Projekt pn. „Most Przyjaźni i wzajemnej współpracy” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013.
„Most Przyjaźni i Wzajemnej Współpracy” jest projektem wynikającym ze współpracy polsko –
czeskiej, w którym to podjęte działania mają na celu promocję Kotliny Jeleniogórskiej oraz Czeskiego Raju.
Realizacja zamierzeń przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz spójności obszarów, o których mowa.
Całkowita wartość projektu: 6 958,00 €
Kwota dofinansowania: Środki EFRR 5 914,30 €
Budżet państwa: 695,80 €
Środki własne: 347,90 €
Termin realizacji projektu: od 01.06.2012 roku do 31.05.2013 roku
Projekt zakładał opracowanie materiałów promocyjnych i ich dystrybucje podczas lokalnych i regionalnych
targów turystycznych i innych imprez o charakterze turystycznym organizowanych zarówno w Polsce jak i w
Czechach. W celu realizacji tego zadania opracowano film przedstawiający najciekawsze walory turystyczne
Kotliny Jeleniogórskiej. Zorganizowano tzw. Stady Tour do Jeleniej Góry dla czeskich pracowników
zajmujących się turystyką, a także zorganizowano wspólne stoisko na Tourtecu w Jeleniej Górze 2013. W marcu
2013 roku, polska grupa uczestniczyła w Euroregion Tour 2013 w Jabloncu nad Nisou w celu promocji Kotliny
Jeleniogórskiej.
W ramach współpracy nastąpiła wymiana informacji i doświadczenia pracowników punktu informacji
turystycznej, a także osób pracujących w branży turystycznej. Działania te miały na celu poszerzenie wiedzy
mieszkańców na temat swojego regionu, zwiększeniem zainteresowania turystów obszarów objętych projektem,
a także budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy.
*
W dniach 24-25.05.2013 r. odbyło się tzw. Stady Tour po Czeskim Raju w ramach realizacji projektu „Most
przyjaźni i wzajemnej współpracy", dla 16 pracowników związanych z obsługą ruchu turystycznego z Polski.
Celem Stady Tour była promocja potencjału turystycznego czeskiej strony Karkonoszy.
W dniu 24.05.2013 r. grupa z przewodnikiem i przedstawicielem Miasta Turnov zwiedziła Muzeum Detesk przy
Hucie, gdzie wytwarza się szkło artystyczne i techniczne. Następnie weszliśmy na skały z których rozciągał się
widok na dolinę rzeki Izery i Miasto Żelazny Brod. Schodząc w dół rzeki odwiedziliśmy Centrum rekreacyjnosportowe, gdzie nasi uczestnicy mieli możliwość skorzystania z kajaków, parku linowego. W dalszej podroży po
tradycyjnym Czeskim obiedzie, wycieczka udała się na zwiedzanie Zamku Valdštejn. Następnym przystankiem
był Zamek Hrubá Skála. Zamek ten jest znany z wielu produkcji filmowych, została tu nakręcona znana w
Czechach baśń filmowa „Książe Bajaja". Z wieży widokowej można podziwiać Skalne Miasto oraz ruiny Zamku
Trosky. Przed kolacją integracyjną grupa udała się do wytwórni i muzeum Granatu w Turnovie.
Jaskrawoczerwone czeskie granaty są obecnie jednym z symboli Czech. Na kolację integracyjną przybył
Burmistrz Turnova oraz Naczelnik Wydziału Turystyki z Turnova.
W dniu 25.05.2013 r. pierwszym i obowiązkowym punktem planu Study Tour była Synagoga Turnov. Dalszym
przystankiem był zabytek kultury narodowej – pierwotnie obronny zamek Hrubý Rohozec z XIII w. Po obiedzie
wycieczka udała się do Muzeum Czeskiego Raju, gdzie odbywały się różne wystawy oraz tzw. rynki
Staroczeskie. Podczas obiadu pożegnano Gości oraz podziękowano za wspólnie spędzony czas w Czeskim Raju.
Dzięki Study Tour rozpowszechniono u Polskich przedstawicieli ruchu turystycznego atrakcje Czeskich
Karkonoszy, co może zaowocować przyszłą współpracą turystyczną w rejonie.

