
 

 

 
 

Projekt pn. „Inwestycje w turystykę siłą rozwoju polsko- niemieckiego obszaru pogranicza” jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz środków Budżetu Państwa w 10% przy wsparciu Euroregionu Nysa 

 

  

 Projekt pn. „Inwestycje w turystykę siłą rozwoju polsko – niemieckiego obszaru przygranicza” 

realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Polska- Saksonia 2007-2013 ma na celu pogłębienie współpracy pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami w 

rozwoju turystyki pogranicza polsko – saksońskiego. 

 

W ramach realizacji projektu w dniach 23 – 24 września 2011 r. w Hotelu Caspar w Jeleniej Górze odbyła się 
polsko – niemiecka konferencja zatytułowana „Inwestycje w turystykę siłą rozwoju polsko – niemieckiego 

obszaru pogranicza”. Konferencja, zorganizowana przy wsparciu finansowym Wspólnego Funduszu Małych 

Projektów Polska – Saksonia 2007 – 2013 w Euroregionie Nysa, poświęcona była kierunkom rozwoju turystyki 

oraz sposobom uatrakcyjnienia pogranicza przez nowe inwestycje w tym zakresie. 

 

 

Na konferencji obecni byli przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów, przedsiębiorców, agencji 

rozwoju regionalnego oraz środowiska naukowego. 

 

 

Wśród poruszanych problemów pojawiła się kwestia kierunków i tendencji rozwojowych w dziedzinie rozwoju 

turystyki na obszarze Euroregionu Nysa. Samorządowcy z Jeleniej Góry oraz niemieckich gmin Boxberg/O.L. 

oraz Bad Muskau mieli okazję do zaprezentowania swoich ofert inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój 

turystyki oraz do wymiany doświadczeń w zakresie najatrakcyjniejszych inwestycji realizowanych na swoim 

terenie. 

 

W pierwszym dniu konferencji, oprócz obrad plenarnych i panelu dyskusyjnego, uczestnicy konferencji mogli 

zapoznać się z terenami inwestycyjnymi Miasta Jelenia Góra przeznaczonymi pod działalność związaną z 

turystyką, podczas zorganizowanego study – tour po terenach inwestycyjnych. 



 

 

 

W drugim dniu odbyła się prezentacja jednego z najpopularniejszych produktów turystycznych Dolnego Śląska 

– Doliny Pałaców i Ogrodów oraz wizyta monitorująca po wybranych obiektach Doliny. 



 

 

 

Efektem konferencji było zainicjowanie oraz wzmocnienie współpracy samorządów i przedsiębiorców, dążącej 

do zintensyfikowania rozwoju przygranicznych terenów o bogatym potencjale turystycznym, w celu zwiększenia 

tempa rozwoju branży turystycznej na pograniczu polsko – saksońskim. 

Łączna wartość projektu – 5 252,50 EUR 

 

Kwota dofinansowania – 4 464,63 EUR 

Udział własny w projekcie – 787,87 EUR 

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.10.2011 

 

WIRTUALNA KRONIKA PROJEKTU 

Gazeta Wrocławska - Publikacja promocyjnego artykułu o projekcie - 10.10.2011 r. 

Organizacja konferencji „Inwestycje w turystykę siłą rozwoju polsko- niemieckiego obszaru przygranicza - 23 – 

24.09.2011 r. 

Wybór ofert i podpisanie umów z wykonawcami usług przewidzianych w ramach realizacji projektu - 

15.09.2011 – 06.10.2011 r. 



Przyznanie dofinansowania dla projektu przez Komitet Sterujący - 13.09.2011 r. 

Umieszczenie zapytań ofertowych na usługi przewidziane w ramach projektu „Inwestycje w turystykę siłą 
rozwoju polsko - niemieckiego obszaru przygranicza” na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra http://bip.um-

jeleniagora.dolnyslask.pl -  02.09.2011 - 08.09.2011 r.  

Przyznanie dofinansowania dla projektu przez Komitet Sterujący - 13.09.2011 r.  

Złożenie wniosku o dofinansowanie - 24.08.2011 r.  

 


