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Předmluva 

EUREX – klíčové slovo Euroregionu 

 

 Slovo EUREX v případě Euroregionu Neisse –Nisa-Nysa znamená skupinu 

euroregionálních expertů, kteří dobrovolně část své energie a času věnují rozvíjení 

přeshraniční spolupráce s odborníky a kolegy z druhé strany hranice.  

Idea společných pracovních skupin sloţených z čských, polských a německých odborníků 

byla představena jiţ na zakládací konferenci Euroregionu v Zittau v roce 1991. Během 

uplynulých 20 let se tyto dobrovolné někdy více a někdy zase méně formální uskupení 

expertů staly těţištěm mezinárodní spolupráce odborníků v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-

Nisa. EUREX se stal takto místem výměny zkušeností, informací, koordinace společných akcí 

a iniciátorem třístranných projektů. 

 

 V současné době vyvíjí aktivní činnost 17 mezinárodních pracovních skupin, 

jejichţ jednání probíhají cca 2x – 6x ročně střídavě v kaţdé zemi. Úspěšnost plnění 

jednotlivých úkolů je vţdy odvislá od konkrétních zadání, finančních moţností a aktivitě a 

postojích jednotlivých členů jako dobrovolných pracovníků. 

 

 I přes sloţitost práce ve vícejazyčném prostředí, v prostředí různých národních 

kultur a zvyklostí s odlišnými institucemi, dosaţené dvacetileté výsledky prohlubují 

mezinárodní spolupráci a přispívají tak významnou měrou k rozvoji celého Euroregionu. 

Proto je třeba tuto dobrovolnou práci cca 100 dobrovolníků ze všech tří zemí zvláště ocenit. 

 

 

 Publikace Fakta a vize 2010 by měla být prezentací činnosti pracovních skupin 

Euroregionu Nisa za uplynulých 20 let.  Převáţná část zpracovaných údajů, zajímavých a 

někdy dávno zapomenutých informací, námětů na projekt či vydaných publikací byla 

dochována především díky pečlivé archivaci koordinátora pracovních skupin pana ing. arch. 

Miroslava Ulmanna. Záznamy a dokumenty k jednotlivým skupinám pořizoval a archivoval 

od zakládající konference Euroregionu Nisa v roce 1991 aţ do loňského roku, kdy 1. 

listopadu 2009 náhle zemřel. 

  

 Právem mu tedy patří na tomto místě upřímné poděkování za obětavou a 

vynikající práci, kterou pro Euroregion Nisa odvedl. 

  

 
Ing. arch. Miroslav Ulmann 1929 - 2009 

 

Ing. arch. Miroslav Ulmann se narodil 6.12.1929 v Turnově.  

Po ukončení docházky na obecné škole v roce 1941, nastoupil do reálného gymnázia, které v roce 

1949 úspěšně zakončil maturitní zkouškou.  

V roce 1953 složil 2. státní zkoušku na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství a v roce 

1978 závěrečnou zkoušku na Vysoké škole ekonomické – obor ekonomika stavby měst. 

V období let 1953 – 1992 pracoval převážně jako projektant a hlavní architekt na Krajském národním 

výboru v Liberci, v podniku Stavoprojekt a na Úřadu města Liberec. 

1. října 1992 nastoupil na poloviční úvazek do sekretariátu české části Euroregionu Nisa  jako 

koordinátor. 1. ledna 1993, již jako důchodce, začal v Euroregionu Nisa pracovat na plný úvazek ve 

funkci koordinátora akcí české části Euroregionu Nisa. 
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Hospodářství 

 

 

Srpen 1993 – zaloţena pracovní skupina Hospodářství prostřednictvím zástupců českých, 

německých a polských hospodářských komor  

 

 

Fakta  1992-2000 

 

1992 – byl zpracován třístranný „Koncept rozvoje Euroregionu Neisse-Nia-Nysa“ 

1993 – ve dnech 28. - 30. 9. se uskutečnila 1. „Konference o českém hospodářství“ 

1993 – byla vydána publikace „Ekonomická transformace v české části ERN“ 

1993 – vznikla Společnost eurotransferu a poradenství Neisse,  GMbH s nabídkou 

přeshraniční hospodářské spolupráce 

1994 – vydán Katalog přeshraničních podniků na území ERN   

1995 – byl uspořádán 1. Ročník výstavy investičních příleţitostí Nisa INVEST s propagací 

území Euroregionu Nisa jako cíle pro externí investory 

1996 – vznikla dceřiná společnost Euroregionu Nisa „ARR - Agentura regionálního rozvoje 

s.r.o.“. Společnost fungovala jako servisní organizace pro členy ERN.                                                                                                         

1996 – podařilo se zrealizovat projekt „Rozvoj hospodářské přeshraniční spolupráce ERN“ 

s podporou 9 mil. Kč z fondů EU 

1997 –  byla zřízena regionální hospodářská komora Nisa v rámci 4 okresů české části 

Euroregionu Nisa  

1998 – byl vydán Hospodářský atlas ERN s podrobnými informacemi a statistickými údaji o 

hospodářském dění na území ERN. 

1999 – ve spolupráci s Euroregionem Nisa vydala Hospodářská komora v Liberci časopis 

„Nisa-Neisse-Nysa – Report“ 

 

 

Fakta 2000- 2010 

 

2003 – byl uspořádán 1. ročník mezinárodní soutěţe Cena INOVACE. Soutěţní klání ve 2 

kategoriích „Nejlepší inovace“ a „Nejlepší přeshraniční partnerství“ probíhá od této doby 

kaţdoročně.  

2008 – uskutečnil se 1. ročník česko-německo-polské soutěţe „Cena Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa .  Vítězové 5 kategorií - Komunální partnerství, Bezpečnost a zdraví, Vzdělání, 

Kultura a sport a Cestovní ruch jsou kaţdoročně vyhlašováni koncem roku. 

 

 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 podporovat aktivity hospodářských komor v Sasku, Polsku a ČR s ohledem na 

společnou přípravu projektů podávaných do euroregionálních programů 

 Spolupracovat s hospodářskými komorami na území Euroregionu 

 Organizovat a účastnit se hospodářských trhů a výstav v území Euroregionu 

 Připravovat a realizovat projekty v oblasti podpory hospodářství financovaných 

z přeshraničních programů  
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 Podporovat další pokračování soutěţí jako je Cena Inovace a Cena Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa 

 Zabývat se projekty v oblasti podpory podnikání přes hranice, trasferem technologií a 

know-how 

 Vytvářet podmínky pro vznik přeshraničních klastrů 

 Pokoušet se přispět k rozvoji přeshraničního inovačního prostředí (např. vznikem 

přeshraničních inkubátorů apod.) 

 Podporovat spolupráci universit, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí  

 

 

 

 

Cestovní ruch 

 

1992 – ustanovena pracovní skupina Cestovní ruch 

 

Fakta 1992-2000 

1992 – byl vydán první přeshraniční informační materiál „Pozoruhodnosti Euroregionu Nisa“, 

který byl v dalších letech vyuţíván k prezentacím Euroregionu Nisa na výstavách cestovního 

ruchu. 

1992 – Euroregion se zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně 

1992 – byla uspořádána mezinárodní soutěţ „Sportovní areál y Trojzemí“ 

1992 – uskutečnil se 1. mezinárodní veletrh pro východ - „Turistická burza“ v Görlitz 

1992 – byl vydán první díl publikace „Toulky po Euroregionu“ 

1993 – ve dnech 6.-11.3. byla na Mezinárodním turistickém veletrhu v Berlíně poprvé 

prezentována nově vydaná Turistická mapa Euroregionu  

1993 – byl zpracován první Kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Nisa s přehledem 

třístranných kulturních a asportovních  akcí.  

1994 – zástupci ČR a SRN podepsali „Dohodu o malém pohraničním styku na turistických 

stezkách a v turistických zónách“. Dohoda opravňovala překračovat státní hranice v místech, 

kde turistické stezky protínají společné státní hranice. 

1994 – byla vydána publikace „Turistické stezky přes hranice“ 

1994 – byla zpracována společná tříjazyčná publikace „12 výletů v Euroregionu“ s nabídkou 

nejatraktivnějších výletů po Jizerských a Luţických horách a Krkonoších 

1994 – otevřen hraničního přechodu do Německa a Polska  

1995 – první zmínka o budoucím projektu „Turistický informační systém“ s cílem vybudovat 

informační střediska pro turisty, s moţným propojením informací počítačovým systémem. 

Projekt se podařilo dokončit v roce 1998 

1995 – byl zpracován podrobný informační materiál o česko-polských a česko-německých 

hraničních přechodech včetně mapky 

1996 – začala realizace projektu „Přeshraniční datová síť“ jehoţ cílem bylo vybudování 

datového centra (GIS) a Informační sítě (ERNIS)- Internet. Projekt přispěl ke zlepšení 

přeshraniční internetové komunikace a usnadnil přístup občanů k informacím zveřejňovanými 

úřady. Dokončen v roce 2000. 

1996– byl vydán 1. díl „Katalogu ubytovacích zařízení“, který turistům nabídl seznam 

ubytovacích zařízení na celém území Euroregionu Nisa. 

1996 – začala realizace projektu „Rekonstrukce turistických stezek“ – dokončeno v roce 2000 
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1998 – byla oficiálně zahájena činnost 18 informačních středisek v rámci projektu „Turistický 

informační systém ERN“  Vybavena jsou  kancelářskou technikou a nábytkem v celkové výši 

přes 200 ti. EUR. 

1998 – vzniklo „Otevřené fórum turismu“. Výhledově „Výbor pro cestovní ruch“ 

1998 – byla vydána publikace „Farmy koní a příleţitosti pro agroturistiku“ 

1998 – společným úsilím odborníků na cestovní ruch vznikla „Koncepce cestovního ruchu 

v Euroregionu Nisa“ (Leitbild) - termín vydání září 1999 

1998 – začaly přípravné aktivity na projektu „Vícejazyčná navigace turistů“, jehoţ cílem byla 

výstavba vícejazyčného navigačního systému (velkoplošné panely, informační boxy) pro 

motoristy, cyklisty a chodce směrem od hranic státu. Projekt se podařilo dokončit v roce 

2000. 

