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 Projekt zakłada zorganizowanie Transgranicznej Olimpiady Młodzieżowej Miast Partnerskich, która 

odbędzie się w terminie 11-13 czerwca w 2010 r., w Jeleniej Górze. W spartakiadzie będą uczestniczyły 4 miasta 

partnerskie: Jablonec nad Nisou, Jelenia Góra, Heidelberg i Bautzen. Współzawodnictwo będzie odbywać się w 

czterech dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce koszykowej i piłce siatkowej. Grupą 

docelową są zawodnicy kategorii wiekowej rocznik 1994 i młodsi. Z każdego miasta przyjedzie do Jeleniej Góry 

61 osób, w tym: 49 młodzieży, 8 trenerów i 4 osobowa delegacja zarządu miasta. Drugą również ważną grupą 

docelową są widzowie, turyści i mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy będą kibicować zawodnikom na obiektach 

sportowych podczas Transgranicznej Olimpiady Młodzieży Miast Partnerskich. Imprezę sportową, poprzedzą 

dwa spotkania organizacyjne z miastami partnerskimi (zima, wiosna). Program imprezy przewiduje przyjazd 

uczestników w dniu 11.06.2010r., w godzinach popołudniowych, a wieczorem wspólne spotkanie integracyjne z 

przedstawicielami miast partnerskich, oficjalnej delegacji oraz trenerów poszczególnych dyscyplin sportowych. 

Drugi dzień imprezy (12.06.2010r.) rozpocznie się od zawodów, gdzie młodzież będzie uczestniczyć we 

współzawodnictwie w jednej z wybranych dyscyplin, natomiast wieczorem odbędzie się uroczyste zakończenie, 

połączone z ogłoszeniem wyników w klasyfikacji generalnej. Transgraniczna Sportowa Olimpiada Miast 

Partnerskich, zakończy się 13.06.2010r., gdzie uczestnicy wyjadą do swoich krajów. 

Dodatkowo, w terminie wrześniowym zostanie zorganizowany Turniej jako jednodniowa impreza dla młodzieży 

z Jablonca Nad Nisou i Jeleniej Góry (40 osób), w celu rozegrania rozgrywek sportowych i wykorzystania 

sprzętu sportowego. 

Celem projektu jest wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-sportowych i rekreacyjnych, poprzez udział 

młodzieży, w Transgranicznej Sportowej Olimpiadzie Miast Partnerskich. 

Ideą, poza rozgrywkami sportowymi, jest podtrzymanie przyjacielskich kontaktów między miastami 

partnerskimi, promocja naszego miasta oraz wymiana doświadczeń 

organizatorskich. 

Realizacja projektu- 01.01.2010 r. - 30.09.2010 r. 

Całkowity koszt zadania - 85 634,40zł.  

Kwota dofinansowania - 72 289,24zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środków Budżetu Państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 

 


