik společných akcí pro 
hasiče i pro veřejnost. Zájemci se mohli 
účastnit workshopu o historii a současnosti 
protipožární ochrany, hasičského dne 
s prezentací hasičské techniky, hasičské 
slavnosti se dnem otevřených dveří, 
slavnostního průvodu, soutěží a setkání pro 
mladé hasiče. Také byla vydána dvojjazyčná 
fotografická publikace „Historie sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek n. N.“

Regionální rozvoj

FOR-BE-S 2010

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse, e.v.
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
06/2010–12/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 360 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 296 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Konference FOR-BE-S 2010 v prostorách 
Liberecké radnice se zúčastnili odborníci, 
kteří probírali 9 zásadních témat 
z oblasti bezpečnosti a záchranných akcí 
v Euroregionu Nisa. Byl vydán tříjazyčný 
Almanach FOR-BE-S, který byl předložen 
účastníkům jako podklad pro konferenci. 
Díky realizaci projektu došlo k vyhodnocení 
a k návrhu zdokonalení stávajících 
záchranných a bezpečnostních systémů.
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Regionální rozvoj

Bezpečněji na silnicích

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: michal mochal
partner projektu: mission zero
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
04/2010–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 424 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 358 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V úvodní části projektu byly uspořádány 
4 workshopy v každém z okresů Libereckého 
kraje. Odborná veřejnost byla seznámena 
s projektem a v diskuzích vznikly náměty 
a připomínky k připravované publikaci. 
Ta byla představena na závěrečné 
konferenci, na které se cca 50 účastníků 
seznámilo s postupem při shromažďování 
dat u dopravní nehodovosti 
a s doporučeními pro další postupy 
v oblasti zvyšování prevence bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích.

Regionální rozvoj

Lidová slavnost 
„Migrace a hledání 
vlasti“

nositel projektu: obec okrouhlá

kontaktní osoba: jiří vosecký
partner projektu: staDt reichenbach
místo realizace: reichebach, 
lanDkreis görlitz, region nový bor
obDobí realizace projektu: 
06/2010–08/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 83 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 66 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 128 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obyvatelé obou obcí se v rámci projektu 
společně setkávali. Projekt napomohl ke 
vzájemnému porozumění lidí v Euroregionu 
Nisa, k podpoře solidarity a soudržnosti 
a k rozvíjení společné evropské identity.

Regionální rozvoj

Do pohádky za řemesly

nositel projektu:  
město jablonec naD nisou

kontaktní osoba: markéta puzrlová
partner projektu: internationales 
begegnungszentrum st. marienthal
místo realizace:  
okres görlitz a bautzen, liberecký kraj
obDobí realizace projektu: 
11/2010–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 219 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 175 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 302 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci čtyř víkendových seminářů se 
setkaly rodiny z České republiky a Německa, 
aby se při společných aktivitách na téma 
„Do pohádky za řemesly“ lépe poznaly. 
Toto setkání s více než 200 účastníky 
přispělo k porozumění a toleranci mezi 
lidmi žijícími v Euroregionu Nisa.
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Regionální rozvoj

Mezinárodní konference 
„Kvalita a rozvoj 
sociálních služeb 
v příhraničních 
oblastech Euroregionu 
Nisa“

nositel projektu: Domov DůchoDců Filipov

kontaktní osoba: jan sembDner
partner projektu: FörDerverein 
zur entwicklung Der grenzregion  
„obere manDau“
místo realizace: ebersbach, Šluknov, 
jiříkov, rumburk, Šluknovský 
výběžek, okres görlitz
obDobí realizace projektu: 
05/2011–10/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 353 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 289 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavní náplní projektu byla Mezinárodní 
konference „Kvalita a rozvoj sociálních 
služeb v příhraničních oblastech 
Euroregionu Nisa“, určená představitelům 
veřejné správy, poskytovatelům a klientům 
sociálních služeb a dalším odborníkům 
a zájemcům z ČR a SRN. Druhý den 
konference byl určen pro laickou 
a odbornou veřejnost. Tato akce byla 
spojena se soutěží, panelovou diskusí, 
návštěvami domovů pro seniory ve 
Šluknově a Oberlandu – Ebersbachu 
a bohatým kulturním programem.

Regionální rozvoj

Výstava „Mezinárodní 
rok lesů 2011“ jak běží 
čas lesu a jak běží čas 
lidem

nositel projektu: česká lesnická 
společnost, oblastní výbor liberec

kontaktní osoba: helena skoblíková
partner projektu: lanDratsamt bautzen
místo realizace: euroregion 
nisa – liberecko, hráDecko, 
FrýDlantsko, jablonné v poDjeŠtěDí, 
chrastava, lanDkreis bautzen
obDobí realizace projektu: 
05/2011–08/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 411 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 124 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním výstupem projektu byla putovní 
výstava. Dále se uskutečnil odborný seminář 
o vývoji lesa v minulosti a současnosti. 
Na dané téma vznikla převážně fotografická 
publikace ve dvojjazyčném provedení.

Regionální rozvoj

Hasiči společně proti 
živelným pohromám

nositel projektu:  
město jablonné v poDjeŠtěDí

kontaktní osoba: petr saDílek
partner projektu: oybin
místo realizace:  
jablonné v poDjeŠtěDí, oybin
obDobí realizace projektu: 
06/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 273 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 232 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhly 2 společné 
workshopy, díky kterým se problematika 
významu spolupráce dobrovolných 
hasičů na obou stranách hranice dostala 
do povědomí široké veřejnosti a také 
zástupců měst Jablonné v Podještědí 
a Oybin. Značného ohlasu se dostalo též 
kalendáři s hasičskou tématikou, který 
prezentuje práci dobrovolných hasičů 
a využití hasičské techniky v obou městech.
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Regionální rozvoj

Projekt pětiměstí

nositel projektu: město Šluknov

kontaktní osoba: martin benDa
partner projektu: sohlanD an Der spree
místo realizace:  
okres bautzen, města euroregionu 
nisa ležící ve Šluknovském výběžku
obDobí realizace projektu: 
05/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 331 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 269 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl zpracovaný grafický 
manuál česko-saského Pětiměstí. Proběhla 
4 setkání představitelů samospráv všech 
členů pětiměstí a pro širokou veřejnost 
byly uspořádány kulturní akce „Hudba 
spojuje sousedy“ a turistický pochod 
městem Jiříkov. Byly vydány 2 pamětní 
pohlednice, „Kronika 10 let pětiměstí“ 
a Pamětní upomínková známka.

Regionální rozvoj

Po stopách 
tradičních řemesel 
setkání Okrouhlá – 
Reichenbach

nositel projektu: okrouhlá

kontaktní osoba: jiří vosecký
partner projektu: reichenbach
místo realizace: město nový bor 
a obce okrouhlá, svor a skalice 
u české lípy, okres česká lípa, město 
reichenbach/o.l, zemský okres görlitz
obDobí realizace projektu: 
07/2011–11/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 299 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 254 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 119 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Ve společné spolupráci měst Okrouhlá 
a Reichenbach bylo zorganizováno 
přeshraniční setkání obcí Euroregionu 
Nisa s názvem „Eurokomunála 2011“. 
Cílem setkání bylo rozvíjet vzájemné 
poznání a přeshraniční spolupráci 
v oblasti samosprávy a občanských 
iniciativ. Hlavním tématem setkání 
byla historie a budoucnost tradičních 
řemesel v česko-saském příhraničí.