1999 – v rámci projektu „Mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa“ byl pro turisty otevřen úsek 

Liberec-Hrádek nad Nisou.    

1999 – byl vydán II. díl cyklu „Proţijte historii“ – Hrady, zámky, paláce“ 

1999 -  Euroregion Nisa prezentoval svou činnost na výstavách cestovního ruchu v Görlitz, 

Varšavě a Lipsku. 

1999 – byla zpracována publikace „Muzea v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

1999 – uskutečnilo se proznačení cyklotras a výstavba cyklostezek – Hrádek nad Nisou, 

Zgorzelec  podél Nisy. 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – V rámci projektu Vícejazyčná navigace turistů bylo ve 29 nejnavštěvovanějších 

obcích a městech Euroregionu Nisa nainstalováno 29 dotykových infoboxů s informacemi pro 

turisty a umístěno 700 infotabulí s turistickými mapami. 

2000 – zástupci ČR a SRN podepsali dodatek k Dohodě o zřízení, rozšíření a omezení 

turistických stezek protínající státní hranice z roku 1994 o další turistické stezky na celém 

území hranice ERN. Jedná se zejména o úpravu provozní doby 

2000 – byl zrealizován projekt „Rekonstrukce turistických stezek“, v jehoţ rámci byly v 5 

okresech ERN opraveny turistické stezky pro pěší, vystavěna odpočívadla s lavičkami, 

turistické mapy a tabule 

2000 – v rámci projektu „Přeshraniční datová síť“ byl vytvořen Euroregionální Informační 

Systém (ERNIS) pro Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Dále byla zakoupena PC technika a 

doména (informace v češtině, polštině, němčině a angličtině) Současně byl vytištěn leták 

s informacemi o systému. 

2001 – 22.- 24.3 se uskutečnil 1. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 

„Euroregion tour 2001“ s prezentací turistických zajímavostí celého regionu. 

2001 – vydána „Statistická publikace o cestovním ruchu v Euroregionu Nisa“ ve spolupráci 

pracovní skupinou Statistika  

2001 – byl zpracován záměr budoucího nového projektu „Jizerská magistrála pro pěší 

turistiku“ 

2001  - uskutečnilo se otevření mezinárodní cyklomagistrály „Okruh Trojzemím“ 

2002 – byly vydány „Mapy cyklotras a cyklostezek ERN“, obsahující 9 mapových listů 

z turistických oblastí ERN 

2003  - probíhala třístranná jednání o proznačení hlavní cyklostezky Odra-Nisa a doplnění 

dalším servisem pro turisty 

2003 – na internetových stránkách byla poprvé prezentována Krakonošova stezka  
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2003 – byla vydána publikace „Euroregionem na kole“ 

2003 – Euroregion se zúčastnil veletrhů cestovního ruchu v Praze, Berlíně, Görlitz a Dne Sasů 

v Sebnitz  

2003 – byl zpracován komplexní propagační materiál „Katalog turistických atraktivit a 

informací ERN“  

2004 – zástupci Euroregionu spolupracovali na slavnosti Trojmezí při příleţitosti vstupu ČR 

do EU,  

2004 – byla vydána „Mapa atraktivit ERN“,  

2004 – Euroregion Nisa se prezentoval na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v Görlitz, 

Jelenie Góře, Berlíně, Varšavě, Poznani a Aachenu 

2005 – pracovní skupina Cestovní ruch byla rozdělena do 4 podskupin – Veletrhy a výstavy, 

Marketing, Programy a produkty, Infrastruktura 

2006 – byl zpracován „Kalendář akcí Euroregionu Nisa“ 

2007 – dne 8. 6. se uskutečnilo slavnostní otevření „Jizerské magistrály pro pěší turistiku“.  

2007 – začala realizace společného třístranného projektu „Nová hřebenovka“, který navazuje 

na historickou trasu „Modrá hřebenovka“ z počátku minulého století a na jiţ otevřenou 

„Jizerskou magistrálu pro pěší“ 

2007, v rámci projektu „Via Sacra“ byla pro turisty zprovozněna stezka po sakrálních 

památkách Trojzemí  

2009 – konaly se veletrhy cestovního ruchu v Euroregionu Nisa: REGIONTOUR v Jablonci 

nad Nisou,  KONVENTA v Löbau, TOURTEC v Jelenie Góře- 

 

 

Plánované úkoly a cíle 

 Podporovat činnost odborných podskupin na konkrétních projektech v oblasti cestovního 

ruchu 

 Podporovat pořádání a účast na výstavách cestovního ruchu v Euroregionu, trasování 

přeshraničních tematických stezek v Euroregionu (Via Sacra, Sklářská stezka, 

Svatojakubská stezka apod.), 

 Podporovat propojování informačních středisek včetně distribuce informací pro turistiku a 

cestovní ruch, 

 Vyhodnocovat aktuální statistické údaje pro tvorbu přeshraničních koncepcí rozvoje 

cestovního ruchu, rozvoje agroturistiky a hipoturistiky 

 Podporovat přeshraniční trasování, úpravu, značení turistických tras, cyklotras a dalších 

stezek a jejich vybavení sluţbami 

 

 

 

Statistika 

 

1993 – byla zaloţena pracovní skupina Statistika. Od svého vzniku se zabývala zejména 

sběrem statistických údajů z různých oblastí činnosti Euroregionu, které byly následně 

publikovány v materiálech a ročenkách. 
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Fakta 1993 -2000  

 

Přehled vydaných statistických publikací a materiálů  

1993 – první statistická publikace „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“ s nejdůleţitějšími 

statistickými ukazateli o Euroregion Nisa. Publikace byla zpracována ve dvou verzích: 

polsko-česko-německé a polsko-anglické 

1994 – 1999 – postupně vydány tzv. srovnávací bulletiny česko-polsko-německých měst:  

Görlitz-Jelenia Góra-Librec;  Zittau-Bogatynia-Hrádek nad Nisou;  Jablonec n./N. - 

Zgorzelec-Bautzen;Varnsdorf–Löbau, (srovnání těchto měst z pohledu kultury, dopravy, 

sociální péče, apod., a s jejich bliţším popisem) 

1995 – „Statistické příručky“ (kapesní příručky kompendia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa s 

obsahem hlavních výsledků statisticky stejného nebo srovnatelného obsahu pro území Č-P-N  

1997 – „Skládačka – základní informace o území české části ERN“ se statistickými údaji o 

obyvatelstvu, trhu práce, zaměstnanosti, zdravotnictví, cestovního ruchu apod. 

1997 – „Ubytovací kapacity v české části ERN“ 

1998 – 1. vydání čtyřjazyčné „Ročenky ERN 1992-1997“- zobrazen šestiletý vývoj 

Euroregionu Nisa v oblasti zaměstnanosti, bydlení, vzdělání, zdravotnictví apod. 

Toto vydání bylo první souborný statistický materiál srovnatelný s podobnými ročenkami 

v západních euroregionech. 

1999 -  „Stav a ochrana prostředí v pohraničí polsko-česko-německém“. 

1999 - „Města Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ – srovnání 102 měst v Euroregionu, z toho 28 

polských, 30 německých a 44 českých. 

Od roku 1997 jsou na internetových stránkách Euroregionu Nisa k dispozici první statistické 

údaje o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa od doby jeho zaloţení – struktura členění: Cestovní 

ruch, Fakta a čísla, podpůrné oblasti ERN, panorama, kontakty, informace o sdruţení ERN. 

 

 

 

Fakta 2000-2010  

 

Přehled vydaných statistických publikací a materiálů  

2000 -  „Okresy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ – v publikaci byly rozpracovány 

kompetence okresů. Územní celky zde byly představeny na základě statistických údajů, grafů 

a textů. 

2000 -  „Cestovní ruch v ERN“ – zmapování stavu cestovního ruchu v období 1995-2000 

z pohledu státu, okresu a nejvýznamnějších turistických center.  

2001 - „Lexikon základních statistických pojmů“  

2003 - „Statistická databáze pro přeshraniční spolupráci v návaznosti na euroregiony.“ 

2003 –„Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ – srovnání cen a příjmů 

v jednotlivých částech před vstupem do EU, ale i o mzdách, důchodech, daních apod. 

2003 – „Přeshraniční databanka ERN“  

2003 - „Ročenka o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“- údaje do konce roku 2004 – vývoj hranic 

podle členských obcí, apod. – dokončena a vydána v 2004 

2004 – „ Česko-polské euroregiony – a česko-německé euroregiony“ - základní údaje o 

euroregionech, kartogramy, grafy a tabulky se členskými obcemi 

2005 – „Skládačka o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ – kartogramy, grafy a tabulky 

s demografickými daty členů Euroregionu Nisa.  
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2005 – „Obyvatelstvo a bydlení v okresech česko-polského pohraničí“ – porovnání 13 

českých a 16 polských okresů podél česko-polské hranice podle sociální a ekonomické 

struktury.  

2006 – „Ceny v roce 2005“ - srovnávací tabulky s vývojem cen ve všech třech částech ERN 

2007 – „Děti v Euroregionu Nisa“ - rozdíly v demografickém chování obyvatel a sociálním 

postavení rodin ovlivňujícím vývoj dětského obyvatelstva v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

2008 –„Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech“ – údaje o demografickém, sociálním a 

ekonomickém vývoji Euroregionu Nisa. 

2009 – „Ţeny a muţi v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ – postavení muţů a ţen v rámci ERN 

z demografického hlediska. 

2009 – návrh na publikaci „Ročenka Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ v souvislosti s 20 letým 

výročím zaloţení ERN 

 

 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Vydat statistickou ročenku Euroregionu Nisa do roku 2010 

 Pracovat na aktualizacích přehledů cen, důchodů apod. v letech 2010-2014 

 Aktualizovat průběţně data o okresech ERN 

 Pracovat na přípravě projektu „Zaměstnanost a přeshraniční mobilita pracovních sil 

v Euroregionu“. 

