Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania
zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dn. 5-6.07.2016 r.
PROJEKTY I OSI PRIORYTETOWEJ „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Lp

Partner Wiodący

1

Narodowy Instytut
Dziedzictwa

2

Gmina Miejska
Zgorzelec

Tytuł projektu

Partner/rzy
projektu

Park Mużakowski –
ochrona, rozwój i
promocja
europejskiego
dziedzictwa kultury

Stiftung "FürstPückler-Park Bad
Muskau"

Park Mostów

Miasto Görlitz

Krótki opis projektu

Planowany
okres realizacji

Projekt przewiduje działania mające na celu rewitalizację i
odtworzenie historycznych obiektów kulturowych i
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.

01.07.201631.12.2018

Projekt dotyczy rewitalizacji zabytkowych parków (oraz ich
zagospodarowanie) w postrzeganym jako jedność EuropaMieście, sprzyja wzrostowi jego atrakcyjności, rozwojowi

01.03.201631.01.2019

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
EFRR (w euro)
1 216 123,82
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

3 167 988,02
EURO

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.

3

4

Gmina Żary o
statusie miejskim

Verkehrsverbund
OberlausitzNiderschlesien
GmbH (VON GmbH)

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

Große Kreisstadt
Weißwasser/O.
L.

Rozwój portalu
NEISSE:GO/NYSA:GO

Dolnośląska
Organizacja
Turystyczna
(DOT)

Projekt obejmuje działania infrastrukturalne takie jak
budowa przystanków turystycznych, tablice informacyjne
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.

Projekt dotyczy rozszerzenia o polską stronę Euroregiony
interaktywnego systemu planowania podróży, który
obecnie jest dostępny w trzech wersjach językowych:
niemieckiej, czeskiej i angielskiej. Pozwala on na szybki
dostęp do kompleksowej informacji obejmującej m.in.
rozkłady jazdy, miejsca noclegowe, informacje dot. atrakcji
turystycznych. Rozszerzenie portalu o polską stronę
Euroregionu pozwoli na stworzenie jednolitego systemu
informacji i planowania podróży, co wpłynie pozytywnie na
atrakcyjność turystyczną obszaru wsparcia i zwiększenie
liczby odwiedzających. Mieszkańcy i turyści zyskają dostęp
do zintegrowanej informacji turystycznej, która ułatwi im

z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

01.05.201631.08.2016

438 288,90
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

01.07.201630.06.2019

730 891,62
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

planowanie podróży. Natomiast usługodawcy skorzystają z
promocji swojej oferty turystycznej.
5

Nadleśnictwo
Świeradów

Przygoda w górach

6

Gmina Zgorzelec

Przygoda z Nysą –
zagospodarowanie
turystyczne
pogranicza polskoniemieckiego – etap IV

Miasto Zittau Projekt ma na celu wypracowanie polsko-niemieckiego
przedsiębiorstwo pomysłu na zagospodarowanie turystyczne lasów
leśne
będących w przebudowie gatunkowej. Góry po obu
stronach granicy (Góry Żytawskie oraz Izerskie) posiadają
Park
wiele obiektów, do których dostęp jest ograniczony (np. z
Krajobrazowy
powodu uszkodzeń podczas powodzi) lub uległy
Zittauer Gebirge zniszczeniu z powodu wieloletnich zaniedbań wywołanych
e.V.
np. strefą nadgraniczną (wieże widokowe, stare tory
saneczkowe). Ich odbudowanie lub ocalenie od
zapomnienia doprowadzi do kanalizacji ruchu
turystycznego a tym samym do ochrony miejsc o cennych
walorach przyrodniczych (rezerwatów przyrody, stref
ochronnych zwierząt) i świadomego korzystania z lasów.
Wypracowana zostanie wspólna oferta edukacyjna i
promocyjna.
Powiat Görlitz
Projekt dotyczy 4. edycji projektu „Przygoda z Nysą”. W
ramach tej edycji planuje się szereg przedsięwzięć
Gmina
inwestycyjnych, które wzbogacają ofertę turystyczną na
Krauschwitz
obszarze wsparcia: powstaną ścieżki rowerowe, nowe
trakty rowerowo-piesze, mała infrastruktura turystyczna,
Kulturinsel
obiekty rekreacyjne. Szeroko zakrojone są także działania
Einsiedel e.V.
promocyjne – liczne wydarzenia promujące każdy ze
stworzonych w ramach projektu produktów (rajdy po
Powiat Żarski
szlakach, konkursy wspinaczkowe, warsztaty w wieży
Kamera Obscura itp.).
Gmina Łęknica
Miasto Zgorzelec

01.07.201601.06.2019

511 359,76
EURO z
zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

01.01.201701.01.2019

2 685 326,53
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

Gmina Pieńsk

7

8

GRÜNE LIGA
Sachsen
Regionalvereinigung
Oberlausitz e.V.