*
Miasto Jelenia Góra w ramach projektu pn.: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy” zorganizowało tzw.
Study Tour po Kotlinie Jeleniogórskiej dla 17 pracowników ruchu turystycznego z Czech. W dniu 16.05.2013 r.
grupa z przewodnikiem i 2 przedstawicielami Miasta Jeleniej Góry weszła do Karkonoskiego Parku
Narodowego na Wodospad Szklarki oraz przeszła do Chaty Walońskiej. W Chacie Walońskiej odbyło się
spotkanie w izbie edukacyjnej – herbarium, wybrano z pośród uczestników spotkania arystokrację walońską,
przeprowadzono próbę pokory, która zakończona była wręczeniem certyfikatów oraz zwisów walońskich
pozytywnych. Odwiedziliśmy dom malarza Wlastimila Hofmana, funkcjonujący w praktycznie nienaruszonym
stanie od śmierci artysty. Wnętrza malutkiego domku przedstawia obecny gospodarz pan Wacław Jędrzejczak,
który przedstawia pracownię mistrza, gdzie nadal stoją jego sztalugi, pędzle i tuby z farbami.Po obiedzie i
zakwaterowaniu przejechano do Kowar by zwiedzić Sztolnie Uranu. Wieczorem odbyła się kolacja integracyjna
z przedstawicielami Biura Związku Gmin Karkonoskich, PTTK Sudety Zachodnie, Gildia Przewodników
Sudeckich, Karkonoskiego Parku Narodowego, Zarządu Uzdrowiska Cieplice oraz Term Cieplickich. W dniu
17.05.2013 r. rozpoczęto zwiedzanie od Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, a następnie Muzeum
Karkonoskiego. W Muzeum Karkonoskim największe wrażenie na uczestnikach zrobiła wystawa szkła
artystycznego. Grupa przeszła przez plac Ratuszowy i pojechała do Karpacza na zwiedzanie Kościoła Wang.
Podczas przejazdów autokarem przewodnik omawiał istotne atrakcje regionu. Kolejnym punktem programu było
schronisko PTTK Szwajcarka w Rudawach Janowickich. Ostatnim elementem Study Tour uczestnicy zwiedzili
Pałac Łomnica wraz z podziemiami oraz folwark. Podczas obiadu pożegnano Gości i podziękowano za wspólnie
spędzony czas w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dzięki Study Tour rozpowszechniono u Czeskich przedstawicieli
ruchu turystycznego atrakcje naszej Kotliny, co może zaowocować przyszłą współpracą turystyczną w rejonie.

*

W dniach 10-11 maja 2013 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2013 w Jeleniej
Górze. Miasto Jelenia Góra wraz z Partnerem projektu pn.: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy", Miastem
Turnov promowało Kotlinę Jeleniogórską oraz Czeski Raj. Na wspólnym stoisku gościliśmy dwie osoby z
Turnova. W imprezie z polskiej strony uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta oraz tłumacz. Rozdawano
materiały promocyjne powstałe w ramach projektu tj. długopisy, odblaski oraz wyświetlono film promujący
miasto Jelenia Góra. Na stoisku można było uzyskać niezbędne informacje o najważniejszych atrakcjach
turystycznych promowanych regionów w języku polskim i czeskim dzięki obecności tłumacza. Walory
turystyczne regionu można było poznać również zapoznając się z materiałami promocyjnymi tj. płyty, foldery,
ulotki, książki.

*

W ramach projektu polsko – czeskiego: Most Przyjaźni i Wzajemnej Współpracy w dniach 21 – 23 marca 2013
roku w Jabloncu odbyły się targi turystyczne Euroregion Tour. Na imprezie tej nie zabrakło stoiska
reprezentującego Jelenią Górę, promując tym samym miasto na obszarze Euroregionu Nysa. Zostały
przedstawione walory regionu, które mogłyby przyciągnąć potencjalnych turystów z zagranicy. W ramach
promocji były rozdawane foldery zapraszające do Jeleniej Góry (zawierały m.in. trasy spacerowe po Jeleniej
Górze i najbliższej okolicy, mapy rowerowe, ulotki przedstawiające walory turystyczne regionu.
W ramach promocji miasta Jelenia Góra został wyświetlony również film promujący tutejsze atrakcje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