 

 

Doprava  

 

1991 – zaloţení pracovní skupiny Doprava 

  

Fakta 1991-2000 

 

1991- byly zpracovány mapy silniční a ţelezniční sítě Euroregionu Nisa, mapy hraničních 

přechodů a soubor informací o dopravních terminálech. Byla vytvořena koncepce provozu 

jízdních řádů 

1992 – začala příprava na výstavbu rychlostní silnice Liberec  I/35 – Hrádek nad Nisou – 

Zittau – Weissenberg A4 zpracováním technické studie  

1993 – na ţádost obcí podél hranic na území ČR byla zpracována koncepce nových 

hraničních přechodů s Polskem a Německem  

1993 – byl podán návrh na realizaci projektů z programu Phare „Zachování a obnovení 

ţelezničního provozu v ERN“ a „Obnovení ţelezničního provozu na trati Liberec – Jelenia 

Góra“ 

1993 – 26.-28.5 – čeští a polští experti na dopravu jednali o hraničních přechodech na česko-

polských hranicích – byl zpracován přehled stávajících přechodů a podány návrhy na zřízení 

nových. 

1993 - 1.12. - bylo oficiálně otevřeno silniční propojení Hrádek nad Nisou – Zittau 

1994 – byl zpřístupněn hraniční přechod z Hrádku přes Polsko do Zittau 

1994 – začaly přípravné práce na otevření ţelezničního spojení Harrachov – Jakuszyce  

1994- byla schválena výstavby silničního obchvatu Rumburk a Neugersdorf včetně nového 

celniště s plánem dokončení v roce 1997 
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1995 – zástupci vlády ČR a SRN podepsali dohodu o otevření turistických stezek na hranicích 

obou států. Následně byly otevřeny stezky Petrovice-Lückendorf, Krompach-Jonsdorf, 

Jiříkov-Ebersbach, Roţany-Sohland 

1996 – podařilo se zpřístupnit nové hraniční přechody a turistické stezky na česko-polské a 

česko-německé hranici:  Kunratice – Bogatynia, Habartice-Zawidow, Jizerka-Orle, Světlá – 

Waltersdorf, Deska-Piensk) 

1996 – začaly přípravné aktivity na projektu „Cyklostezka Liberec-Hrádek nad Nisou-Zittau“ 

1998 – byla zpracována koncepce výstavby regionální silniční trasy Jelenia Góra-Nové Město 

p.S. –Frýdlant-Bogatynia-Zittau-Rumburk-Šluknov-Neustadt, jejíţ součástí bylo i dopravní 

řešení úseku Hrádek nad Nisou-Bogatynia-Zittau. 

1998 - byl vybudován silniční kamionový obchvat Rumburk-Neugersdorf 

1998 - vznikla  „Koncepce dopravních záměrů v Euroregionu Nisa – doprava silniční, 

ţelezniční a letecká – plán dokončení 1999 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – byl zpracován koncept integrovaného dopravního systému „REGIOTRAM“ 

v Euroregionu Nisa 

2001 – proběhly přípravné aktivity na realizaci projektu Regiotram – I. etapa Liberec-

Jablonec nad Nisou-Tanvald – Zittau a II. etapa Tanvald- Jelenia Góra 

2001 – byl otevřen silniční přechod Rumburk - Neugersdorf 

2002 – provoz na hraničních přechodech byl rozšířen o provoz nákladní a autobusové 

dopravy. Do provozu byly uvedeny ţelezniční zastávky na trase Zittau-Hrádek nad Nisou a 

nové přechody pro pěší a cyklisty – Szklarska Poręba -Harrachov, Swiecie-Jindřichovice, 

Jizerka-Orle. 

2003 -  byla zahájena výstavba nové silnice I/14 Liberec-Zelené Údolí–Jablonec n.N., Začala 

rekonstrukce dopravního spojení Turnov-Harachov a Zgorzelec-Bogatynia.  Dále pokračovala 

výstavba úseku Löbau-Nostitz a Löbau-Obercunnersdorf a modernizace úseku Weiswasse - 

hranice s Polskem 

2004 – začaly přípravné práce pro výstavbu nového úseku silnice I/9 Česká Lípa-Nový Bor 

2004- v polském městě Szklarska Poręba se uskutečnila konference „Komunikace na území 

Euroregionu Nisa“. 

2004 – byl vydán tříjazyčný leták „Základní informace k provozu na silnicích ERN“ – 

nejdůleţitější sdělení řidičům z oblasti dopravy na území celého ERN (dopravní omezení, 

značky, telefonní čísla aj.) 

2004 – na území Euroregionu Nisa začaly platit jízdenky EURO-NEISSE. Spolu s nimi je 

kaţdoročně vydáván „Plán linek a sítě“ nebo vícejazyčné broţurky s tipy na výlety.  

2005 – byla zpracována publikace „Mapy silničních investic“ pro celý Euroregion Nisa 

2006 – byla zpracována koncepce „Hraniční přechody v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

2007 – V Liberci se uskutečnila „Konference o dopravě v Euroregionu Nisa“ 

2007 – byl zrealizován projekt „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území 

Euroregionu Nisa“ 

2007 – proběhla rekonstrukce mostu Zgorzelec-Görlitz přes Nisu“   

2007- od února mohli turisté na území německé a české části Euroregionu Nisa cestovat na 

tzv. cyklistickou jízdenku Euro-Nisa 
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2007 – byla dokončena výstavba čtyřproudové silnice I/35 z Liberce do Bílého Kostela 

s přípojkou do Hrádku nad Nisou. Do roku 2011 se plánuje dokončení spojení Praha-Liberec-

státní hranice ČR. 

2008 – proběhla rekonstrukce a přestavba silnice I/35 Liberec-Jeřmanice na rychlostní silnici. 

2009 – byla zahájena I. etapa projektu „Výstavba silničního spojení ERN mezi městy 

Bogatynia v Polsku, Hrádku nad Nisou v ČR a Zittau v SRN“ 

2010 – v květnu se v Liberci uskutečnila třístranná konference „Doprava v Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa“ 

2010 – dne 29. 8. po 65. letech byla slavnostně uvedena do provozu ţelezniční trať Szklarska 

Poręba – Harrachov.  

 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Aktualizovat mapy investic výstavby silnic do roku 2014. 

 napomáhat dokončení propojení rychlostních silnic R – 35 a B – 178, úseky přes polské 

území a připojení na dálnici A4 v Německu, 

 vyměňovat si aktuální informace o plánované nebo dokončené výstavbě silnic na území 

Česka, Německa a Polska na území Euroregionu, zejména pokračování dálnice A4 

v Polsku, spojnici Liberec – Jablonec n/N v Česku a severní obchvat Bogatyni v Polsku. 

 Podporovat obnovení, zachování a udrţitelné vyuţívání přeshraničních ţelezničních 

propojení  

 Pokračovat v předávání aktuálních informací o změnách jízdních řádů, tarifů a 

organizacích provozujících veřejnou dopravu v jednotlivých zemích. 

 Podporovat rozvoj a zavádění přeshraniční jednotné jízdenky EURO NEISSE Ticket  

 Vyhledávat vhodné přeshraniční projekty pro program Cíl 3 

 

 

 

 

Cykloturistika 

  

1993 – byla ustavena pracovní skupina Cykloturistika 

 

Fakta 1993-2000 

 

1993 – byl zpracován generel „Cyklotrasy v oblasti ERN“ - realizace značek na okruhu v 

Liberci 

1994 – ve spolupráci s Klubem českých turistů byla vydána „Metodika značení 

cykloturistických tras v ERN“ 

1994 – bylo dokončeno značení hřebenového úseku č. 54  - Jizerské hory - Oldřichov 

v Hájích - Harrachov. Úsek byl napojen na 2 hraniční přechody Krompach a Petrovice. 

Součástí tohoto projektu je do budoucna i cyklotrasa přes vojenské lesy Ralsko 

1996 – podařilo se vybudovat cyklotrasy v bývalém vojenském prostoru Ralsko 

1997 – byly proznačeny cyklotrasy v Českém ráji v celkové délce přes 250 km.  

1997 – začaly přípravné aktivity na projektu „Cyklostezka Hrádek nad Nisou-Liberec jakoţto 

součást Cyklostezky Odra-Nisa 

1997 – byla vydána publikace „Cyklotrasy a cyklostezky v Euroregionu Nisa“ 
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1997 – Euroregion se prezentoval na „Turistické burze v Görlitz“ a „Tourtec 1997“ v Jelenie 

Góře 

1997 – bylo dokončeno vyznačení cyklotras v celém Šluknovském výběţku 

1998 – Euroregion se účastnil turistické výstavy v Lipsku 

1998 – byla zpracována studie „Návrh rozvoje cykloturistiky v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“ 

1999 – podařilo se vybudovat okruţní značenou cyklotrasu na úseku Sohland-Šluknov-

Jiříkov-Ebersbach-Neusalza-Spremberg 

1999 – byl vydán leták „Co udělat pro cestování v krajině – cykloturistika“ a publikace 

„Církevní památky“ 

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – uskutečnila se „Konference k rozvoji cykloturistiky v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“, jejímţ hlavním výstupem bylo přeshraniční Memorandum, obsahující propojení 

existujících a výstavbu specifických, tématických přeshraničních cyklotras (v obsahu je i 

budoucí výstavba Krakonošovy stezky) 

2000 – byla vybudována cyklomagistrála spojující cyklotrasy od Zitau na Frýdlant – Nové 

Město p. Smrkem podél Jizerských hor do Krkonoš v Polsku. 

2001- zrodila se myšlenka na projekt „Mezinárodní magistrála „Pramen Nisy-Balt“ – projekt 

zrealizován později pod názvem Odra-Nisa 

2002 – začaly se vyvíjet první aktivity na projektu „Cyklomagistrála Odra-Nisa“ – návrhy na 

logo, rozmístění informačních tabulí po celé trase, razítková kníţka .  

