
 
 

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

oraz środków budżetu państwa w 10%, przy wsparciu Euroregionu Nysa 
 
 
 
 

 Projekt pn. „Jelenia Góra i Boxberg\O.L gminy wielkich szans i możliwości” realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007- 2013, Fundusz Małych Projektów. 

Dnia 24 maja 2012 r. Miasto Jelenia Góra podpisało ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa 

umowę nr ERN/PL/0618/2/2012/7 o dofinansowanie projektu pn.: „Jelenia Góra i Boxberg\O.L gminy wielkich 

szans i możliwości”. 

 

Łączna wartość projektu – 12 246,80 EUR 

Kwota dofinansowania –11 634,46 EUR 

Udział własny w projekcie – 612,34 EUR 

 

Termin realizacji projektu: 

Rozpoczęcie realizacji – 1 kwietnia 2012 r. 

Zakończenie realizacji – 31 grudnia 2012 r. 

Projekt pn. „Jelenia Góra i Boxberg\O.L gminy wielkich szans i możliwości” ma na celu wspólną promocję 

gospodarczą Miasta Jelenia Góra oraz Gminy Boxberg/O.L. Jego realizacja wspierać będzie promocję walorów 

gospodarczych i ofert inwestycyjnych obu gmin, zaprezentowanie ich potencjału inwestycyjno-turystycznego 

oraz wymianę doświadczeń związanych z pozyskaniem inwestorów.  Projekt umożliwi zaprezentowanie Miasta 

Jelenia Góra i Gminy Boxberg\O.L jako miejsc atrakcyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej i 

zainwestowania. 

W ramach projektu, odbędzie się wspólna prezentacja Miast, podczas Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum 

Kooperacji Firm. Zorganizowanie wspólnego stoiska promocyjnego podczas forum będzie znakomitą 

sposobnością do zaprezentowania ofert inwestycyjnych obu gmin, nawiązania kontaktów pomiędzy 

samorządami a przedsiębiorcami i inwestorami. Wspólny udział w Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum 

Kooperacji Firm służyć będzie także obu stronom do tworzenia nowych form poprawy atrakcyjności pogranicza 

i współpracy w kolejnych projektach transgranicznych. 

Miasto Jelenia Góra w celu przedstawienia swojej oferty gospodarczej, podczas Polsko-Niemiecko-Czeskiego 

Forum Kooperacji Firm przygotowało w ramach projektu Informator Inwestycyjny z teczką ofertową w 3 

wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej oraz interaktywną mapę prezentującą oferty 

inwestycyjne Miasta Jelenia Góra. Opracowane materiały promocyjne będą wykorzystywane podczas spotkań z 

inwestorami krajowymi i zagranicznymi, wysłane zostaną także do instytucji okołobiznesowych pogranicza 

polsko-niemieckiego m.in. działających na terenie Gminy Boxberg\O.L. 

 


