
 
 

Projekt pn. „ Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej- promocja euroregionalnych 

tras” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

 

 

 

 Idea projektu polega na stworzeniu w kolejnym okresie finansowania Unii Europejskiej, wspólnej 

transgranicznej drogi rowerowej spinającej euroregionalne trasy rowerowe południową „Liczyrzepę” i północną 
„Dolinę Bobru” na węźle komunikacyjnym Jagniątków – Maciejowa, przeprowadzoną przez centrum Jeleniej 

Góry, biegnącą dalej, aż do czeskiej ścieżki Greenway Izera, łącząc się z nią w Harrachovie Projekt zakłada 

wzmocnienie konkurencyjności i spójności obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz maksymalne 

wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego. 

 Działania zmierzające do realizacji koncepcji wspólnych ścieżek rowerowych pogranicza polsko – czeskiego 

obejmują m.in.:  

• Opracowanie dokumentacji projektowych po obu stronach granicy  

• Zorganizowanie spotkania projektantów i przedstawicieli obu miast na wrzesień 2009 w Urzędzie Miasta 

Jeleniej Góry  

• Współfinansowanie udziału czeskiego partnera w dwóch imprezach rowerowych  

• Zakup materiałów promocyjnych związanych z turystyką rowerową  
 

W pierwszym etapie tj. w 2009 roku, opracowano dokumentację projektową na podstawie koncepcji łącznika 

ER-2 z ER-6 oraz zorganizowano wspólną imprezę promocyjną w ramach odbywających się Światowych Dni 

Roweru. W 2010 roku opracowano koncepcję i projekt budowlany na Rowerową Stanicę Zabobrzańska a także 

zorganizowano dwa spotkania dotyczące potencjału, wykorzystania i promocji Euroregionalnych tras 

rowerowych. 23 sierpnia 2009 roku przedstawiciele partnerskiego miasta Semily zostali zaproszeni przez 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego na „II Światowe Dni Roweru”. W programie imprezy 

znalazły się pokazy Dirt Jump wykonywane przez profesjonalnych rowerzystów. Amatorzy podniebnych 

ewolucji również mogli spróbować swoich sił, bez ryzyka kontuzji, bowiem ich lot kończył się w basenie. Po 

skokach odbyły się również pokazy Trial oraz BMX. Przedstawiciele czeskiego miasta Semily, po zakończonych 

występach i atrakcjach udali się na przejażdżkę obwodnicą rowerową dookoła Jeleniej Góry. 

 

1 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry, Prezydent Miasta Marek Obrębalski, gościł czeskich 

partnerów projektu Miasto Semily. Było to spotkanie robocze dotyczące realizacji wspólnego projektu 

polegającego na połączeniu wspólnych tras rowerowych obszaru transgranicznego. Miasto Jelenia Góra 

przedstawiło swój projekt „Łącznik spinający Euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina 

Bobru w Jeleniej Górze” oraz przedstawiło swoją koncepcję połączenia tras a także plan umiejscowienia i 

wyposażenia Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej. W planie zagospodarowania znajduje się m.in. budowa 

linowego placu zabaw dla dzieci, zewnętrznej siłowni, skate-parku oraz grill-parku z ławo-stołami. Celem 

spotkania projektantów było wspólne omówienie pierworysu ścieżek rowerowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobu wykorzystania ich potencjału i wspólnego ustalenia metod ich zagospodarowania. Na 

spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Czeskiego Raju, którzy zadeklarowali chęć udziału w wspólnej 

budowie ścieżek rowerowych w kolejnym okresie dofinansowania Unii Europejskiej. Dodatkowym elementem 

promującym projekt i ideę Euroregionalnych tras rowerowych, było spotkanie polskich i czeskich gmin 

przygranicznych w dniu 4 maja 2010 r. w Harrachovie zorganizowanym przez stowarzyszenie Czeski Raj, dla 

którego Miasto Jelenia Góra jest partnerem projektu, realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów.  

20 czerwca 2010 roku miało miejsce ostatnie polsko - czeskie spotkanie, na które przejechali do nas mieszkańcy 

miasta Semily wraz ze swoimi rowerami. Po atrakcjach, jakie zorganizowane były na Placu Ratuszowym z 

okazji imprezy Dirt Town, wszyscy uczestnicy udali się na przejażdżkę po Kotlinie Jeleniogórskiej. 

 

 

 

 

 

 



 Terminarz Realizacji Zadań  
Zadanie  Kwota  Termin  

Ostatnie spotkanie dot. 

wspólnej promocji tras 

rowerowych w Kotlinie 

Jeleniogórskiej  

~  20.06.2010 r.  

Podpisanie umowy na 

opracowanie dokumentacji 

projektu budowlanego dla 

„Rowerowej Stanicy 

Zabobrzańskiej w Jeleniej 

Górze”  

19 600, 00 PLN  17.05.2010 r.  

Otwarcie ofert konkursowych 

na opracowanie koncepcji 

"Rowerowej Stanicy 

Zabobrzańskiej w Jeleniej 

Górze  

~  11.05.2010 r.  

Ogłoszenie konkursu na 

opracowanie koncepcji 

"Rowerowej Stanicy 

Zabobrzańskiej w Jeleniej 

Górze  

> 40 000, 00 PLN  28.04.2010 r.  

Spotkanie robocze dot. 

Ustalenia wspólnej koncepcji 

wykorzystania i budowy 

Euroregionalnych tras 

rowerowych.  

~  1.04.2010 r.  

Podpisanie umowy o 

dofinansowanie 

mikroprojektu realizowanego 

w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu 

Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013  

95 351 52 PLN  28.09.2010 r.  

I impreza rowerowa  ~  23.08.2009 r.  

Podpisanie umowy na „ 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: 

Łącznik spinający 

euroregionalne trasy  

61 000, 00 PLN  13.08.2009 r.  

rowerowe: ER-2 LICZYRZEPA z ER-6 DOLINA BOBRU w Jeleniej Górze  

Zawiadomienie o wyborze 

oferty na „ Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla 

zadania: Łącznik spinający 

euroregionalne trasy 

rowerowe: ER-2 

LICZYRZEPA z ER-6 

DOLINA BOBRU w Jeleniej 

Górze  

61 000, 00 PLN  24.07.2009 r.  

 