2002 – z prostředků Fondů malých projektů se podařilo zrealizovat proznačení všech okresů 

české části ERN se zaměřením na propojení dálkových tras jak do sousedních států, tak 

sousedních krajů.  

2004 – byl vydán třístranný kalendář cyklistických akcí „Kalendář cykloakcí Horní Luţice“ 

2004 – Euroregion prezentoval svou činnost na veletrzích cestovního ruchu ITB Görlitz, 

Euroregiontour 2004, Wroclaw, Den Sasů apod. 

2004 – byl vydán komplexní propagační materiál celého území ERN „Katalog turistických 

atraktivit a informací Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa  

2005 – byla vybudována mezinárodní cyklotrasa „Krakonošova stezka“. Úsek dlouhý 250 km 

74vede přes Saské a České Švýcarsko, Ţitavské hory, Jizerské hory a Krkonoše. Pro cyklisty 

je k dispozici tříjazyčný leták s popisky a mapou celé stezky.  

2005 – vznik koncept projektu „Multifunkční turistická magistrála ERN – Nová Hřebenovka“ 

2005 – byla vybudována cyklotrasa Grossschönau-Varnsdorf-Seifhennersdorf - Rumburk 

podél řeky Mandavy 

2005 – 15. 7. byl oficiálně otevřen turistický hraniční přechod Orle-Jizerka 

2006 - začala realizace projektu „Zajištění digitální mapy pro německé a české území ERN“ 

2008 – bylo dokončeno proznačení cyklomagistrály „Odra-Nisa“ včetně instalace 

informačních tabulí. 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Přeshraničně se informovat o aktualitách ve vedení tras, značení a vybavení sluţbami na 

euroregionálních cyklomagistrálách 
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 Podporovat přípravu a realizaci projektů týkajících se rozvoje přeshraniční cykloturistiky 

v ERN 

 Podporovat bezpečnost cyklodopravy budováním samostatných segregovaných 

cyklostezek a postupně vymísťovat cyklotrasy z dopravně frekventovaných silnic, 

 Vyhledávat vhodné přeshraniční projekty pro program Cíl 3 

 

 

 

Kultura  

1992 – byla zřízena pracovní skupina Kultura.  

 

Fakta 1992-2000 

 

1992 – byly zorganizovány první společné koncerty symfonických orchestrů ze všech tří částí 

ERN (pozdější Europera-Jugendorchester) .  

1993 – byl zaloţen mládeţnický symfonický orchestr Europera-Jugendorchester za účasti 

hudebních škol v Görlitz, Jelenie Góře, Liberci a Jablonci nad Nisou.   

1993 – byla navázána přeshraniční spolupráce mezi kulturními zařízeními měst Zittau, 

Görlitz, Jelenia Góra, Hoyerswerda, Weisswasser), zejména muzeí, divadel, knihoven, 

zájmových uměleckých škol, hudebních a tanečních souborů apod.  

1993 – byl podán návrh na výstavbu budovy Euroopery v Görlitz 

1993 – začaly přípravné práce na vydání tříjazyčné publikace „Kulturní a turistický průvodce 

po Euroregionu Nisa“ s informacemi o historii, kultuře a přírodních zajímavostech všech tří 

zemí. 

1994 – Jugendorchestr uspořádal koncerty v Bonnu, Dráţďanech a Francii. Rada Evropy 

přispěla na jeho činnost 125 tis. Kč 

1995 – byl vydán první Kalendář kulturních akcí ERN  

1995 – zástupci všech tří částí ERN začali jednat o moţnosti sjednotit informace z oblasti 

kultury, vzdělávání apod. formou informační sítě pro oblast Euroregionu Nisa  

1995 – byla vyhlášena fotosoutěţ pro děti a studenty Euroregionu Nisa s názvem „Pohled 

k sousedům“. Soutěţ dostala finanční podporu z grantu Rady Evropy.  

1996 – byla zrealizována přestavba kostela v Hejnicích – na Mezinárodní centrum duchovní 

obnovy 

1997 – byl uspořádán Festival dětských a mládeţnických filmů pod názvem „Sblíţení 97“. 

Soutěţící z Čech, Polska a Německa měli moţnost natočit svůj film.  

1999 – byly vydány 2 publikace: „Kulturní instituce v Euroregionu Nisa“ a „Knihovny bez 

hranic“ 

  

Fakta 200-2010 

 

2000 – Euroregionální studentský orchestr uspořádal koncerty v Itálii, Hannoveru a na 

výstavě EXPO 2000 

1999 / 2001-  v tomto období byly vydány publikace: 

„Církevní stavby v ERN“  

„Hrady a paláce v ERN“ 

„Muzea v ERN“ 

„Umělecká řemesla“ 
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„Lidová architektura v Euroregionu Nisa“ 

 

Činnost v oblasti Kultura se v dalších letech rozrostla natolik, ţe pracovní skupina se 

postupně přetransformovala do samostatných projektů, aktivit a zájmových skupin. Od roku 

1999 do roku 2010 bylo z prostředků Fondu malých projektů ERN podpořeno několik stovek 

malých projektů v oblasti přeshraniční kulturní spolupráce.  

 

 

Sport 

1995 – ustavení samostatné pracovní skupiny Sport. Od roku 1992 byla součástí pracovní 

skupiny Kultura. 

 

Fakta 1991-2000 

 

1991 – byl uspořádán 1. ročník Eurotriatlonu ERN na území trojúhelníku Hrádek nad Nisou – 

Zittau - Bogatynia. 

1992 – zahájena mezinárodní soutěţ oddílů Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v kolové. 

V časovém období duben aţ říjen se pokaţdé v jiném státě konaly turnaje všech věkových 

kategorií.  

1993 – uskutečnil se „Eurotriatlon 1993“ – soutěţ v plavání, běhu a cyklistice mezi česko-

německo-polskými sportovci 

1993 – byla uspořádána „Běţecká liga Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1993“. Proběhlo 8 

běţeckých závodů v několika věkových kategoriích na území měst Liberec, Jelenia Góra, 

Görlitz, Zittau, Hrádek nad Nisou, Neugersdorf, Weisswasser, Braunsteichlauf. 

1994 – byl vydán 1. „Sportovní kalendář – Hlavní sportovní a turistické akce v ERN“ -  

následně začal být vydáván kaţdoročně 

1995 – 19. -21. 5. uspořádána 1. olympiáda dětí a mládeţe v rámci Euroregionu Nisa. Soutěţ 

probíhala v 11 sportovních odvětvích. 

1995 – byl vypracován seznam adres českých, německých a polských sportovních svazů a 

klubů. 

1996 – 14. - 16 .6. se uskutečnil 1. ročník olympiády mládeţe „Euregio 96“ v Hoyerswerdě. 2 

350 soutěţících ze 6 zemí měřilo své síly  v atletice, kopané, volejbalu, basketbalu, plavání a 

stolním tenisu 

1996 – Vítězům v mezinárodních sportovních akcích Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa byl 

poprvé předán „Sportovní pohár Euroregionu Nisa“   

1997 – 19. - 20. 4. byla uspořádána „Konference o sportu v ERN“. Zasedání bylo součástí 

mezinárodních závodů mládeţe i dospělých v duatlonu. 

1998 – ve dnech 11. -13. 9. se v Liberci konala 2. olympiáda dětí a mládeţe „Euregio 98“ za 

účasti 600 soutěţících.  

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 16. - 18. 6. se uskutečnila 3. olympiáda mládeţe „Euregio 2000“ v Hoyerswerdě 

2000 – byl vydán „Sportovní kalendář Euroregionu Nisa 2000“ 

2000 – začaly přípravné práce na zimní olympiádu mládeţe Euroregionu Nisa v Jakuszycích 

30.1 - 4. 2. 2000 
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2000 – byla zpracována databáze sportovních organizací ze všech tří zemí  

2001 – vyšel „Sportovní kalendář Euroregionu Nisa 2001“ 

2001 – ve dnech 20. - 22.4 2001 se uskutečnil mezinárodní turistický pochod „3 Tage-3 

Länder-3 Wanderungen“ (3 dny-3 země-3 pochody). Trasa vedla přes Lubaň, Nové Město 

pod Smrkem a Zittau. 

2001 – byl vydán tříjazyčný leták – „Sportovat bez hranic v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

Leták obsahuje vybrané druhy sportů na území ERN s internetovými odkazy na sportovní 

partnery. 

 

Činnost v oblasti Sport se v dalších letech rozrostla natolik, ţe pracovní skupina se postupně 

přetransformovala do samostatných projektů, aktivit a zájmových skupin. Od roku 1999 do 

roku 2010 bylo z prostředků Fondu malých projektů ERN podpořeno vice neţ 100 malých 

projektů v oblasti přeshraniční kulturní spolupráce 

 

 

Voda – Čistá Nisa 

1994 – zaloţení pracovní skupiny Voda - Čistá Nisa 

 

Fakta 1993-2000 

 

1993 – odborníci na vodní hospodářství zpracovali přehled významných vodních toků a 

čistíren odpadních vod v prostoru Euroregionu Nisa  

1993 – byla vybudována kanalizace a vodovod v obci Krompach. 

1994 – dokončena výstavba čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu. Zařízení slouţí společně 

pro města Rumburk, Seifhennersdorf a Varnsdorf  

1994 – ve Zgorzelci se uskutečnila ustavující konference „Čistá Nisa“. Hlavním cílem 

konference bylo oţivení toku Luţické Nisy a jejích přítoků.  

1994 – v rámci realizace programu Čistá Nisa byla vypracována „Koncepce zlepšení kvality 

vody v řece Luţická Nisa“  

1995 – ve dnech 24.3.-25.3. se konala 1.konference „Čistá Nisa“ v Görlitz. Odborníci zde 

přednesli 18 referátů na téma mapování zdrojů znečištění toku v zemích ERN. 

1996 – byla uspořádána 1. mezistátní porada k součinnosti při řešení povodňových situací a 

havárií na vodních tocích v povodí Luţické Nisy. 

