Zestawienie projektów realizowanych
w Programie Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020
PROJEKTY I OSI PRIORYTETOWEJ „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Lp

Partner
Wiodący
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Narodowy
Instytut
Dziedzictwa

Park Mużakowski –
ochrona, rozwój i
promocja
europejskiego
dziedzictwa kultury

Stiftung "FürstPückler-Park Bad
Muskau"

Gmina Miejska
Zgorzelec

Park Mostów

Miasto Görlitz
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Tytuł projektu

Partner/rzy
projektu

Termin
realizacji
projektu
Projekt przewiduje działania mające na celu rewitalizację i 01-10-2016odtworzenie historycznych obiektów kulturowych i 30-10-2018
przyrodniczych
o
ponadnarodowym
charakterze
historycznym (Park Mużakowski), a także ich
popularyzację. Znaczącą korzyścią projektu jest jego ścisła
transgraniczna realizacja. Park Mużakowski jest
historycznie całością, podzieloną po II Wojnie Światowej
pomiędzy Polskę i Niemcy. Granica biegnie rzeką Nysą.
Partnerzy projektu to podmioty powołane do opieki nad
właściwą dla siebie terytorialnie częścią Parku. Obszar
Parku posiada potencjał przyrodniczy oraz wielowiekowe
bogactwo historyczne, krajobrazowe i kulturowe, które
dzięki transgranicznej realizacji projektu stanie się
podstawą
do
stworzenia
wspólnego
produktu
turystycznego, a także powiązania Parku z europejskim
szlakiem zabytków kultury oraz powstania ponadgranicznej
sieci współpracy, tj. Transgranicznej Ścieżki Kultury Parków
i Ogrodów.
Krótki opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji zabytkowych parków (oraz ich 01-10-2016zagospodarowanie) w postrzeganym jako jedność Europa- 30-11-2018
Mieście, sprzyja wzrostowi jego atrakcyjności, rozwojowi

Wartość
dofinansowania
€ 1 090 966,27

€ 3 080 685,96

w obszarze działalności rekreacyjno-turystycznej , a także
wzrostowi komfortu życia jego mieszkańców. Wspólne
działania – również te dotyczące organizacji wspólnych
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - przyczyniają się do
pogłębienia współpracy pomiędzy miastami Görlitz i
Zgorzelec, jego promocji, a także nawiązywaniu kontaktów
społecznych przez ich mieszkańców.
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Gmina Żary o
statusie
miejskim

Zachowanie i
promowanie
walorów
geologicznych Łuku
Mużakowa i moreny
polodowcowej
Zielonego Lasu oraz
zaktywizowanie
współpracy miast
Żary i Weiβwasser

Gmina Zgorzelec Przygoda z Nysą –
zagospodarowanie
turystyczne
pogranicza polskoniemieckiego – etap
IV

Große Kreisstadt
Weißwasser/O. L.

Projekt obejmuje działania infrastrukturalne takie jak 01-05-2016budowa przystanków turystycznych, tablice informacyjne 30-09-2018
na
przystankach
turystycznych
oraz
dworcach,
oznakowanie szlaków turystycznych, oraz mające na celu
promocję regionu: utworzenie punktów informacji
turystycznej, opracowanie materiałów promocyjnych
(foldery, broszury, mapy, strona internetowa) oraz
organizację
konferencji
dot.
budowy
moreny
polodowcowej Zielonego Lasu oraz Geoparku Łuk
Mużakowa.

€ 438 288,90

Powiat Görlitz

Projekt dotyczy 4. edycji projektu „Przygoda z Nysą”. W 01-01-2017ramach tej edycji planuje się szereg przedsięwzięć 30-11-2018
inwestycyjnych, które wzbogacają ofertę turystyczną na
obszarze wsparcia: powstaną ścieżki rowerowe, nowe
trakty rowerowo-piesze, mała infrastruktura turystyczna,
obiekty rekreacyjne. Szeroko zakrojone są także działania
promocyjne – liczne wydarzenia promujące każdy ze
stworzonych w ramach projektu produktów (rajdy po
szlakach, konkursy wspinaczkowe, warsztaty w wieży
Kamera Obscura itp.).

€ 2 590 817,81

Gmina
Krauschwitz
Kulturinsel
Einsiedel e.V.
Powiat Żarski
Gmina Łęknica

Miasto Zgorzelec
Gmina Pieńsk
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Gmina Miejska
Bolesławiec

Kultura bez granic –
Renowacja
Amfiteatru w Parku
Miejskim w
Bolesławcu oraz
sceny na wolnym
powietrzu „Weinau”
w Zittau

Nadleśnictwo
Lipinki
Gmina Zittau

Realizacja
projektu
zakłada
odremontowanie 07-07-2016zdegradowanych obiektów kultury na terenie gmin 30-09-2018
Bolesławiec i Zittau, a także wzmocnienie współpracy
partnerów projektu w zakresie promocji kultury oraz
regionu pogranicza wśród mieszkańców oraz osób spoza
obszaru wsparcia. Działania te przyczynią się do poprawy
wizerunku wspólnej przestrzeni. Jednocześnie partnerzy
projektu uzyskają miejsca na organizację imprez
kulturalnych skierowanych do większej ilości odbiorców.

€ 804 000,20