„Aleje zamiast granic”
– transgraniczna
współpraca na rzecz
zachowania, ochrony i
rozwoju alej drzew w
Polsce i Saksonii

Gmina Miejska
Bolesławiec

Kultura bez granic –
Renowacja Amfiteatru
w Parku Miejskim w
Bolesławcu oraz sceny

Nadleśnictwo
Lipinki
FER – Fundacja
EkoRozwoju

Gmina Zittau

Projekt dotyczy zachowania transgranicznego,
01.08.2016historycznego i kulturowego krajobrazu alej drzew na
31.07.2018
obszarze wsparcia. Na podstawie kompleksowej
inwentaryzacji alej po stronie polskiej i saksońskiej
powstanie baza danych, zawierająca charakterystykę 240
alej oraz szczegółowy opis 60 najbardziej wartościowych z
nich (tzn. o charakterze transgranicznym, będących
łącznikami pomiędzy obszarami chronionymi, o wartości
historycznej, zawierające gatunki chronione). Baza ta
będzie udostępniona zarządcom alej i instytucjom
zaangażowanym w ochronę przyrody. Będzie ona
równocześnie podstawą aplikacji mobilnej o charakterze
edukacyjnym, dedykowanej dzieciom i młodzieży. Aplikacja
przedstawi w atrakcyjnej formie informacje historyczne,
przyrodnicze, a także baśnie i legendy dotyczące
poszczególnych alej. Ponadto zostanie wyznaczony
Transgraniczny Szlak Alej, zasadzonych 8 alej, kolejnych 8
alej zostanie poddanych kompleksowej pielęgnacji, a 60
specjalnie oznakowanych. W ramach projektu zostaną
także przeprowadzone warsztaty z zakresu ochrony drzew i
ich pielęgnacji dla zarządców/właścicieli alej oraz liczne
przedsięwzięcia promocyjne (konkurs fotograficzny,
kalendarz i in.).

525 702,74
EURO

Realizacja projektu zakłada odremontowanie
zdegradowanych obiektów kultury na terenie gmin
Bolesławiec i Zittau, a także wzmocnienie współpracy
partnerów projektu w zakresie promocji kultury oraz

761 839,68
EURO

15.03.201631.12.2018

z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

z zastrzeżeniem

na wolnym powietrzu
„Weinau” w Zittau

Partner/rzy
projektu

Krótki opis projektu

zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

Planowany
okres realizacji

Lp

Partner Wiodący

1

Województwo
Dolnośląskie
reprezentowane
przez Dolnośląską
Służbę Dróg i Kolei
we Wrocławiu

Prace planistyczne
związane z budową
mostu granicznego
Pieńsk-Deschka

Landesamt für
Straßenbau und
Verkehr, NL
Bautzen

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej
oraz formalne przygotowanie do realizacji przyszłej
inwestycji – budowę mostu Pieńsk-Deschka wraz z jego
drogami dojazdowymi.
Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze
nie jest zadaniem łatwym ze względu na
wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego
Partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej
ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie
optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego, który
przyczyni się do likwidacji bariery rozwojowej w obszarze
wsparcia pogranicza polsko - saksońskiego poprzez wzrost
transgranicznej mobilności mieszkańców i poprawę
transgranicznej dostępności komunikacyjnej tego obszaru.

10.10.201630.09.2019

Województwo
Dolnośląskie
reprezentowane
przez Dolnośląską
Służbę Dróg i Kolei
we Wrocławiu

Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 351
Pieńsk-Jędrzychowice
wraz z ul.
Bolesławiecką i
Dr.Kahlbaum-Allee w
Görlitz

Stadt Görlitz

Projekt zakłada modernizację drogi wojewódzkiej nr 351
Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i
Dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz. Po polskiej stronie
remontowana jest droga o znaczeniu lokalnym,
dochodząca do autostrady i łącząca Pieńsk z przejściem
granicznym z jednej strony oraz z Bolesławcem, Legnicą i
Wrocławiem z drugiej. Po niemieckiej stronie

16.01.201615.12.2019

2

Tytuł projektu

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.
PROJEKTY II OSI PRIORYTETOWEJ „Mobilność regionalna”

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
EFRR (w euro)
127 500,00
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

6 612 466,11
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

3

Województwo
Dolnośląskie
reprezentowane
przez Dolnośląską
Służbę Dróg i Kolei
we Wrocławiu

Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 353
Pieńsk-Strzelno
wraz
z ul. Rothenburger
Strasse w Krauschwitz

Gemeinde
Krauschwitz

remontowana ulica wykorzystywana jest przez ruch
miejscowy i tranzytowy (transgraniczny).
Projekt zakłada modernizację drogi wojewódzkiej nr 353
Pieńsk – Strzelno oraz z ul. Rothenburger Straße w
Krauschwitz. Droga wojewódzka nr 353 zapewnia
połączenie z siecią TEN-T za pomocą drogi krajowej nr 94.
Droga Rothenburger Str. w Krauschwitz prowadzi
bezpośrednio do przejścia granicznego (S127b) i polskiej
drogi krajowej nr 12.