Regionální rozvoj

20 let Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa – 
práce s veřejností

nositel projektu:  
euroregion nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse, e.v.
místo realizace:  
euroregion neisse-nisa-nysa
obDobí realizace projektu: 
04/2011–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 137 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 116 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu byl vytvořen 
soubor informačních a propagačních 
materiálů, které informují o 20. výročí 
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Vytvoření 
těchto materiálů bylo doprovázeno 
pracovními setkáními, na kterých se 
aktéři přeshraniční spolupráce společně 
ohlédli za vývojem Euroregionu Nisa 
a stanovili si některé plány do budoucna.
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Regionální rozvoj

Oslavy Ještědu 2012

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: naďa burianová
partner projektu: město žitava
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
03/2012–10/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 389 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 311 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V roce 2012 byl realizován desátý ročník 
tradičních oslav Ještědu zahrnující sportovní 
aktivity, výtvarné workshopy, výstavy, 
informační a osvětové kampaně, prezentace 
začínajících umělců a regionálních kapel. 
Kromě dvoudenní akce, propagující 
nejen Ještěd ale i Liberec, byla výstupem 
projektu systematická informační kampaň 
ve formě komiksů, plakátů, letáků, 
omalovánek, internetových prezentací 
a tabulí v češtině, němčině a polštině.

Regionální rozvoj

Spolupráce hasičů 
v Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu: město žitava
místo realizace: hráDek na nisou
obDobí realizace projektu: 
04/2012–10/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 325 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 260 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu projektu se realizovaly 
následující akce: Dětský hasičský den 
s prezentací hasičské techniky a kreativními 
a sportovními stanovišti s úkoly a hrami 
pro děti a mládež, společný prázdninový 
program a pobyt dětí a mládeže v Novém 
Městě pod Smrkem a hasičská soutěž 
„O pohár SDH Dolní Sedlo“ pro veřejnost. 
Akcí se účastnilo kolem 200 osob z české, 
německé a polské části Euroregionu Nisa 
a vznikla z nich internetová prezentace.

Regionální rozvoj

Cesty k bodu Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: město žitava
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
04/2012–12/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 193 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 164 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 344 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Realizací projektu bylo zlepšeno 
zpřístupnění Bodu Trojzemí z české 
i německé strany následujícími 
nástroji: 6 ks ukazatelů na německé 
straně a 12 ks mobilních naváděcích 
systémů, 20 mobilních vyměnitelných 
lehkých stožárů, 18 napínacích bannerů 
s informacemi o událostech odehrávajících 
se v příhraniční oblasti, 8 vlajek s logem 
Svazku měst a programu. V rámci propagace 
byly vyrobeny nálepky s logy programu, 
pohlednice s fotografiemi z akcí na 
Trojzemí, letáky s informacemi o Trojzemí.
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Regionální rozvoj

Občanská setkání 
a komunální výměny 
zkušeností Okrouhlá – 
Reichenbach/OL

nositel projektu: obec okrouhlá

kontaktní osoba: jiří vosecký
partner projektu: reichenbach
místo realizace: okrouhlá, reichenbach
obDobí realizace projektu: 
04/2012–03/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 125 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 106 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 208 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt si kladl za cíl obohatit dosavadní 
desetiletou spolupráci Okrouhlé 
a Reichenbachu o další subjekty 
a spolky. Za tímto účelem proběhla 
různá setkání k prohloubení občanských 
kontaktů, výměně zkušeností členů 
správy a samosprávy a také vánoční 
setkání v Reichenbachu. Partneři a další 
aktéři se scházeli na české i německé 
straně a v rámci projektu vytvořili 
dvojjazyčnou tištěnou informaci 
o společně vypracovaném Rozvojovém 
programu spolupráce do roku 2020.

Regionální rozvoj

Trojzemí –  
region sportu

nositel projektu: hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu: město žitava
místo realizace: hráDek naD nisou, žitava
obDobí realizace projektu: 
07/2012–05/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 218 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 184 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 307 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikl dvojjazyčný 
dokumentární film o sportovištích 
a závodištích ve 4 městech obsahující 
rozhovory se sportovci. Bylo vylepšeno 
a jazykově rozšířeno vyznačení jednotlivých 
sportovišť a byly vytištěny letáčky s mapkou 
sportovišť a turistických zajímavostí. 
Při příjezdu do města Hrádek nad Nisou 
byly instalovány vítací tabule. Byly 
realizovány 3 dvoudenní workshopy 
na téma zdravého životního stylu.

Regionální rozvoj

Přeshraniční spolupráce 
a výměna zkušeností 
při prezentaci památek

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: zuzana koŠková
partner projektu: město žitava
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
10/2012–10/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 223 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 166 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 223 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo prohloubení 
přeshraniční spolupráce při prezentaci 
kulturních, historických, technických 
a přírodních zajímavostí mezi městy Liberec 
a Žitava. Za tímto účelem se uskutečnily 
2 pracovní workshopy, 2 exkurze pro 
zástupce obou měst a ostatních aktérů 
cestovního ruchu a 1 workshop pro zástupce 
informačních středisek. Byla vydána 
společná dvoujazyčná brožura prezentující 
cca 35 památek, dvoujazyčná příručka 
„Jak se zapojit do společné prezentace 
kulturního dědictví?“ a informační kampaň 
společné propagace k příležitosti Dnů 
evropského kulturního dědictví 2013.
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Regionální rozvoj

Oslavy 20.výročí 
spolupráce 
partnerských měst 
Jablonec nad Nisou 
a Bautzen

nositel projektu: statutární 
město jablonec naD nisou

kontaktní osoba: monika Šourková
partner projektu: město bautzen
místo realizace: jablonec, bautzen
obDobí realizace projektu: 
01/2013–11/2103
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 152 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 129 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt byl realizován v obou partnerských 
městech. Na jaře 2013 proběhl program 
v Bautzenu a na podzim 2013 se konaly 
slavnosti v Jablonci nad Nisou. Projektu 
se zúčastnili zástupci partnerských měst, 
zástupci spolků a organizací, členové 
tanečních a folklorních spolků, senioři 
a široká veřejnost. Zájemci se mohli zapojit 
do fotosoutěže, Jarních slavností v Budyšíně 
a Jabloneckých podzimních slavností 
v Jablonci nad Nisou. Fotografie pořízené 
během fotosoutěže byly prezentovány na 
výstavě v Eurocentru v Jablonci nad Nisou 
a 12 nejlepších bylo použito pro tvorbu 
kalendáře, který byl v rámci projektu vydán.

Regionální rozvoj

Společně se bavíme 
a sportujeme

nositel projektu: město osečná

kontaktní osoba: jiří hauzer
partner projektu: gemeinDe markersDorF
místo realizace: osečná, markersDorF
obDobí realizace projektu: 
01/2013–11/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 124 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 106 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo několik 
přeshraničních akcí. Konal se Schillerfest – 
tradiční jednodenní kulturně-společenská 
akce, při níž se setkaly pěvecké sbory 
z obou partnerských měst a uspořádaly 
společný koncert. Dále proběhlo 
mezinárodní týdenní setkání starších 
žáků základních škol z Markersdorfu, 
Osečné a polských Krotoszyc, jehož 
náplní byla společná sportovní klání, 
výtvarné aktivity a poznávání okolí. Také 
se uskutečnila mezinárodní hasičská 
soutěž „Pohár starosty Města Osečná“.