1997 – vydán tříjazyčných formulář hlásné povodňové a havarijní sluţby ČR, Polska a SRN 

1998 – začaly přípravné aktivity projektu „Monitoring revitalizace toků v povodní Luţické 

Nisy“ 

1999 – byl zpracován návrh na vydání publikace o stavu ţivotního prostředí v příhraničním 

regionu, zahrnujícím okresy Liberec-Löbau-Zittau 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – začaly přípravné práce na  rozšíření kanalizace v Habarticích a v obci Zawidów 

2001 – začala realizace projektu „Monitoring zarybnění Luţické Nisy“ a „Vývoj 

ichtyocenózy v Luţické Nise“ . Projekty prokázaly návrat cca 28 druhů ryb do vod Luţické 

Nisy. 

2002 – vznikla myšlenka zrealizovat společný třístranný projekt z důvodu zvýšeného výskytu 

invazivních druhů rostlin na celém území ERN,  
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2002 – v rámci projektu „Turistické vyuţití Luţické Nisy“ byla vybudována odpočívadla a 

kempy s cykloturistickou trasou podél toku Luţické Nisy na území mezi státní hranicí 

(Trojzemí) a městem Bad Muskau. 

2004 – byl vydán sborník jiţ v pořadí 6. ročníku konference Čistá Nisa pod názvem „Jedna 

řeka – tři země – jeden cíl“  

2005 – začala se řešit problematika dolu Turów – chemické sloţení látek pouţitých při čištění 

důlních vod má negativní vliv na kvalitu vody v Luţické Nise.   

2005 – byla zpracována přeshraniční protipovodňová mapa Luţické Nisy měst Görlitz a 

Zgorzelec. 

2006 – začala realizace třístranného projektu „Neofyta“, jehoţ cílem bylo vytlačení 

invazivních rostlin v celé oblasti Nisy. 

2007 – IHI Zittau byl vypracován projekt „Řeka Nisa“, který hodnotí výskyt těţkých kovů v 

sedimentech Luţické Nisy od pramene aţ po soutok s Odrou. 

2010 – 22.-23.9 se v obci Oybin konala další konference „Čistá Nisa“  

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Systematicky monitorovat čistotu vody v Luţické Nise včetně úprav toku 

 organizovat pravidelné konference o vodohospodářské problematice na území ERN 

 Monitorovat postupnou rekultivaci výsypky dolu Turow s cílem omezovat splavování 

zeminy do toků na české straně. 

 Koordinovat zneškodňování invazních rostlin (neofytů) na tocích a na území Euroregionu. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

 

 

Lesy 

1993 – vznik pracovní skupiny Lesy 

 

Fakta 1993-2000 

 

1993 – byl zrealizován projekt „Záchrana genofondu dřevin v CHKO Jizerské hory a jeho 

vyuţití pro revitalizaci lesních společenstev“  

1994 – začaly přípravné aktivity projektu „Rozšíření česko-polské spolupráce při obnově 

lesních ekosystémů Jizerských hor“. Cílem projektu bylo zlepšení vzájemné informovanosti o 

stavu a vývoji přírodního prostředí na české a polské straně Jizerských hor. 

1995 – v obci Oybin byla uspořádána „Konference o lesích Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  

1996 – byl zrealizován projekt „Jizerské hory – regenerace lesních porostů“  

1997 - v několika městech na česko-německo-polském území proběhla putovní výstavka „O 

lesích Euroregionu Nisa“  

1997 – začaly přípravné práce na vydání publikace „Zpráva o stavu lesů v Euroregionu Nisa“ 

1998 – v rámci projektů podpořených z programu PHARE bylo provedeno zalesňování 

Jizerských hor a  regenerace porostu v Luţických horách 

1998 – byla uspořádána „Konference o revitalizaci lesních porostů“ ve městě Szklarska 

Poręba  
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Fakta 2000-2010 

 

2000 – 15.-16.6. se v Bedřichově uskutečnila euroregionální konference „O problematice 

invazních rostlin“ 

2000 – 3.7. byla vyhlášena rezervace Torfowisko Jizery (Rašeliniště Jizery) na polském 

území 

2001 – ve dnech 6.-7.6  byla uspořádána mezinárodní konference „Současnost a budoucnost 

lesní krajiny Jizerských hor“ v Hejnicích 

2002 -  uskutečnila se konference „Vápnění lesů“ v saském městě Rotstein 

2003 – na českém, německém i polském území ERN bylo provedeno vápnění lesů  

2003 – byl zrealizován projekt „Lesní hospodářství v oběhu“ s cílem začlenění regionálního 

hospodářství a zabezpečení dřeva z regionu. 

2004 – v rámci projektu „Optimalizace vyuţití lesů a chráněných oblastí veřejnosti“ byla 

zpracována analýza a metodika mapování rekreačního zatíţení chráněných oblastí na území 

ERN. 

2005 – začaly přípravné práce na projektech „Revitalizace rašeliniště na západní straně Luţe“, 

„ Management horských luk“, „Ţitavské hory – vyuţití pro turistiku“, „Ţivotní prostředí a 

lidé v něm očima dětí“ a  „Oţivení tradic venkova v česko-polském pohraničí“ 

2005 – ve dnech 22.-23.6. se uskutečnila konference „Lesnické hospodaření v Jizerských 

horách“. 

2006 – byly zrealizovány 2 projekty týkající se problematiky  souladu  mezi rekreačním 

vyuţíváním cenných přírodních území v příhraničí s podmínkami ochrany přírody Jizerských 

a Luţických hor -  „Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu šetrného vůči ţivotnímu 

prostředí“ a „Ekologicky šetrný přeshraniční rozvoj cestovního ruchu“. 

2008 -  byly uspořádány oslavy ve formě konferencí a akcí pro veřejnost ke 40. výročí 

zaloţení CHKO Jizerské hory, která byla zaloţena v roce 1967. V rámci oslav byla 

uspořádána putovní výstava 10ti významných fotografů s náměty z Jizerských hor. 

2010 – bylo zpracováno expertní hodnocení situace poškození lesa zvěří na území ERN 

„Lesnické dobrozdání o škodách způsobených okusem zvěře“  

  

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Podporovat výměnu informací na téma: myslivost a škody působené zvěří na les; 

biologická ochrana lesa a ochrana chráněných druhů fauny a flory v lesích na území 

Euroregionu; rozsah škod působených v lesích hmyzími škůdci a větrnými katastrofami. 

 Iniciovat pořádání společných odborných konferencí a workshopů. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

 

 

Knihovny 

2001 – zaloţení samostatné pracovní skupiny Knihovny.  Do té doby pracovali odborníci na 

knihovnictví v rámci pracovní skupiny EUREX Kultura 

 

Fakta 1996-2000 

 

1996 – za podpory finančních prostředků z programu Phare byla  Liberci zahájena výstavba 

nové knihovny 
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1997 –  byla vydána tříjazyčná publikace „Veřejné knihovny v Euroregionu Nisa“ 

1998 – uskutečnil se 1. knihovnický kongres  „“Knihovna bez hranic“ v Rumburku . Zde 

vznikla myšlenka zaloţení samostatné pracovní skupiny EUREX Knihovny. Další kongresy 

se v budoucnu  konaly v Zittau, Szklarska Poręba, Bautzen a v Liberci.  

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – v listopadu byla v Liberci slavnostně uvedena do provozu  nová budova knihovny. 

Později byla stavba oceněna jako mimořádné architektonické dílo. 

2000 / 2001-  v tomto období byly vydány publikace: 

 „Veřejné knihovny Euroregionů Nisa  a Labe ve sluţbách 

 informační společnosti“  

 „Malý jazykový průvodce“-  kapesní slovníček 

 odborných knihovnických výrazů 

2001 – uskutečnilo se vyhlášení ceny „Knihovna roku Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  

2001 – začaly přípravné práce na  tříjazyčném  slovníčku odborných výrazů  pro zahraniční 

uţivatele knihoven  „Malý jazykový průvodce“  

2004 – 10.-11.3. byla uspořádána „Konference knihoven Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ se 

zaměřením na práci s dětmi v knihovnách  

2004 – byla uzavřena smlouva na realizaci projektu knihovnický kalendář „Skvosty 

v knihovnách ERN“ 

2006 – vydán sborník prací autorů ţijících na území Euroregionu Nisa  „Kalmanach“ . 

Publikace seznamuje čtenáře s historií, současností, kulturou  a jinými zajímavostmi území 

bývalých Sudet. 

2007 – začala příprava prezentace významných českých, saských a polských knihoven na 

internetových stránkách 

2007 – byl zrealizován projekt „Knihovna překračuje hranice“ . Ve spolupráci Krajské 

vědecké knihovny v Liberci s Muzeem v městě Jelenia Góra bylo elektronicky propojeno 130 

titulů s 10 000 obsahy.  

2008 – ve dnech 16.-17.10.  se v Liberci konala konference knihovníků Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa  pod názvem „Přeshraniční společná opatření k uchování kulturního dědictví – 

zvláště kniţních fondů“ 

2008 – 10.10. se uskutečnilo slavnostní otevření nové knihovny v městě Jelenia Góra 

2009 –  ve dnech 23.-24.4. byla uspořádána  „Konference knihovníků Euroregionu Nisa - 

obecní knihovny – potenciál a perspektivy“. Z přednesených referátů vznikla tříjazyčná 

publikace a CD-ROM.  Konference byla oceněna 2. místem mezi projekty v oblasti kultury 

v soutěţi Cena Euroregionu Nisa. 

2010- začaly přípravné aktivity na vydání čtyřjazyčné kníţky pro děti Euroregionu Nisa o 

udrţování tradic a rodinných svátků na všech třech územích ERN . 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 

 Pořádat přeshraniční semináře pro knihovníky 

 Vzájemně si vyměňovat informace k odborným tématům s polskými a německými 

partnery 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 
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Školství 

 

1992 – zaloţení pracovní skupiny Školství 

 

Fakta 1992-2000 

 

1991 – v listopadu bylo zaloţeno Středisko pro koordinaci výzkumu na vysokých školách 

v Euroregionu Nisa (později středisko dostalo název ACC – Akademické středisko pro 

koordinaci). Zaloţení iniciovali zástupci čtyř euroregionálních vysokých škol – VŠST Liberec 

(dnešní TUL) , Hochschule für Technik, Wirtschaft und Socialwesen Zittau/Görlitz, 

Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wroclawiu a Polytechnika Wroclawska. 

