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Pozvánka	na	workshop	

na	téma	"Spolupráce	statistických	úřadů	v	ERN"	

	

Datum:	 	 26.	4.	2017	v	10.00	hod	 	 	

Místo	jednání:		 	 Krajská	správa	ČSÚ	v	Liberci		
	 	 Nám.	Dr.	E.	Beneše	585/26,	460	01	Liberec		

	 3.	poschodí,	zasedací	místnost	č.	609	
	

Workshop	se	koná	v	rámci	projektu	KONEG	–	koordinační	síť	euroregionálních	skupin,	číslo	

projektu:	100279578	

	
Program	jednání:	

1. Zahájení	
2. Informace	k	vývoji	cen	v	Euroregionu	Neisse-Nisa-Nysa	v	roce	2016	
3. Základní	 statistické	 ukazatele	 v	 území	 Euroregionu	 Neisse-Nisa-Nysa	 2016	 -	 revize	

ukazatelů,	metodických	vysvětlivek	
4. Spolupráce	při	přípravě	statistické	konference	Euroregion	Neisse-Nisa-Nysa	
5. Různé	

	
S	přátelským	pozdravem	
	 	 	 	 															
	

	 			Jaroslav	Zámečník	
	 	 	 							 				 			Euroregion	Nisa	
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Zápis z workshopu na téma "Spolupráce statistických úřadů v ERN" 

Datum: 26. 4. 2016   
Místo : Liberec, Krajská správa ČSÚ v Liberci 

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578 

 
Program jednání: 

6. Zahájení 

7. Jednání k vydávání společných materiálů: 

• Ceny v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2016 

• Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2016 – základní údaje (revize ukazatelů, 
metodických vysvětlivek, rozšíření tabulek) 

8. Spolupráce při přípravě publikace Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – 2016 

9. Různé 

 

Jednání zahájila p. Koťátková přivítáním účastníků v Liberci. Na úvod poděkovala německé straně za 
zpracování a předání společné brožury Euroregion Neisse–Nisa–Nysa –Statistická data 2015. 
K poděkování se připojil také p. Banaszak s tím, že uvedený materiál se setkal s úspěchem. Česká a 
německá strana elektronickou verzi materiálu zveřejnila na svých internetových stránkách. V této 
souvislosti p. Scheibe informovala účastníky setkání o zájmu ostatních pracovních skupin expertů 
Euroregionu Neisse–Nisa–Nysa EUREX spolupracovat s naší pracovní skupinou. 

Program jednání dále pokračoval diskuzí nad přípravou materiálu Ceny a příjmy v Euroregionu  
Neisse–Nisa–Nysa 2016 v letošním roce. Bude zachován současný rozsah tabulek. Data za ceny 
prozatím nemá žádná ze stran k dispozici, údaje si bude možné navzájem předat v průběhu července. 
Předběžné údaje za průměrnou mzdu za rok 2016 a průměrnou mzdu podle CZ-NACE za rok 2015 
jsou na české straně již publikovány, údaje za polskou a německou stranu budou k dispozici až na 
podzim. Zpracované tabulky budou opět zveřejněny na internetových stránkách.  

Dalším bodem jednání byly tabulky za Euroregion Neisse–Nisa–Nysa – základní ukazatele za rok 
2016. P. Scheibe účastníky seznámila s aktuálními problémy statistiky obyvatelstva na německé 
straně. Z důvodu nasazení nového software dojde ke zpoždění zveřejnění dat za obyvatelstvo za rok 
2016. Tato data budou zveřejněna až v prvním čtvrtletí roku 2018. V publikacích vydaných před tímto 
termínem budou chybějící údaje nahrazeny „…“, případně budou použita data roku 2015. V materiálu 
Euroregion Neisse–Nisa–Nysa – základní ukazatele bude použita první varianta a data budou 
doplněna, jakmile budou německou stranou zveřejněna. Jak již bylo dříve domluveno, materiál bude 
v případě většiny tabulek (22 tabulek za obyvatelstvo, bytovou výstavbu, organizační statistiku, 
nezaměstnanost, cestovní ruch apod.) na české straně publikován za členské obce euroregionu. 
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V případě témat, ve kterých údaje do úrovně obcí nejsou k dispozici (5 tabulek z oblasti zdravotnictví, 
zaměstnanosti, kultury, průměrných mezd) budou i nadále data publikována za okresy, případně kraj. 
Nově také budou zařazeny údaje za členské obce okresu Děčín, popř. za okres Děčín. Vzhledem 
k tomu, že německá strana od roku 2018 již nebude mít k dispozici údaje za kulturu, budou 2 tabulky 
s těmito údaji do budoucna zrušeny. 

Program jednání pokračoval žádostí české strany o podporu při přípravě publikace „Euroregion 
Neisse–-Nisa–Nysa – 2016“, kterou si Krajská správa ČSÚ v Liberci zařadila do katalogů produktů na 
rok 2017, a která bude vydána u příležitosti 25. výročí založení Euroregionu Neisse–Nisa–Nysa. Obě 
strany pomoc přislíbily. Jednatel Euroregionu Nisa Ing. J. Zámečník informoval o možnosti vytištění 
publikace ve 3 jazykových mutacích. 

Dalším bodem jednání bylo vystoupení p. Banaszaka s prezentací na téma „Cestovní ruch v česko–
polském a polsko–německém pohraničí“. 

Dále vystoupil projektový manažer Euroregionu Nisa Mgr. O. Havlíček a představil projekt „ALiZi: 
oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“. Hlavním 
cílem projektu je vypracování strategického dokumentu, který bude sloužit pro potřeby dalšího rozvoje 
dané oblasti a na kterém se budou moci formou výstupů z pěti společných workshopů podílet 
samosprávy jak partnerských obcí (Liberec a Žitava), tak i zástupci dalších obcí v oblasti (Chrastava, 
Hrádek nad Nisou, Stráž nad Nisou, Bílý Kostel, Chotyně, Jonsdorf, Herrnhut). Tématy s největším 
potenciálem pro budoucí rozvoj oblasti spolupráce Liberec–Žitava jsou: bydlení, vzdělávání, cestovní 
ruch a marketing, životní prostředí a mobilita. Budou vytvořeny pracovní skupiny, pro které budou 
uspořádány plánované workshopy za účasti odborníků z jednotlivých obcí.  

Na závěr p. Koťátková poděkovala všem přítomným za účast na jednání a p. Banaszak všechny 
pozval na příští jednání, které bylo předběžně naplánováno na 15. listopad 2017 do Jelení Hory. 

 
 
Zapsal:  
Ondřej Beneš 
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