Regionální rozvoj

Studijní cesta

nositel projektu: euroregion 
nisa, regionální sDružení

kontaktní osoba: jaroslav zámečník
partner projektu: euroregion neisse e.v.
místo realizace: euroregion neisse
obDobí realizace projektu: 
04/2013–11/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 247 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 205 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla uspořádána studijní 
cesta pro zástupce z členských obcí a měst 
Euroregionu Nisa do Saska. Účastníci 
navštívili některé úřady, seznámili se 
s jejich úkoly a kompetencemi a viděli 
turistické zajímavosti. S místními zástupci 
správních jednotek si vyměňovali 
zkušenosti v komunální a regionální politice 
a seznámili se se správním systémem 
v Sasku, financováním měst a obcí. Tato 
dvoudenní informativní studijní cesta 
tak přispěla k dalšímu vzájemnému 
poznávání v příhraničním regionu 
a inspirovala potencionální žadatele.
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Regionální rozvoj

Další společné aktivity 
občanů v rámci 
spolupráce obcí 
Skalice u České Lípy 
a Bertsdorf-Hörnitz

nositel projektu: obec skalice u české lípy

kontaktní osoba: monika berková
partner projektu: bertsDorF-hörnitz
místo realizace: skalice u české lípy
obDobí realizace projektu: 
06/2013–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 123 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 97 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Přeshraniční spolupráce v rámci projektu 
probíhala na úrovni obcí, škol, klubů 
a sportovních oddílů. Proběhla poznávací 
cesta klubu seniorů, společná setkání 
žáků základních škol s výtvarně kulturním 
workshopem a výletem, fotbalový turnaj 
mladých fotbalistů v Bertsdorf-Hörnitz 
a velký fotbalový turnaj ve Skalici. Aktivit 
projektu se aktivně zúčastnilo přes 200 
osob a odehrávaly se střídavě na území 
českého i německého partnera.

Regionální rozvoj

Dialog

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: zuzana koŠková
partner projektu: město žitava
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
05/2013–07/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 293 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 248 tis Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konala výstava díla 
Albrechta Dürera v Oblastní Galerii v červnu 
2013 a dvoudenní česko-německý kulturní 
program „Dialog/Liberecký jarmark 2013“ 
s vystoupením českých a německých 
amatérských umělců pro cca 10 000 
návštěvníků. Doprovodným výstupem 
byla tvorba informačních materiálů 
(plakáty, skládačky, informační poutač).

Regionální rozvoj

Vánoční zvyky 
u sousedů

nositel projektu: obec okrouhlá

kontaktní osoba: jiří vosecký
partner projektu: reichenbach
místo realizace: okrouhlá, reichenbach
obDobí realizace projektu: 
11/2013–01/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 129 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 109 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu realizace došlo k vánočním 
akcím u obou partnerů. Setkání 
„Vánoční zvyky u sousedů“ proběhlo 
v Okrouhlé, kde partneři společně 
poznali tradiční české vánoční zvyky. 
Odpoledne se přesunuli do Sklářské huti 
AJETO v Lindavě, kde společně zažili 
tvorbu tradičních vánočních ozdob, 
vánoční lidové zvyky a koledy. Druhé 
velké setkání proběhlo na Vánočních 
trzích v Reichenbachu. Zde také byly 
rozdávány vánoční výrobky společně 
vytvořené během setkání v Čechách.
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Regionální rozvoj

9. sympozium pracovní 
skupiny EUREX  
„Čistá Nisa“

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: tamara tomeŠová
partner projektu: město žitava
místo realizace: Doksy
obDobí realizace projektu: 
01/2014–04/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 261 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 222 tis Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem projektu bylo vytvoření odborné 
diskusní platformy se zaměřením 
na výměnu zkušeností v plnění úkolů 
vyplývajících z rámcové směrnice o vodách 
a z rámcové směrnice o vyhodnocování 
a zvládání povodňových rizik. V rámci 
dvoudenního sympozia, kterého se 
zúčastnilo přibližně 70 osob, byly 
poskytnuty náměty a nové kontakty mezi 
odbornou i laickou vodohospodářskou 
veřejností. Dále byly definovány hlavní 
body pro další společný postup v povodí 
Lužické Nisy. Byl vytvořen sborník 
přednášek odborníků v oblasti vodního 
hospodářství ve třech jazycích.

Regionální rozvoj

JSDH Krásná Studánka – 
JSDH Berthelsdorf

nositel projektu: statutární město liberec

kontaktní osoba: lubomír popp
partner projektu: staDt hernhut
místo realizace: liberec, krásná stuDánka
obDobí realizace projektu: 
10/2013–04/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 55 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 47 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl navázán nový kontakt 
mezi jednotkami dobrovolných hasičů 
Liberec – Krásná Studánka a Herrnhut – 
Berthelsdorf. Byly uskutečněny 3 společné 
akce: odborná exkurze „Zařízení civilní 
ochrany v Liberci“, společné školení – 
zdolávání požárů v nepřístupném terénu 
a společné vyhodnocení projektu. Aktivity 
projektu byly zachyceny na pohlednicích.

Regionální rozvoj

Spolupráce 
dobrovolných hasičů 
Lučany a Neschwitz

nositel projektu: lučany naD nisou

kontaktní osoba: jiří řeŠátko
partner projektu: gemeinDe neschwitz
místo realizace: lučany naD nisou
obDobí realizace projektu: 
11/2013–06/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 66 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 77 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhly 3 českoněmecké 
akce a další setkání dobrovolných hasičů 
a zástupců sportovních klubů obou 
měst. Na podzim proběhlo společné 
dvoudenní setkání hasičských sborů 
v Lučanech spojené s odborným výcvikem 
v protiplynovém polygonu. Na jaře 
navštívili mladí hasiči z Lučan hasiče 
v obci Neschwitz, kde se seznámili s místní 
zbrojnicí, technikou, výukou a zapojili se do 
programu. V létě se konala oslava 145. výročí 
založení sboru v Lučanech s doprovodným 
programem pro německé kolegy.
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Sport

Pojďme dělat Judo 
společně

nositel projektu:  
juDo klub jablonec naD nisou

kontaktní osoba: Dieter brůžek
partner projektu: hsg turbine zittau, e.v.
místo realizace: jablonec naD 
nisou, zittau, bautzen, görlitz
obDobí realizace projektu: 
09/2009–08/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 88 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 27 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnilo 
9 společných tréninků juda v Žitavě 
vždy za účasti 30 až 40 mladých judistů 
z české a německé části Euroregionu 
Nisa. Vrcholem projektu byly 3 společné 
turnaje v Bautzenu, Zittau a Jablonci. 
Nejdůležitější výsledek celého projektu 
bylo navázání sportovních přátelství 
mladých judistů, výměna zkušeností 
a další spolupráce se sousedy ze Saska.

Sport

Podpora rozvoje 
mezigenerační 
sportovní činnosti 
v Regionu Trojzemí

nositel projektu: město hráDek naD nisou

kontaktní osoba: martin půta
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: region 
trojzemí – přeDevŠím na Území 
svazku malý trojÚhelník
obDobí realizace projektu: 
03/2010–10/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 188 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 160 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 178 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci dlouhodobé spolupráce měst 
Hrádek nad Nisou a Zittau byla zapojena 
nová cílová skupina amatérských 
sportovců a organizátorů sportovních 
akcí. Proběhlo několik workshopů 
a uskutečnily se přeshraniční sportovní 
akce pro veřejnost. Byla realizována 
propagace a prezentace přeshraniční 
spolupráce sportovních zařízení včetně 
tvorby propagačních materiálů a mediální 
prezentace. Tím došlo ke zvýšení 
atraktivity regionu pro sportovně založené 
návštěvníky na obou stranách hranice.

Sport

Turistické a sportovní 
víkendy partnerských 
organizací ve Sloupu 
v Čechách

nositel projektu:  
asociace turistických oDDílů mláDeže čr

kontaktní osoba: viktor hájek
partner projektu: erzgebirgsverein, e.v.
místo realizace: euroregion neisse-nisa
obDobí realizace projektu: 
03/2010–02/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 465 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 374 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Obsahem tohoto projektu bylo pořádání 
společných víkendových turisticko – 
sportovních akcí v areálu Herberku 
Ferdinanda Dobrotivého ve Sloupu 
v Čechách. Byla vybudována víceúčelová 
plocha, která výborně posloužila 
nejen projektovým aktivitám.
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Sport

Učme se přežít

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: michal mochal
partner projektu: mission zero
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
03/2010–10/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 426 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 160 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo ve dvou termínech 
na autodromu v Sosnové proškoleno 
107 motocyklistů z české a německé 
části Euroregionu Nisa. Účastníci byli 
seznámeni s dopravní psychologií, 
nehodovostí, rozdílnou právní úpravou 
v ČR a SRN, technikou jízdy apod. 
Prakticky si vyzkoušeli první pomoc 
a samotné tréninkové jízdy. Dále 
proběhla dvojjazyčná informační kampaň 
o možnostech nadstavbové výuky.