Středisko prozatím sdruţovalo tzv. odborné sekce ERN (např. Ochrana ţivotního prostředí, 

Informatika, Multikulturní spolupráce, Zdroje a vyuţití energie, Turistika, Produkce a 

doprava, Hospodářství, Výchova a vzdělávání, Sociální problémy; Elektrotechnika, 

Elektronika a automatizace, Vědecké aktivity studentů , Medicína a zdravotnictví), jejichţ  

činnost je zaměřena na nejzávaţnější problémy regionu. Narůstající činnost později přebírají 

samostatné pracovní skupiny EUREX. 

 

1993 – Vzdělávací centrum z Horní Luţice uspořádalo pro českou a polskou část ERN 

prezentaci technického vybavení a ukázek z výukových programů projektu „Multimedia“  

1993 –  byl zaloţen Mezinárodní vysokoškolský institut (IHI) v Zittau - nejmladší instituce 

univerzitního typu na území ERN s moţností vzdělávání německých, českých a polských 

studentů. 

1994 – jednotlivé vysoké školy na území ERN byly propojeny elektronickou poštou. 

1994 – v rámci ACC byly ustaveny 2 nové odborné sekce ERN – Elektronika a automatizace, 

Vědecké aktivity studentů. 

1995 – byl  podán návrh na projekt „Trilaterální spolupráce vysokých škol“ a „Mezinárodní 

vysokoškolský institut“ 

1995 – vznikla nová odborná sekce ACC - Věda 

1995 – 2000 v rámci spolupráce Akademického koordinačního střediska jsou vydávány 

sborníky pod názvem „Vědecká pojednání“ s vědeckými statěmi z vysokých škol všech tří 

částí ERN 

1996 – v rámci odborné sekce „Informatika“ byl podán návrh na projekt „ERNIS“ – 

Informační systém Euroregionu Nisa“, podporující výměnu dat v pohraničních oblastech 

1998 – se uskutečnila Euroregionální konference s multikulturní tematikou: „Interkulturní 

výchova a vzdělávání“. 

 

Fakta 200-2010 

 

2002 – byla zaloţena přeshraniční vzdělávací síť PONTES  (lat. Mosty) zahrnující nejrůznější 

vzdělávací obory a vzdělávací instituce v německo-polsko-českém Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa.  Agentura byla později v roce 2008 vyznamenána  "Cenou Euroregionu Neisse-Nisa v 

kategorii Vzdělání" 

2005 – v rámci projektu „Školský informační portál Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  byly 

vytvořeny tříjazyčné webové stránky nabízející vzdělávací systémy, databáze škol, nabídku 

přeshraniční akce v oblasti vzdělávání na celém území ERN www.neisse-nisa-nysa.eu 

http://www.pontes-pontes.de/cz/home/temata-vzdelavaci-site/rozvoj-euro-regionalnich-kompetenci/hrave-se-ucime-prekonavat-hranice/preis-der-euroregion-neisse-nisa-nysa-2008.html
http://www.pontes-pontes.de/cz/home/temata-vzdelavaci-site/rozvoj-euro-regionalnich-kompetenci/hrave-se-ucime-prekonavat-hranice/preis-der-euroregion-neisse-nisa-nysa-2008.html
http://www.neisse-nisa-nysa.eu/
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2005 – agenturou PONTES byl ve spolupráci s Institutem pro rozšiřující vzdělávání Görlitz, 

IHI Zittau a Multimediapark Görlitz  vytvořen vzdělávací portál  nabízející  kurzy 

celoţivotního vzdělávání pro obyvatele Euroregionu Nisa. Současně byl vydán informační 

leták.  

2006 – vznikl návrh na vytvoření vzdělávacího projektu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro 

učitele všeobecně vzdělávacích škol všech tří částí ERN s metodikou výuky sousedního 

jazyka, prezentací výukových materiálů a podpornými vzdělávacími programy. 

2007 – 28.-29.9. v Bautzen se konala konference „Úspěšně přes imerzi k vícejazyčnosti 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. Tématem byly metody a cíle zprostředkování rané 

vícejazyčnosti v Trojzemí 

2007 – v rámci agentury PONTES byl vytvořen tříjazyčný portál „Trh vzdělání Nisa“ s 

nabídkami na vzdělávání a  informacemi o vzdělávacích zařízeních na území ERN. 

V souvislosti s tímto projektem byl vydán čtyřjazyčný materiál pro výuku i hru  „Učíme se 

hrou - překonáváme hranice“. 

2008 – 12.2.-13.2. byla uspořádána konference „Kvalita ve školení a dalším vzdělávání –

německá, polská a česká vzdělávací zařízení v evropském kontextu“ s tématem výměny 

zkušeností týkající se kvality ve vzdělávání na území ERN. 

2008 – 14.8. – v Zittau byl uspořádán euroregionální Festival vzdělávání v Trojzemí 

(Lernfest). Součástí byly hry, kulturní akce a vzdělávacích příleţitostí pro děti a rodiče s 

cílem získání jazykových dovedností. Prezentovalo se zde 100 vzdělávacích zařízení a 

zúčastnilo se 4000 návštěvníků 

2010 – 19.5. – byla uspořádána „Euroregionální konference – 347 dní do zrušení omezení 

pohybu zaměstnanců“ s tématem „Nároky místních společností na rozvoj kvalifikovaných sil“ 

2010 – 12.9. – vzdělávací síť Pontes uspořádala v Zittau 7. „Festival vzdělávání v Trojzemí“ 

2010. Motto: „Přemýšlej s námi – Pamatuj na to“ 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 

 podporovat funkci školského portálu (na české straně) a zapojení strany polské. 

 Připravit společný Přeshraniční vzdělávací projekt na období 2009 – 2013, který by 

zkvalitnil přeshraniční spolupráci 

 Pořádat přeshraniční semináře 

 Vzájemně si vyměňovat informace k odborným tématům s polskými a německými 

partnery 

 Podporovat vícejazyčné vzdělávání a partnerství škol, 

 Podporovat zavádění dvoujazyčného vyučování na mateřských školách a niţších třídách 

základních škol. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 
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Historie 

 

1992 – zaloţení pracovní skupiny Historie 

 

Fakta 1992-2000 

 

1993 – ve dnech 13.-14.10.  bylo uspořádáno I. Symposium historiků na téma „Osídlení 

oblasti Ponisí od středověku do konce 18. století“ v rámci dlouhodobého programu 

zpracování dějin oblasti Euroregionu Nisa. Následně byl vydán sborník s přednesenými 

příspěvky. 

1994 – 24.-26.11.  se v Milkově konalo II. Symposium historiků na téma „Vývoj obchodních 

cest a komunikací v oblasti Euroregionu Nisa – od nejstarších dob do dnešní doby“ 

1995 – 14.-15.  se v Liberci uskutečnilo III. Symposium historiků na téma „Pohledy do 

hospodářského vývoje v oblasti Euroregionu Nisa– od středověku do současnosti“ 

1996 – ve dnech 19.-21.9. se v Zittau uskutečnilo IV. „Vědecké symposium 650 let 

Hornoluţického svazku Šestiměstí“  

1997 – uspořádána „Konference – Kamenz 1997“ ke 450. výročí povstání českých a 

luţických stavů proti Habsburkům“  

1998 – ve dnech 24.-25.9. bylo na zámku Czocha uspořádáno V. Symposium historiků na 

téma „1648-1998- 350. výročí Vestfálského míru a jeho důsledky pro severní Čechy, Luţici a 

přilehlé Slezsko  

1998 – vydán  Kalendář ERN s fotografiemi historických exponátů 

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 21.-.22.9  bylo v Liberci uspořádáno VI. Symposium historiků pod názvem 

„Umělecká řemesla bez hranic“. Z příspěvků přednesených na symposiu byla později vydána 

stejnojmenná publikace doplněná fotografiemi. 

2002 – ve dnech 28.8. - 1.9. se v městě Bautzen konalo VII. Symposium historiků na téma 

„Horní Luţice v raně novodobé střední Evropě“. 

2002 – Městská muzea v Zittau uspořádala mezinárodní  výstavu „Svět-moc-duch, Dynastie 

Habsburků a Horní Luţice 1526-1635“  

2004 – 4.11. bylo v Jelení Góře  uspořádáno VIII. Symposium historiků na téma „Cesty 

k demokracii – Demokratická opozice na území dnešního Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa do 

roku 1989“ 

2005 – ve dnech 4. - 6.12.  se v Zittau konalo IX. Symposium historiků pod názvem „Čechy a 

Horní Luţice – bádání společné historii“ 

2007 – 12.-13.10. se v Liberci uskutečnilo X. Symposium historiků na téma „Čechy, Luţice a 

Slezsko ve střetu zájmů mocností – sedmiletá válka, bitva u Liberci 1744, zničení Ţitavy“. 

Příspěvky ze symposia byly shromáţděny a publikovány v tříjazyčném sborníku. 

2008 – začaly přípravné práce na vydání tříjazyčné broţury na pokračování „Společné dějiny 

spojují“. Publikace mapuje v jednotlivých dílech historii území Euroregionu Nisa z období let 

1914-1989 (středověk, raný novověk a 19. století). Předpoklad vydání je rok 2013.  

2009 –  v městě Jelenia Góra se uskutečnilo XI.  Symposium historiků s tématem 

„Náboţenská problematika a architektura - 300 let kostela v Jelení Hoře“  
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2009 – vznikl návrh na zřízení „Muzea Trojzemí“ v památkově chráněném objektu v Hrádku 

nad Nisou  

2010 – 21.6. – v Zittau byla uspořádána konference „Muzea bez hranic“, jejíţ součástí je i 

představení projektu „Výstavní a koordinační centrum muzeí Trojzemí“ 

2010 – bylo naplánováno  XII. Symposium historiků „Spojení Horní a Dolní Luţice se 

Saskem r. 1635“ na září 2011. Navrţeno vydat „kolektivní monografii“ autorů s vydáním 

v roce 2012 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Vydat publikaci shrnující dějiny území ERN 

 Konat další odborné setkání historiků z území ERN 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

 

Ochrana památek 

1992 – ustavení pracovní skupiny Ochrana památek.  