01.01.2016 –
31.12.2019

3 201 158,84
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

PROJEKTY III OSI PRIORYTETOWEJ „Edukacja Transgraniczna”
Lp

Partner Wiodący

Tytuł projektu

1

Karkonoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

Orientacja zawodowa
bez granic

Partner/rzy
projektu
ABS Robur
GmbH Zittau

Krótki opis projektu
Celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego
wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza poprzez
wspólne działania w zakresie orientacji zawodowej. Projekt
obejmuje wizytę studyjna w ośrodkach prowadzących
warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii. W ramach 5
dniowych warsztatów zawodowych w Saksonii polscy
uczniowie w praktyce będą każdego dnia poznawać inny
zawód, spotykać się z młodzieżą niemiecką i poznawać kraj
sąsiada podczas zajęć w czasie wolnym. Po polskiej stronie
zorganizowane zostaną dla uczniów niemieckich 3 dniowe
wizyty dydaktyczne. W ramach tych wizyt niemieccy
uczniowie odwiedzą zakłady pracy, poznają jak działa polska
szkoła, spotkają się z polską młodzieżą. Głównym celem
warsztatów w Saksonii i wizyty dydaktycznej będzie
poznawanie w praktyce zawodów. Elementem
wzbogacającym będzie nauka języka i poznawanie kultury i
kraju sąsiada. Opracowana zostanie dwujęzyczna publikacja

Planowany
okres realizacji
01.07.201630.06.2019

Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
EFRR (w euro)
602 958,03
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

dla młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza na temat
orientacji zawodowej, informacji o lokalnym rynku pracy,
uzupełniona o opis działań projektowych.
2

Sächsische
Bildungsagentur

RegionalManagement. Starostwo
Kompetencje i
Powiatowe w
perspektywy
Zgorzelcu
zawodowe w polskosaksońskim regionie
Starostwo
przygranicznym
Powiatowe w
Lubaniu
Starostwo
Powiatowe w
Bolesławcu
Starostwo
Powiatowe w
Żarach

3

Gimnazjum w
Zespole Szkół z
Oddziałami
Integracyjnymi w
Łomnicy

Transgraniczna
edukacja w zielonej
klasie dla lepszej
przyszłości

Trägerverein
der Freien
Schule
Boxberg/O.L.
e.V.

Projekt zakłada przygotowanie uczniów na wyzwania
związane z rozwojem transgranicznego rynku pracy w
dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer
kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania
kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich
sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru
wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej
z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego zostaną utworzone w czterech
liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie
Agencje Turystyczne (UAT). W ramach UAT przewiduje się
aktywny udział w każdej szkole 15 uczniów – ambasadorów
regionu - oraz 2 nauczycieli, których zadaniem będzie
wspólne opracowanie, prezentacja i promocja regionalnej
oferty kulturalno-turystycznej, przeznaczonej dla innych
szkół obszaru wsparcia. W tym celu uczniowie i nauczyciele
uczestniczyć będą w działaniach edukacyjnych
prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które
pozwolą im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu
turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębią
znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów
społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego.

01.09.2016 –
31.08.2019

Projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych,
doposażenie placówek, a także liczne polsko-niemieckie
wyjazdy oraz warsztaty językowe i ekologiczne skierowane
do uczniów 2 wiejskich szkół gimnazjalnych. Działania te
wzmocnią potencjał edukacyjny szkół , które w sposób

02.02.201630.09.2018

551 885,70
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

236 018,47
EURO
z zastrzeżeniem
zmian

modelowy kreują współpracę transgraniczną oraz służą jako
przykład w tej sferze.
Projekt jest komplementarny z projektem „Wspólna
wędrówka przez Krainę Baśni ku dorosłości”. Program
rozwojowy dla uczniów Szkół Podstawowych w Łomnicy i
Boxberg realizowanym przez Szkołę Podstawową w Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy i Gminę
Boxberg.
4

Szkoła podstawowa
w Zespole Szkół z
Oddziałami
Integracyjnymi w
Łomnicy

Wspólna wędrówka
przez Krainę Baśni ku
dorosłości. Program
rozwojowy dla
uczniów Szkół
Podstawowych w
Łomnicy i Boxberg

Gmina Boxberg
O.L.

Projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych,
doposażenie placówek, a także liczne polsko-niemieckie
wyjazdy oraz warsztaty językowe i artystyczne skierowane
do uczniów oraz nauczycieli 2 wiejskich szkól
podstawowych. Działania te wzmocnią potencjał
edukacyjny szkół, które w sposób modelowy kreują
współpracę transgraniczną oraz służą jako przykład w tej
sferze.
Projekt jest komplementarny z projektem „Transgraniczna
edukacja w zielonej klasie dla lepszej przyszłości”
realizowanym przez Gimnazjum w Zespole Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy i Trägerverein der
Freien Schule Boxberg/O.L. e.V.

wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

02.02.201630.09.2018

209 544,63
EURO
z zastrzeżeniem
zmian
wynikających z
warunków oraz
rekomendacji