Sport

Intenzivní týden sportu

nositel projektu:  
záklaDní Škola varnsDorF

kontaktní osoba: václav zemler
partner projektu:  
geschwister-scholl gymnasium nossen
místo realizace:  
varnsDorF – Šluknovský výběžek
obDobí realizace projektu: 
06/2010–11/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 164 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 138 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci čtyř soutěží ve čtyřech soutěžních 
dnech byly porovnány výkony jednotlivých 
skupin tvořených žáky obou partnerských 
škol. Pro odlehčení sportovní činnosti bylo 
uspořádáno gastronomické odpoledne 
společně s hudebním vystoupením 
žáků. V rámci všech aktivit se žáci 
zbavovali jazykových bariér a zjistili, 
jak potřebná je výuka cizího jazyka.

Sport

Motocyklisté,  
učme se přežít

nositel projektu: liberecký kraj

kontaktní osoba: michal mochal
partner projektu: mission zero
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
04/2011–11/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 407 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 260 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během realizace projektu se uskutečnily 
kurzy na autodromu v Sosnové. Byla 
vydána trojjazyčná informační publikace 
a trojjazyčné DVD se záznamy jízd 
a rozhovory s účastníky a organizátory. 
V rámci lepší informovanosti 
byly aktualizovány internetové 
stránky www.ucmeseprezit.cz.
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Sport

Rozvoj přeshraniční 
spolupráce SLOVAN 
Hrádek nad Nisou 
a EHC FALKEN Jonsdorf

nositel projektu: slovan hráDek naD nisou

kontaktní osoba: heDvika zimmermannová
partner projektu:  
ehc jonsDorFer Falken e.v.
místo realizace:  
hráDek na nisou, jonsDorF
obDobí realizace projektu: 
06/2012–05/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 400 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 340 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu realizace projektu se uskutečnilo 
5 společných turnajů dorostu, kterých 
se účastnilo kolem 200 sportovců. Dále 
proběhl sportovní workshop pro děti 
a mládež a 2 workshopy pro dospělé 
zaměřené na výměnu zkušeností ve sportu, 
problematiku první pomoci apod.

Sport

Maraton Euroregionu 
Nisa pro děti a dospělé

nositel projektu: spinFit liberec

kontaktní osoba: luDiŠe bílková
partner projektu: sektion zittau 
Des Deutschen alpenvereins, e.v.
místo realizace: stráž poD ralskem
obDobí realizace projektu: 
04/2012–11/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 343 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 280 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Dvoudenního cyklomaratonu v oblasti 
Podralska se zúčastnilo celkem 420 dětí 
a dospělých z české a saské strany 
Euroregionu Nisa. Ve sportovní části byl 
ve 12 kategoriích uskutečněn závod pro děti 
a mládež. Pro dospělé se uskutečnil MTB 
závod na 50 km v 7 kategoriích. Součástí byl 
doprovodný program a hudební vystoupení.

Sport

Tenis bez hranic

nositel projektu: ltk liberec

kontaktní osoba: marie sokolová
partner projektu: město žitava
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
01/2013–05/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 281 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 237 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly uspořádány 
4 soutěžní dny, kterých se zúčastnilo celkem 
220 dětí z české a saské části Euroregionu 
Nisa. Soutěž vyvrcholila vyhlášením 
nejtalentovanější školky Euroregionu Nisa 
v základních tenisových dovednostech. Byla 
vydána skládačka, která shrnuje průběh celé 
akce a je doplněna o fotografie účastníků.
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Sport

Sportovní hry mládeže 
partnerských měst 2013

nositel projektu:  
sport jablonec naD nisou, s. r. o.

kontaktní osoba: michaela schierová
partner projektu: msv bautzen e.v.
místo realizace: jablonec naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2012–08/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 322 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 274 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
18. ročníku sportovních her mládeže 
se účastnili mladí sportovci, trenéři 
a delegáti z české, německé a polské 
části Euroregionu Nisa. Soutěžilo se 
ve čtyřech sportovních disciplínách, 
kterými byly fotbal, basketbal, plavání 
a atletika. Fotografie a výsledky posloužily 
k vydání informační brožury připomínající 
18. ročník sportovních her mládeže.

Školy

Laterna Futuri – 
Týdenní interkulturní 
dílny na téma 
„Svoboda – Pokusy žít 
v pravdě – perspektiva 
let 2009–1989–1968“

nositel projektu:  
občanské sDružení roDowitz, raDvanec

kontaktní osoba: petra sochová
partner projektu: begegnungszentrum 
im Dreieck, e.v, grosshennersDorF
místo realizace:  
lanDkreis görlitz, liberecký kraj
obDobí realizace projektu: 
03/2009–06/2009
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 200 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 162 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 383 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Týdenní mezinárodní filmová dílna Laterna 
Futuri sledovala rozvoj interkulturních 
kompetencí zúčastněných studentů 
(nepřímo i učitelů). V průběhu prvních 
dvou dní sestavili studenti scénář filmu, 
vyzkoušeli si všechny role ve filmovém 
týmu a naučili se vést samostatné 
natáčení. V dalších dvou dnech natáčeli 
v mezinárodním týmu a poslední den 
věnovali dokončení střihu apod.

Školy

Study.art

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: helena neumannová
partner projektu: wtt, e.v. zittau
místo realizace: liberec, liberecký kraj, 
jablonec naD nisou, zittau, görlitz
obDobí realizace projektu: 
06/2009–12/2009
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 156 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 109 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 300 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstavy organizované v rámci projektu 
měly zprostředkovat intenzivnější 
kontakt směrem ke komunálním ale 
i euroregionálním institucím, měly 
posílit image zúčastněných vysokých 
škol v regionu. Celkem bylo uspořádáno 
5 výstav děl studentů, která vznikla 
na workshopech v rámci projektu.
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Školy

Mezinárodní 
vzdělávací platforma 
pro strojírenství 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: lubomír peŠík
partner projektu:  
hochschule zittau/görlitz
místo realizace: liberec, zittau
obDobí realizace projektu: 
10/2009–07/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 302 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 236 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 205 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Byla vytvořena mezinárodní struktura 
5 vzdělávacích modulů v oblasti aktuálních 
problémů strojírenství. Na jejím základě 
byly vydány výukové podklady ve formě 
skript v češtině a němčině. Uskutečnilo 
se 12 společných přednášek, kterých 
se celkem zúčastnilo přes sto studentů 
z univerzit z Liberce a ze Žitavy. Vznikla 
odborná partnerství na základě úzké 
spolupráce vědeckých a pedagogických 
pracovníků partnerských institucí. 
Také vznikly některé nové myšlenky 
k obsahovým formám spolupráce.

Školy

Spolupráce mateřských 
škol Grossschönau 
a Krásná Lípa

nositel projektu: záklaDní Škola 
a mateřská Škola krásná lípa

kontaktní osoba: věra gottwalDová
partner projektu: arbeitwohl-Fahrt 
kreisverbanD oberlausitz, e.v. löbau
místo realizace:  
krásná lípa, grossschönau
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 206 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 155 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 118 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Tímto projektem byla nastartována 
přeshraniční spolupráce MŠ v Krásné Lípě 
a AWO Mateřská škola Großschönau. Cílem 
bylo představit a přiblížit předškolním 
dětem sousední region, odbourat překážky 
a bariéry. Děti a pedagogové měli možnost 
se poznat při deseti společných aktivitách 
a výletech. Děti společně navštívili Motýlí 
dům, Dům českého Švýcarska, ZOO 
a jiné. Byly uspořádány programy na 
téma ekodílen, chemických experimentů, 
vánočních a velikonočních tradic apod.