 

Fakta 1992-2000 

 

1992 – v Zittau se uskutečnila odborná konference na téma „Ochrana historických dřevěných 

budov“  

1993 – renesanční zámek „Czarne“ poblíţ města Jelenia Góra byl zadaptován na 

„Mezinárodní centrum ekologické kultury“. 

1998 a 1999  - Euroregion prezentoval svou činnost na konservátorských trzích „Denkmal 98 

a 99“ v Lipsku 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 10.9. byly uspořádány „Dny otevřených památek v Görlitz“ 

2001 – zaznamenána 1. zmínka a návrh projektu na záchranu krajiny podstávkových domů. 

2001 – ve dnech 13.-14.12. se v Görlitz konal mezinárodní workshop na téma „Památková 

péče a sanace starých budov jako šance pro hraniční region“ 

2003 – 15.12. byl uspořádán seminář „Krajina podstávkových domů“. Součástí projektu je i 

mezinárodní výstava „Krajina podstávkových domů“ s prezentací v Berlíně, Varšavě, Praze a 

Bruselu 

2004 – 17.-18.6 se na zámku Czarne  uskutečnila mezinárodní  konference „Ochrana 

památkové dřevěné architektury v Euroregionu Nisa“, se zvláštním zřetelem na problém 

podstávkových domů“  

2005 – byla uspořádána konference na téma „Vzdělávání a restaurování v oblasti péče o 

památky“ s cílem udrţet téma ochrany památek jako prioritu Euroregionu Nisa pro období 

2007-2013  

2005 – 1.-2.6 se v Görlitz, v rámci česko-polsko-německo-slovenského projektu, uskutečnila 

konference pod názvem  „Kulturní dědictví-Identita-Dialog-perspektivy k modelovým 

strategiím  uchování a znovuoţivení kulturní krajiny na příkladu Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“. Cílem projektu bylo stanovení koncepcí k uchování kulturní krajiny, přírodních 

památek a rozvoj centra vzdělávání v oblasti řemesel. Součástí projektu bylo i vydání 

publikace na dané téma. 
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2006 – ve dnech 12.-14.10. se na zámku Czarne konala konference „Vzdělávání k ochraně 

kulturních hodnot v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  

2007 – 25. 5. proběhl jiţ 4. „Den otevřených dveří podstávkových domů“, který se konal 

kaţdoročně první neděli v září.  Návštěvníkům byly tentokrát zpřístupněny objekty v městech 

Zgorzelec, Bogatynia a Wolimierz. 

2008 –  byl navrţen nový třístranný projekt „Rekonstrukce městských a zámeckých parků“  

2008 – uskutečnila se soutěţ o cenu „Umgebindehaus“ („Podstávkový dům“).  Z  24 návrhů 

porota vybrala 12 nejlepších ve dvou kategoriích – a) objekt – vzorná sanace domu; b) osoba 

– za dosaţené úspěchy v této oblasti 

2008 – byla navrţena spolupráce s organizacemi, fungujícími v rámci Denkmalakademie e.V. 

, které se zabývají obnovou nejdůleţitějších stavebních řemesel. Na toto téma se 19.-20.6. na 

zámku Czarne v městě Jelenia Góra konalo „Evropské fórum expertů Podstávkový dům“. 

2010 – začala realizace projektu „Společně pro zachování podstávkových domů – Zvýšení 

povědomí a informovanosti“. Těţiště projektu spočívalo v upozornění na jedinečnou hodnotu 

starých staveb a na zprostředkování znalostí o odborné údrţbě 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Podporovat projekty zabývající se rekonstrukcí či zachováním fenoménu podstávkových 

domů na území ERN a akcí pořádaných pro jejich prezentaci. 

 Pokračovat ve výměně informací poskytujících vzdělání v tradičních řemeslných oborech 

při rekonstrukcích památek a podporovat jejich mezinárodní spolupráci. 

 podporovat pořádání a účast na konferencích o památkové ochraně v rámci Euroregionu 

Nisa 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

 

Veřejné zdraví 

 

1997 – vznik pracovní skupiny Veřejné zdraví 

 

Fakta 1997-2000 

 

1997 – 28.5. se v Dráţďanech uskutečnil seminář  o „Dopravních záchranných systémech“. 

Následně byl zpracován sborník obsahující výsledky diplomových prací studentů na téma 

„Dopravní záchranné systémy“ 

1997 – Vysokou školou HTWS Zittau-Görlitz byl představen návrh projektu  „GÜSA – 

Propojení sociální práce přesahující hranice“. Projekt řešil průzkum situace a následně 

koncept spolupráce odborníků všech tří zemí 

1998 – 11.-12.5. byl na zámku Czocha uspořádán seminář GÜSA „Mezistátní sociální práce 

v Euroregionu Nisa“.  

1999 – začala fungovat pravidelná měsíční hlášení o aktuální epidemiologické situaci na 

území všech tří částí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 

1999 – 18.2. se v Zittau konala třístranná konference na téma „Východní vnější hranice EU-

výzva pro region z pohledu Ministerstva pro sociální věci“ 

1999 – byl uspořádán kongres „Ţivotní prostředí a zdravotní stav obyvatel v Euroregionu 

Nisa“ 
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1999 – vyšel první čtvrtletník k projektu „GÜSA“ – souhrn pořádaných workshopů  a akcí 

v oblastech „Interkulturní komunikace“ a „Práce s dětmi a mládeţí“ 

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 14.6. na hraničním přechodu Sieniawka-Porajów-Zittau-Hrádek nad Nisou se v rámci 

Euroregionu Nisa  uskutečnila akce „Hranice-Stop AIDS“. Součástí kampaně byly instruktáţe 

a bezplatné vyšetření na HIV. 

2000 – byl podán návrh na projekt „Zavedení informačního systému kvality pitné vody ve 

veřejných vodovodech v Euroregionu Nisa“  

2002 – 26.-27.4. se v Grossschweidnitz uskutečnilo přeshraniční sympozium „Psychiatrie 

dnes  – O rozvoji psychiatrie v Polsku, Česku a Německu“ 

2002 – byl zpracován třístranný materiál „Zpráva o kvalitě vody na koupacích místech 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

2006 – ve dnech 20.-21. 4 uspořádána konference pod názvem „Ochrana veřejného zdraví 

v Euroregionu Nisa“ – Hlavním tématem byl systém a fungování hygienické sluţby na území 

ERN 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Pokračovat a prohloubit soustavnou výměnu informací o epidemiologické situaci na 

území všech tří států Euroregionu Nisa. 

 Organizovat odborné konference z oboru hygieny a veřejného zdraví. 

 Pokračovat v informační výměně údajů o kvalitě vody v umělých a přírodních 

koupalištích. 

 Předávat aktuální informace o výskytu nebezpečných onemocnění na druhé straně hranice. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba 

2007 – ustavení pracovní skupiny v rámci činnosti pracovní skupiny Krizové řízení.  

 

Fakta 2007-2010 

 

2007 – byla podepsána třístranná „Dohoda zdravotnických záchranných sluţeb Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa o spolupráci a přeshraniční pomoci“ 

2007 – 22. – 23. se v hotelu LAS v obci Piechowice uskutečnila konference na téma 

„Záchranná sluţba v ERN“. Hlavními tématy byla spolupráce a krizové řízení záchranných 

sluţeb. Přednesené referáty a příspěvky byly následně publikovány ve sborníku. 

2008 – ve dnech 16.-17.10. byla v Jelení Góře  uspořádána  konference na téma  „Fungování 

přeshraniční zdravotní záchranné sluţby v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

2008 – zpracován koncept projektu „Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných 

sluţeb v Euroregionu Nisa“ pro program Cíl 3 

2008 – proběhlo vyhlášení mezinárodní soutěţe „Učím se bezpečně ţít“ pro ţáky základních 

škol. Cílem soutěţe bylo zlepšení bezpečnosti mezi dětmi a prohlubování jejich znalostí 
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v situaci ohroţení. Vítězná škola získala titul „Bezpečná škola Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“ 

2009 – byly předloţeny náměty na vytvoření třístranného slovníku pro záchranáře a na 

výstavbu společného střediska záchranné sluţby v Hrádku nad Nisou 

2009 – zahájena realizace projektu „Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných 

sluţeb v Euroregionu Nisa“. Součástí projektu jsou výměnné stáţe, tříjazyčný faxový 

formulář pro vyţádání přeshraniční pomoci, cvičení záchranářů apod. 

2010 – 29.-30.4. se uskutečnila konference „Záchranné sluţby v systému bezpečnosti 

v Euroregionu Nisa“  

2010 – 1. 6. v Liberci byly slavnostně uvedeny do provozu první dva plně vybavené sanitní 

vozy, pořízené v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných sluţeb 

v Euroregionu Nisa“.  

2010 – 16.6. se v Krásném Lese uskutečnilo cvičení záchranných sloţek Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa. 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Organizovat odborné konference. 

 Zajistit vybavení středisek záchranných sluţeb stejnodruhovými (homogenními) 

zařízeními. 

 Pořádat společná přeshraniční cvičení. 

 Vzdělávat personál středisek jak po odborné stránce, tak i jazykového vybavení. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

 

 

Krizové řízení 

 

1992 – zaloţení pracovní skupiny pod původním názvem Ochrana před katastrofami 

 

Fakta 1992 – 2000 

 

1992 – v říjnu se v obci Radimovice konala mezinárodní soutěţ „Sychrovský pohár“ za účasti 

česko-německo-polských poţárních jednotek. 

1993 – na řece Nise v prostoru u města Ţitavy bylo uspořádáno první třístranné cvičení 

poţárních jednotek s námětem „Únik ropných produktů do řeky“. Cílem akce bylo srovnání 

moţností pouţití techniky a společného velení přeshraničním jednotkám.  

