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

oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 

Opis projektu: 

Projekt "Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L." ma celu wspólną promocję 

miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L. W celu jej realizacji zakłada się zakupienie gadżetów 

promocyjnych takich jak: długopisy, kubki, smycze, pluszowe breloki przypominające jelenia. Dodatkowo w 

ramach realizacji projektu zostanie opracowany polsko-niemiecki folder opisujący historie oraz najciekawsze 

atrakcje miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L. W okresie wiosennym 2011 roku podczas targów 

turystycznych odbywających się w Jeleniej Górze planuje się stworzenie wspólnego stoiska promocyjnego, na 

którym obaj partnerzy przy wykorzystaniu w/w gadżetów wspólnie będą promować swoje miasta oraz obszar 

pogranicza polsko-saksońskiego. 

 

Łączna wartość projektu – 14 369, 12 EUR, 

Kwota dofinansowania – 13 650, 66 EUR 

Udział własny w projekcie - 718, 46 EUR 

Termin realizacji projektu: 

Rozpoczęcie realizacji – 1 stycznia 2011 r. 

Zakończenie realizacji – 3 1 sierpnia 2011 r. 

 

 

Kronika projektu: 

W dniach 28-29 maja 2011 r. Miasto Jelenia Góra razem z Gminą Boxberg O.L. uczestniczyło w targach 

turystycznych Lausitzer Seenland - Messe w Hoyerswerdzie. 

 

 

 

W dniach 6-7 maja w ramach realizacji projektu Miasto Jelenia Góra wraz z Gminą Boxberg O.L. uczestniczyła 

w Międzynarodowych Targach Turystycznych Tourtec odbywających się Jeleniej Górze. 



 

 

 

 

Dnia 09.03.2011 r. dokonano wyboru oferty na dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu 

" Transgraniczna promocja miast Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L". Wykonawcą tego zadania została 

firma Media Consulting Agency z Wrocławia. 

 

Na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl dnia 24.02.2011 r. zostało umieszczone zapytanie ofertowe na 

dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra 

oraz Gminy Boxberg O.L." 

 

Dnia 08.02.2011 r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego w Urzędzie Gminy Boxberg O.L. w celu omówienia 

działań promocyjnych. 

Komitet Sterujący dnia 01.12.2010 r. przyznał dofinansowanie dla projektu Transgraniczna promocja Miasta 

Jelenia Góra oraz Gminy Boxberg/O.L 

 