Školy

Síť vysokoškolského 
studia v Euroregionu 
Nisa

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: helena neumannová
partner projektu:  
hochschule zittau/görlitz
místo realizace: zemský okres görlitz
obDobí realizace projektu: 
09/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 203 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 157 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 147 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byl dotazníkový průzkum 
v německé části Euroregionu Nisa 
za účelem vytvoření komplexního 
obrazu o situaci na pracovním trhu 
vysokoškoláků. V rámci projektu 
následně proběhlo zpracování webové 
prezentace a uspořádání konference.
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Školy

Škola hrou – o nás 
a o našich sousedech

nositel projektu:  
město jablonec naD nisou

kontaktní osoba: markéta puzrlová
partner projektu: internationales 
begegnungszentrum st. marienthal
místo realizace: liberecký kraj, jablonec 
naD nisou, liberc, görlitz, bautzen
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 161 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 129 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 252 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci víkendových seminářů se 
setkaly rodiny z Čech a Německa, aby se 
při společných aktivitách lépe poznali. 
Tato setkání přispěla k vzájemnému 
pochopení a smíření mezi obyvateli 
v Euroregionu Nisa. Přitom bylo možné 
pochopit kulturu a jazyk souseda.

Školy

Analýza spotřebního 
chování česko-německé 
části ERN,  
také s ohledem 
na ekologicky zaměřené 
chování kupujících

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: jaroslava DěDková
partner projektu: internationale 
hochschulinstitut zittau
místo realizace: liberec a liberecký 
kraj, okresy bautzen a görlitz
obDobí realizace projektu: 
10/2009–09/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 90 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 68 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Byl proveden primární výzkum spotřebního 
chování v česko-německé části Euroregionu. 
Na jeho základě vznikla dvojjazyčná 
publikace, která shrnula nejnovější 
poznatky z oblasti spotřebního chování. 
K ukončení projektu byla uspořádána 
závěrečná konference s mezinárodní účastí. 
Krom toho byla prohloubena spolupráce 
mezi vysokoškolskými institucemi.

Školy

Spolu ve škole, spolu za 
školou

nositel projektu:  
záklaDní Škola pastelka, o. p. s.

kontaktní osoba: anna jinDrová
partner projektu:  
Freier schulträgerverein, e.v. schkola
místo realizace:  
rumburk, ebersbach, hartau
obDobí realizace projektu: 
11/2009–07/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 171 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 117 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 186 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během projektu se uskutečnilo 
55 potkávacích dní a žákovských výměn. 
Ty byly připraveny na téma: Hry, Od zrna 
k chlebu, Hvězdy a planety, Vánoce, 
Člověk, Experimenty, Cestování, Věda 
a technika, Olympiáda, Zelený svět. 
Na obou partnerských školách se 
propojuje standardní výuka s výukou 
v cizím jazyce už od 1. třídy.
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Školy

Casuistika

nositel projektu:  
biskupské gymnázium varnsDorF

kontaktní osoba: jiří čunát
partner projektu:  
sorbisches gymnasium bautzen
místo realizace: varnsDorF, bautzen
obDobí realizace projektu: 
01/2010–12/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 436 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 362 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 171 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu vznikl studijní materiál 
„sborník casuistik“ jako zdroj a inspirace 
pro další práce studentů obou škol. 
Zdrojem informací pro sborník byly 
rozhovory studentů s lidmi, kteří jsou 
starší, většinou nemocní a žijících 
v různých sociálních ústavech.

Školy

Ekologické využití 
energetických zdrojů 
v Euroregionu Nisa – 
Biomasa v praxi

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: helena neumannová
partner projektu: internationale 
hochschulinstitut zittau
místo realizace:  
liberec, FrýDlant, hejnice, žitava
obDobí realizace projektu: 
01/2010–07/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 383 tis Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 315 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily semináře 
a také odborná exkurze zaměřená na 
zdroje ekologické energie a na konkrétní 
podmínky pěstování biomasy a rychle 
rostoucích dřevin. Výstupem projektu 
bylo vydání informační brožury.

Školy

Kontakty mezi mládeží 
a odborné vzdělávání 
v Euroregionu Nisa 
Zittau – Frýdlant

nositel projektu: střeDní Škola 
hospoDářská a lesnická FrýDlant

kontaktní osoba: raDka hraDilová
partner projektu: zittauer 
bilDungsgesellschaFt ggmbh
místo realizace: FrýDlant, žitava
obDobí realizace projektu: 
05/2010–04/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 97 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 82 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 102 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V průběhu projektu byly střídavě 
v Zittau a ve Frýdlantu realizovány 
rozmanité společné akce ve skupinách 
po 10 až 16 českých a německých žáků 
pod dohledem německých a českých 
učitelů. Při společné práci v kuchyni 
a v obsluze docházelo k výměně zkušeností 
a rozšiřování odborné slovní zásoby 
v jazyce partnerské země. Čeští učňové 
získali nové poznatky o tradičních 
pokrmech hornolužické kuchyně. Při 
společných sportovních aktivitách 
a poznávacích výletech docházelo 
k bližšímu vzájemnému poznání účastníků 
i k poznávání příhraničního regionu.
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Školy

Mezinárodní parlament 
dětí Euroregion Nisa – 
společně

nositel projektu:  
záklaDní Škola liDická, hráDek naD nisou

kontaktní osoba: ivana vojtíŠková
partner projektu: staDt zittau
místo realizace: region 
trojzemí – přeDevŠím na Území 
svazku malý trojÚhelník
obDobí realizace projektu: 
07/2010–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 338 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 280 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 140 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Mezinárodní parlament dětí a mládeže 
ERN navázal kontakty s politiky (zemský 
sněm, starostové a další představitelé 
měst Euroregionu Nisa) a se vzdělávacími 
zařízeními v Žitavě. V průběhu projektu 
proběhla stovka společných workshopů 
na téma sport, kultura, tradice a dovednosti. 
Někteří žáci se účastnili politické exkurze 
v zemském sněmu v Drážďanech, jiní 
studenti se podíleli na workshopu 
o historii hraničních měst. Také byl 
realizován společný pobyt v Jizerských 
horách a další společné akce.

Školy

Přeshraniční vzdělávání 
seniorů

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: jitka pacltová
partner projektu:  
hochschule zittau/görlitz
místo realizace: euroregion neisse-nisa
obDobí realizace projektu: 
09/2010–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 302 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 239 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 282 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu bylo střídavě v ČR a Sasku 
uspořádáno 8 vzdělávacích a společenských 
aktivit, kterých se zúčastnili senioři. 
Konaly se také dvě výstavy výtvarných 
prací seniorů, které vznikly v průběhu 
projektu. V rámci jednotlivých seminářů 
se účastníci seznamovali s jazykem, 
historií, kulturou, zvyky a každodenním 
životem obyvatel sousední země, 
navázali kontakty a přátelské vztahy.

Školy

Euroregionální setkání 
učitelů hudební nauky

nositel projektu: záklaDní umělecká 
Škola jablonec naD nisou

kontaktní osoba: zDeněk rakuŠan
partner projektu: traum-palast, e.v.
místo realizace: liberec, jablonec naD 
nisou, česká lípa, varnsDorF, bautzen
obDobí realizace projektu: 
05/2010–10/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 86 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 72 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Učitelé hudební nauky z hudebních 
škol v německé, české a polské části 
Euroregionu Nisa absolvovali celkem 
deset 90minutových programových 
bloků, z toho 7 workshopů obsahujících 
metodické náměty, jak vyučovat hudební 
nauku atraktivně. Díky mezinárodní účasti 
i zastoupení české a německé strany 
došlo mezi lektory k přeshraniční výměně 
zkušeností s výukou hudební nauky.
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Školy

Školky bez hranic

nositel projektu: mateřská Škola 
lovecká, jablonec naD nisou

kontaktní osoba: květoslava Šelbická
partner projektu: gemeinDe oDerwitz
místo realizace: oDerwitz a okolí, 
jablonec naD nisou a okolí
obDobí realizace projektu: 
09/2010–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 158 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 135 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 107 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo celkem 
20 partnerských setkání, která byla vždy 
plánovaná tematicky. Během těchto setkání 
se společně zpívalo, hrály se hry, děti se 
seznamovaly se zvyky a tradicemi země 
svých kamarádů. V rámci projektu se konal 
víkendový rodinný pobyt v Harrachově.

Školy

Přeshraniční region 
očima dětí

nositel projektu: záklaDní Škola 
a mateřská Škola krásná lípa

kontaktní osoba: lucie hanková
partner projektu: arbeitwohl-Fahrt 
kreisverbanD oberlausitz, e.v. löbau
místo realizace:  
krásná lípa, grossschönau
obDobí realizace projektu: 
10/2010–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 44 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 35 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 81 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Při společných hrách, tvoření a výletech se 
děti hlouběji poznávaly a učily se vzájemně 
prezentovat vyrobené obrázky a výrobky.

Školy

Hudba nemá hranice

nositel projektu:  
záklaDní umělecká Škola liberec

kontaktní osoba: tomáŠ kolaFa
partner projektu: eigenbetrieb kultur 
unD bilDung Der staDt hoyerswerDa
místo realizace: liberec, hoyerswerDa
obDobí realizace projektu: 
09/2010–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 99 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 83 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt připomněl 10 let spolupráce 
ZUŠ Liberec a Musikschule Hoyerswerda. 
Uskutečnilo se několik společných 
hudebních akcí střídavě v Liberci 
a v Hoyerswerdě. Žáci a učitelé měli 
možnost se poznat a prohloubit vztahy 
při různých koncertech, hudebních 
soutěžích, vánočních koncertech a open 
air hudebních akcích naplánovaných 
a realizovaných společně oběma partnery.
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Školy

Setkání studentů 
v Jizerských horách – 
nové trendy ve výuce 
Češtiny jako cizího 
jazyka – tandemová 
metoda

nositel projektu: univerzita karlova 
v praze – pobočka liberec

kontaktní osoba: Dana nevrklová
partner projektu: tu DresDen
místo realizace: euroregion nisa
obDobí realizace projektu: 
11/2010–12/2010
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 61 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 52 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Dvacítka studentů z české a německé části 
Euroregionu Nisa se setkala v Jizerských 
horách a 4 dny poznávala jazyk souseda 
tandemovou metodou. Vyměňovali si 
novou slovní zásobu a informace o svém 
městě, zemi a škole. Ve skupinách 
si potom připravili mnoho aktualit 
z reálií, které výtvarně znázornili.

Školy

Přeshraniční spolupráce 
mateřské školy 
z Dolního Podluží

nositel projektu:  
mateřská Škola Dolní poDluží

kontaktní osoba: miloslava böhmová
partner projektu: awo
místo realizace:  
Dolní poDluží, neugersDorF
obDobí realizace projektu: 
03/2011–06/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 184 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 151 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu probíhala intenzivní 
lektorská činnost, při které se děti formou 
her učily základům cizího jazyka. Vedle této 
činnosti bylo v rámci projektu zrealizováno 
celkem 8 společných akcí. Při společných 
akcích (hrací dny, výlety, soutěže) došlo 
ke kontaktu dětí s řečí sousedů a obyvatel 
příhraničního regionu, čímž se vytvořily 
dobré předpoklady pro budoucí zájem 
o poznávání kultury druhého národa.

Školy

Překonat hranice – 
přírodu a sousední zemi 
společně objevit, prožít 
a chránit II

nositel projektu: záklaDní Škola 
a mateřská Škola krásná lípa

kontaktní osoba: eva salovová
partner projektu: jugenDverein 
valtenbergwichtel, e.v.
místo realizace:  
neukirch a okolí, krásná lípa a okolí
obDobí realizace projektu: 
04/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 387 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 26 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 96 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se konala 4 společná 
setkání. České děti si mohly rozšířit znalosti 
v německém jazyce a německé děti postupně 
získávaly jazykové znalosti v češtině. 
Důležitým prvkem projektu bylo závěrečné 
vyhodnocení uskutečněných aktivit.
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Školy

Po stopách tradic 
Euroregionu Nisa

nositel projektu: střeDní Škola 
hospoDářská a lesnická FrýDlant

kontaktní osoba: raDka hraDilová
partner projektu:  
zittauer bilDungsgesellschaFt ggmbh
místo realizace: FrýDlant, liberec, žitava
obDobí realizace projektu: 
04/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 104 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 88 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 171 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Ve skupinách po cca 13 žácích z Frýdlantu 
a Žitavy byly realizovány společné akce 
zaměřené na různé obory. Po společném 
cvičném vaření a přednášce se žáci z obou 
škol zúčastnili soutěže v odborných 
dovednostech. Společně poznávali 
příhraniční region při turistických 
vycházkách a exkurzích. Při workshopech 
si účastníci vyzkoušeli práci se sklem, 
tkaní, předení a tvorbu textilních výrobků.

Školy

Role Univerzity Nisa 
v ERN

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: jaroslav vilD
partner projektu:  
hochschule zittau/görlitz
místo realizace:  
liberec a liberecký kraj, Źitava, görlitz
obDobí realizace projektu: 
04/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 303 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 247 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 115 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byl proveden dotazníkový 
průzkum pro absolventy U-Nisa 
a zaměstnavatele, na jehož základě 
vznikla publikace „Společný plán“ se 
zaměřením na studijní obory U-Nisa a na 
požadavky trhu práce v příhraničním 
území. Byla uspořádána úvodní 
mezinárodní konference k 10. jubileu 
U-Nisa v Görlitz a závěrečná mezinárodní 
konference v Liberci. Z obou konferencí 
vznikl sborník a také byl vytvořen 
almanach k 10. výročí Univerzity Nisa.

Školy

Česko-německá 
akademie, aneb jsme 
sousedé

nositel projektu:  
záklaDní Škola varnsDorF

kontaktní osoba: václav zemler
partner projektu:  
geschwister-scholl gymnasium nossen
místo realizace: varnsDorF – lužické 
hory, jizerské hory – nossen
obDobí realizace projektu: 
02/2011–09/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 143 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 121 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Česko-německá sportovní akademie 
připravená ve spolupráci české a německé 
školy proběhla v 5 dnech. Do projektu 
se zapojilo celkem 38 dětí z obou škol. 
Žáci se utkali v netradičních sportech 
a poznali krásy Jizerských hor. Součástí 
projektu se stala také prezentace, 
kterou vytvořili žáci společně.
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Školy

Škola hrou

nositel projektu:  
záklaDní Škola liDická, hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jana večerníková
partner projektu: schkola hartau
místo realizace:  
hráDek naD nisou, hartau, jonsDorF
obDobí realizace projektu: 
06/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 279 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 237 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily 4 
společné česko-německé vícedenní 
pobyty, setkávací dny a letní česko-
německý pobyt dětí. Také vznikl soubor 
dvojjazyčných pracovních listů a soubor 
dramatických textů pro žáky 1. stupně 
a soubor textů českých a německých písní.

Školy

Veselá Popelnice

nositel projektu:  
záklaDní Škola lesní, liberec

kontaktní osoba: jiří sýkora
partner projektu: schkola hartau
místo realizace:  
euroregion neisse-nisa-nysa
obDobí realizace projektu: 
05/2011–10/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 245 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 203 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt se snažil vnést ekologickou 
odpovědnost do podvědomí dětí, ale i celé 
veřejnosti. Děti během projektu vypracovaly 
stovky návrhů popelnic, které by mohly 
nahradit popelnice, které vídáme denně 
na ulici. Exkurze do spalovny odpadů 
a závěrečný workshop dětem ukázaly 
životní cyklus odpadů a nutnost recyklace 
u recyklovatelných materiálů. Veřejnost 
přišla do styku s projektem díky výstavě 
v Liberci a na Žitavské radnici, kde se 
shledala s velkým zájmem široké veřejnosti.

Školy

Ekologii se učíme, 
ekologicky se bavíme

nositel projektu:  
záklaDní Škola sokolovská, liberec

kontaktní osoba: jiří sýkora
partner projektu: schkola hartau
místo realizace: euroregion neisse-nisa
obDobí realizace projektu: 
10/2011–12/2011
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 140 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 116 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci tohoto projektu byly uspořádány 
2 společné akce, kterých se účastnila více 
než stovka dětí. Prvním byl ekologický 
workshop, díky kterému se děti hravou 
formou naučily šetrnému chování 
k přírodě, třídění odpadků, využití 
recyklovatelných materiálů apod. Druhou 
akcí byl společný karneval v maskách.
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Školy

Organizace 
Skládkového 
workshopu  
Liberec-Žitava 2012

nositel projektu:  
technická univerzita v liberci

kontaktní osoba: jan Šembera
partner projektu:  
hochschule zittau/görlitz
místo realizace: liberec, žitava, liberecký 
kraj, lanDkreis görlitz, lanDkreis bautzen
obDobí realizace projektu: 
03/2012–12/2012
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 285 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 242 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Hlavním výstupem projektu byl dvoudenní 
Skládkový workshop Liberec-Žitava 2012, 
na němž se sešlo 70 odborníků, vyměnili 
si zkušenosti a navázali přeshraniční 
spolupráci v řešení konkrétních 
problémů. Součástí workshopu byla 
také exkurze na skládku Košťálov. 
Dalším výsledkem projektu je sborník 
příspěvků přednesených na workshopu.

Školy

Partnerství 
Knirpsenland – 
Pampeliška

nositel projektu:  
mŠ lovecká, jablonec naD nisou

kontaktní osoba: květa Šelbická
partner projektu: obec oDerwitz
místo realizace:  
jablonec naD nisou, oDerwitz
obDobí realizace projektu: 
04/2012–04/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 176 tis Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 150 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 148 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Projekt navazuje na dlouhodobou 
a fungující spolupráci předškolních 
zařízení. Cílem projektu je odstranit 
předsudky a seznámit děti s jazykem 
sousední země prostřednictvím učitelských 
výměn a při různých zábavných aktivitách. 
Pro cca 45 dětí byla uspořádána řada 
společných setkání na témata ročních 
období a svátků, životní prostředí a sport. 
Přidanou hodnotou bylo zapojení rodičů 
při rodinném víkendu v Harrachově.

Školy

Jdeme na handl

nositel projektu:  
zŠ liDická, hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jaroslav poláček
partner projektu: staDtverwaltung zittau
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
07/2012–06/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 215 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 174 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byla realizována řada 
workshopů a akcí cíleně věnovaných 
jazyku sousedů. Desítky akcí se účastnila 
přibližně stovka studentů z Hrádku nad 
Nisou a Žitavy a společné workshopy 
se odehrávaly především v těchto dvou 
městech. Kromě toho měli studenti 
možnost se lépe poznat také na pobytu 
v Rokytnici, v Maxově a v Polesí.
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Školy

Česko-německy 
ekohravě

nositel projektu:  
zŠ liDická, hráDek naD nisou

kontaktní osoba: jaroslav poláček
partner projektu: schkola
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
08/2012–07/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 330 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 280 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly realizovány smíšené 
vícedenní pobyty žáků různých stupňů 
ZŠ z obou partnerských škol v Maxově, 
v Lázních Libverda, v Horní Chřibské, 
v Hartavě, v Hrádku nad Nisou a Jonsdorfu. 
Během trvání projektu se žáci při 
setkávacích dnech navštěvovali ve svých 
školách a účastnili se společně exkurzí 
na území euroregionu. Žáci měli možnost 
pochopit otázky ochrany životního prostředí 
a zároveň si zlepšit porozumění jazyka 
sousedů prostřednictvím běžných situací – 
hrou, dramatizací, tříděním odpadů, 
poznáváním ohrožených živočichů a rostlin.

Školy

Tradice a současnost 
v Euroregionu Nisa

nositel projektu: střeDní Škola 
hospoDářská a lesnická FrýDlant

kontaktní osoba: raDomíra hraDilová
partner projektu: zittauer 
bilDungsgesellschaFt ggmbh
místo realizace: FrýDlant, žitava
obDobí realizace projektu: 
09/2012–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 113 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 96 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 280 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu byly realizovány 
jednodenní a vícedenních aktivity malých 
skupin žáků z partnerských škol v oblastech 
gastronomie, provozu služeb a opracování 
kovů. Akce probíhaly vždy střídavě 
v obou zařízeních pod vedením pedagogů 
partnerských škol. Průběh projektu byl 
zaznamenán na film a sestříhán jako 
filmový dokument v režii žáků obou škol.

Školy

Koncepce k tematické 
ekologické výchově 
pro včely divoké 
a medonosné

nositel projektu:  
záklaDní Škola hráDek naD nisou – Donín

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu: lebensträume e.v.
místo realizace: hráDek naD nisou
obDobí realizace projektu: 
10/2012–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 291 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 247 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 266 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu je společná česko-
německá koncepce, na základě které 
v budoucnu vznikne vždy jedno naučné 
prožitkové hřiště u každého z partnerů. 
Na české straně vznikla samotná realizační 
dokumentace a na německé straně 
prozatím pouze koncept dokumentace. 
Partneři se rozhodli zvolit jednotný přístup 
v problematice včelařství a v budoucnu 
se budou výchovou dětí v daném tématu 
zabývat společně v obou zařízeních.
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Školy

Dny soudobé české 
a německé literatury

nositel projektu:  
technická univerzita liberec

kontaktní osoba: milan svoboDa
partner projektu:  
hochschule zittau/görlitz
místo realizace: liberec, žitava
obDobí realizace projektu: 
01/2013–05/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 94 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 80 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 66, tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu se uskutečnily semináře, 
autorská čtení, workshopy a výstavy 
se společným tématem soudobé české 
a německé literatury. Česko-německé týmy 
provedly výběr vhodné literatury, zpracovaly 
sborník, zadaly studentům samostatnou 
práci na přípravě seminářů a překladech, 
uspořádaly semináře, workshopy a výstavy. 
V rámci workshopu vyhodnotily nejlépe 
provedené překlady a znalostní soutěže 
studentů. Bylo vydáno 190 výtisků Sborníku 
soudobé české a německé literatury.

Školy

Partnerství mateřských 
škol Varnsdorf – 
Grossschönau

nositel projektu: mŠ varnsDorF

kontaktní osoba: romana cermanová
partner projektu: arbeiterwohlFahrt 
kreisverbanD oberlausitz e.v.
místo realizace: varnsDorF
obDobí realizace projektu: 
01/2013–12/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 193 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 161 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 220 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Bylo realizováno 12 projektových dní 
a několik společných výletů v Německu 
a v Čechách. Děti i vychovatelky navštívily 
partnerské zařízení, kde proběhly společné 
akce. Děti své pozitivní dojmy zachytily 
na malovaných či jinak vytvořených 
pracích, které jsou zveřejněny ve dvouletém 
dvoujazyčném kalendáři – pro děti 
a rodiče. K tomu vznikla také fotokniha 
jako dokumentace projektu. Tematickým 
těžištěm projektu byly také aspekty 
ekologické výchovy, v rámci které byly 
dětem zprostředkovány základní vědomosti 
o světě rostlin a živočichů, stejně jako 
kulturní historie společného regionu.

Školy

5 let partnerství

nositel projektu:  
mŠ lovecká, jablonec naD nisou

kontaktní osoba: květa Šelbická
partner projektu:  
kita knirpsenlanD oDerwitz
místo realizace: jablonec, oDerwitz
obDobí realizace projektu: 
05/2013–04/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 237 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 201 tis Kč
výŠe příspěvku z eu saského 
partnera projektu: 218 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Po celou dobu projektu byly děti 1× týdně 
seznamovány s cizím jazykem hravou 
formou pomocí jazykových animací 
a imerzní metodou prostřednictvím 
rodilých mluvčí. V průběhu projektu se 
konaly projektové dny, setkávací dny dětí 
z obou škol na různá témata (maškarní, 
Mikuláš, podzimní dílny, Velikonoce, 
Vánoce apod.), společné výlety a rodinné 
víkendové pobyty pro rodiny s dětmi 
z obou škol. Výstupem projektu byla 
také výstava „Kamarádi bez hranic“.
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Školy

1.festival jurt:  
zdravý život

nositel projektu: poDralský naDační FonD

kontaktní osoba: jana panáčková-Feixová
partner projektu: naturschutzzentrum 
oberlasitzer berglanD e.v.
místo realizace: brniŠtě
obDobí realizace projektu: 
06/2013–08/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 287 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 238 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Díky realizaci 1. ročníku festivalu 
propagujícího environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu došlo k těsné přeshraniční 
spolupráci mezi 23 organizacemi z české 
a německé části Euroregionu Nisa. Festival 
navštívilo cca 1200–1500 účastníků a byl 
laděn v atmosféře příjemné rodině, dětem, 
handicapovaným a různým etnikům. 
Propagoval výhody udržitelného života 
a šetrného chování k Zemi. Široká 
veřejnost se díky praktickým ukázkám 
a přednáškám seznámila s mnoha 
pojmy z oblasti praktické ochrany 
přírody a našeho přístupu k životu.

Školy

Věda pro podnikání – 
podnikání pro vědu

nositel projektu:  
okresní hospoDářská komora liberec

kontaktní osoba: ivana Formanová
partner projektu: ihk zittau
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
07/2013–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 97 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 75 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Výstupem projektu byla společná 
konference „Inovace a transfer technologií“ 
a workshopy na témata Start-up, Právní 
aspekty transferu technologií a Management 
inovací v podnicích. Akce probíhaly za 
účasti vědeckých pracovníků, studentů 
a zástupců firem ze Svobodného státu 
Sasko – oblasti Zittau, Chemnitz, Drážďan 
a z oblasti Liberecka. Pro zájemce 
o případnou spolupráci byla zorganizována 
exkurze do Ústavu pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace.

Školy

Technické vzdělávání 
v Euroregionu Nisa – 
společný problém, 
různé způsoby řešení

nositel projektu:  
centrum vzDělanosti libereckého kraje

kontaktní osoba: monika obajDinová
partner projektu: internationales 
begegnungszentrum st. marienthal
místo realizace: turnov
obDobí realizace projektu: 
07/2013–09/2013
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 249 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 203 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu byla jednodenní konference, 
která poskytla prostor k vzájemné 
výměně poznatků v oblasti technického 
vzdělávání a řemesel. Dopolední část byla 
zaměřena na všeobecnější informace, 
analýzy a vize. Odpolední část přinášela 
praktické informace, konkrétní příklady 
řešení problémů, poznatky a návody. 
Akce se zúčastnila necelá stovka 
odborníků a zájemců z české, saské 
a polské části Euroregionu Nisa.
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Školy

Spolu v učení, spolu 
v pohybu

nositel projektu:  
záklaDní Škola, pastelka, o. p. s.

kontaktní osoba: anna jinDrová
partner projektu: schkola
místo realizace: rumburk
obDobí realizace projektu: 
10/2013–05/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 82 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 52 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Během projektu byly realizovány 
následující společné akce pro děti ze 
ZŠ Pastelka a Schkola Oberland: Týden 
dopravní výchovy, Sportovní olympiáda 
a Tenisový turnaj dětí a rodičů. Všechny 
akce byly zdokumentovány a z materiálů 
byly vytvořeny fotokroniky. Akce se 
realizovaly na školní zahradě, která nese 
prvky „zelené třídy“ – přírodní učebny.

Školy

Euroregion očima dětí

nositel projektu: záklaDní Škola rumburk

kontaktní osoba: jana masařová
partner projektu:  
staDtverwaltung seiFhennersDorF
místo realizace: rumburk
obDobí realizace projektu: 
01/2014–06/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 97 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 82 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
Cílem projektu bylo třídenní setkání 
českých, německých a polských dětí ve 
věkové hranici 11–15 let při společném 
fotografování významných objektů 
a míst na území svých domovských měst 
a Euroregionu Nisa (ZOO Liberec, Ještěd, 
Máchovo jezero a okolí, Bezděz). Následně 
byla vytvořena vícejazyčná publikace 
„Euroregion očima dětí“ s výběrem 
fotografií a popiskami. Z fotografií byla 
také uspořádána výstava v Domě kultury, 
která byla zahájena při příležitosti Školní 
akademie ZŠ Tyršova. Fotografie byly 
vystaveny i v partnerských školách.

Školy

Spolupráce 
SPŠ stavební v Liberci 
a ÜAZ Bautzen – 
desetiletá tradice

nositel projektu: střeDní průmyslová 
Škola stavební, liberec

kontaktní osoba: tereza Švecová
partner projektu:  
beruFsFörDerungswerk bau sachsen, e.v.
místo realizace: liberec
obDobí realizace projektu: 
12/2013–03/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 45 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 52 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
U příležitosti desetiletého výročí 
Spolupráce SPŠ stavební v Liberci a ÜAZ 
Bautzen byl zorganizovaný odborný 
česko-německý seminář „Přínos 
projektů odborných praxí v zahraničí. 
Vedle shrnutí dosavadní spolupráce 
zde zazněla i řada podnětů k dalšímu 
pokračování. Dosavadní spolupráci 
mapuje také česko-německá brožura.



160 fond malých projek tů – projek t y přeshr aniční spolupr áce mezi svobodným státem sasko a českou republikou 2007–2013

Školy

Společně a zdravě

nositel projektu: obec okrouhlá

kontaktní osoba: jiří vosecký
partner projektu: reichenbach
místo realizace: okrouhlá, reichenbach
obDobí realizace projektu: 
01/2014–06/2014
celkové náklaDy českého 
partnera projektu: 197 tis. Kč
výŠe příspěvku z eu českého 
partnera projektu: 232 tis. Kč

obsah a výsleDky projektu
V rámci projektu proběhlo 10 společných 
prezentací v českých a německých 
školách, zaměřených na podporu zdravého 
sebevědomí mládeže v příhraničí a na 
výchovu ke zdravému životnímu stylu. 
Na prezentacích byli přítomni zástupci 
českých i německých pedagogů a další 
členové společného projektového 
týmu. Pro prezentace byly vytvořeny 
videospoty ke zdravému životnímu 
stylu. Pro informování rodičů dětí byly 
vydány letáky o pořádaných akcích.