1993 – zpracován přehled profesionálních poţárních jednotek na celém území Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa. 

1996 – vznikl první třístranný materiál – Dokument o mezinárodní spolupráci hasičských 

jednotek v Euroregionu Nisa.  

1998 – 3.10. se ve Frýdlantu uskutečnila mezinárodní soutěţ poţárních jednotek  z České 

republiky, Německa  a Polska. 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – byly podepsány smlouvy mezi Českou republikou, Polskem a Německem o vzájemné 

pomoci při katastrofách a velkých haváriích 
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2001 – kolektivy mladých hasičů z Raspenavy, Hrádku nad Nisou, obce Porajów, Sieniawka, 

Dzialoszyn, Kopaczów, města Zittau a obce Dittelsdorf zaloţily „Mezinárodní sdruţení 

kolektivů mladých hasičů ERN“. 

2001 – byla uspořádána mezinárodní soutěţ s poţární tématikou „Super pohár mládeţe – tří 

zemí“ 

2003 – 2.8. bylo uspořádáno společné cvičení zásahových jednotek z ČR, Polska a Německa 

na téma „Havárie přehradní nádrţe“ v obci Sosnowka v Polsku. 

2003 – při fiktivních cvičeních mezinárodních poţárních jednotek  byly poprvé vzneseny 

poţadavky na výměnu zastaralé techniky a pořízení mobilních vysílaček pro dorozumívání při 

společných zásazích. 

2003 – 10. 12. bylo  zaloţeno bezpečnostní fórum pro oblast Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa –

FOR-BE-S (Forum Sicherheit-Bezpečnost-Bezpieczenstwo) , které sdruţuje záchranné sloţky 

všech tří států. Fórum vzniklo na základě třístranné dohody podepsané v Niesky.  

2004 – proběhla transformace pracovní skupiny Ochrana před katastrofami – záchranářství na 

širší systém práce se zapojením dalších sloţek integrovaného záchranného systému, 

záchranné zdravotní sluţby, horské sluţby, hasičů apod. Pracovní skupina začala pracovat 

pod názvem Přeshraniční krizové řízení. 

2006 – v rámci FOR-BE-S byl vypracován koncept třístranného „Zásahového dokumentu 

k odvracení ohroţení v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ .  

2006 – 10.6. bylo na území obce Podgorzyn uspořádáno mezinárodní poţární cvičení 

„Krkonoše 2006“. Cvičení se zúčastnila rychlá záchranná pomoc, horská sluţba a 200 

záchranářů. 

2007 – ve dnech 22.– 23.3. se uskutečnila konference záchranných sluţeb na téma 

„Záchranná sluţba v Euroregionu Nisa – současný stav a perspektivy rozvoje pro záchranné 

systémy“ 

2007 – 14.6. bylo v Bautzen, v rámci programu FOR-BE-S, schváleno tzv.  Memorandum 

k Zásahovému dokumentu. Memorandum představovalo základ pro realizaci třístranného 

projektu „Zásahový dokument k odvracení ohroţení v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

2010 – v rámci projektu „Systém odvracení ohroţení a poskytování pomoci v Euroregionu 

Nisa“ byly poţárním jednotkám na české a německé straně pořízeny nové cisternové 

automobilové stříkačky v celkové hodnotě 1,5 mil. EUR. 

2010 – 10.9. se v Liberci konalo setkání odborníků FOR-BE-S včetně ukázkového cvičení 

Integrovaného záchranného systému Euroregionu Nisa 

 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Pokračovat na tvorbě zásahového dokumentu a jeho postupném naplňování společnými 

aktivitami. 

 Vytvořit a uvést do praxe Zásahovou příručku včetně tříjazyčného slovníku. 

 Realizovat společná cvičení se zaměřením na přeshraniční pomoc. 

 Vyjasnit a definovat právní zásady pro nasazení sloţek integrovaného záchranného 

systému na území cizího státu. 

 Podporovat rozšíření soutěţe dětí „Učím se bezpečně ţít“ na celé území ERN 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 
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Rovnost šancí 

2001 – vznik pracovní skupiny Spolupráce ţen. Jejím hlavním cílem bylo uvést do pozornosti 

zájmy ţen, ţenská práva, situaci na trhu práce pro ţeny a s tím spojené oblasti jako je rodina a 

problematika dětí a mládeţe v ERN.  

2008 – byla ustavena nová pracovní skupina Rovnost šancí, jejímţ záměrem je monitoring 

rovného přístupu občanů z hlediska rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace či 

zdravotního handicapu. 

 

Fakta 2006-2010 

 

2006 – byl zrealizován třístranný projekt „Rovné příleţitosti muţů a ţen v Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa: Zabraňovat odstěhování, podporovat přistěhování“ 

2007 – k výše uvedenému projektu se uskutečnila konference „Rovné příleţitosti muţů a ţen 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“.  Výstupem z konference bylo tzv. „Marienthalské 

prohlášení“, ve kterém jsou shrnuty dosaţené výsledky projektu. 

2009 – byly podány náměty na vytvoření projektů „Setkávání v obci Gromadka“, který bude 

preferovat práci s postiţenými lidmi a „Girlsday“ s preferencemi technických oborů pro dívky 

 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 

 Podporovat přípravy různých přeshraničních projektů jako například „Setkávání 

postiţených“, „Ţeny a společnost“ nebo „Girlsday“ 

 Vyhledávat a podporovat účinné projekty přeshraniční spolupráce napomáhající rovnosti 

šancí v ERN 

 

VIZE 

 

 

Hospodářství 

Hnací silou příhraniční spolupráce je hledání společných hospodářských zájmů a výhod. 

Důraz je kladen na posílení konkurenceschopnosti, regionální ekonomické základny a na 

podporu rozvoje nových podnikatelských příleţitostí. Malé a střední podniky v příhraničních 

regionech jsou vystaveny obzvláště nepříznivým podmínkám, které vyplývají z jejich 

postavení na perifériích národních hospodářských soustav. 

 

Zdravotnická záchranná sluţba 

Poskytování dobré zdravotní péče patří mezi základní společenské hodnoty. Schopnost 

příhraničního regionu poskytovat kvalitnější a rozmanitější péči je moţno postupně posilovat 

cestou přeshraniční spolupráce – zvláště vyuţíváním společných zdrojů – nemocnic či 

ambulantních a pohotovostních sluţeb. 

 

 

Krizové řízení 

Podle známého výroku: “bezpečnost je vším, vše bez bezpečnosti je nic“ lze konstatovat, ţe 

úspěch euroregionu závisel a nadále ve velké míře závisí na stavu bezpečnosti v širokém 

slova smyslu. Různá ohroţení a katastrofy mají výlučně územní účinky a nerespektují ani 
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státní hranice, dohody či smlouvy. Hranice je v tomto případě bezvýznamná. Nicméně při 

přeshraničních účincích, při boji nebo ochraně před nebezpečím představuje hranice 

překáţky. Přeshraniční spolupráce v této oblasti vyţaduje specifické strategie a přístupy 

(společná cvičení, technická školení atd.). 

Zvyšování kriminality na území Euroregionu Nisa bylo  v roce 2003 podnětem k zaloţení tzv. 

Fóra bezpečnosti (For-be-s).  Název FOR-BE-S znamená Fórum, Bezpieczenstwo/ 

Bezpečnost a Sicherheit Jedná se o spolupráci expertů všech tří části Euroregionu Nisa z 

oblasti pohraniční policie, hasičských záchranných sborů, krizového řízení, státního 

zastupitelství a celních záleţitostí. Snahou bylo a je propojit všechny tyto bezpečnostní sloţky 

tří států tak,  aby společně zvyšovaly kvalitu ţivota obyvatel tohoto regionu. 

 

 

Doprava 

Vzájemně propojený a dobře fungující dopravní systém posiluje hospodářský a sociální 

rozvoj kaţdého regionu. Moţnost volného pohybu občanů vede k nárůstu obchodu, splňuje 

potřeby mobility společnosti a efektivně láká turisty. Vývoj přeshraniční sítě vede ke sníţení 

počtu překáţek a vzájemných předsudků způsobených hranicemi. 

 

Lesy 

Lesy byly vţdy nejen pro obyvatele příhraničních oblastí důleţitou součástí ţivota. 

Poskytovaly zdroj dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ale byly i součástí celého 

ekosystému. Příhraniční regiony se často pro vyrovnání svých nedostatků stávaly místy 

s nejrůznějšími druhy ekologicky problematických hospodářských činností. Ty pak měly za 

následek postupnou devastaci lesních porostů jak na straně původce, tak i na druhé straně 

hranice. V důsledku výroby elektrické energie z hnědého uhlí došlo na území ERN k silnému 

znečištění  ovzduší a následně k poškození horských lesních porostů. 

 

Voda-Čistá Nisa   

Vzduch, voda a vývoj přírody se na hranici nezastaví. Aktivní utváření krajiny v hraničních 

regionech vyţaduje společný postup při řešení přeshraničních problémů. Ty se týkají zejména 

znečištění vzduchu a vody, s omezením vzniku odpadů, jejich odstraňováním a recyklací. 

 

Cestovní ruch 

V největší části pohraničních regionů představuje cestovní ruch důleţitý prvek rozvoje 

regionu.  Zkvalitnění cestovního ruchu můţe vytvořit dodatečná pracovní místa a alternativní 

moţnosti zaměstnání. Moderní cestovní ruch proto vyţaduje vysoce hodnotnou infrastrukturu 

a sluţby, včetně silniční a ţelezniční sítě, letiště, infocentra, ubytovacích zařízení a zařízení 

pro volný čas. 

 

Školství 

Ukazatelem dobré úrovně vzdělávání je vysoký podíl výdělečně činných osob s ukončeným 

odborným vzděláním. Podmínky pro přeshraniční spolupráci v oblasti trhu práce a s tím 

souvisejícím vzděláváním jsou vlivem hranice velmi ztíţeny.Výhodou polohy Euroregionu 

Nisa je přítomnost několika vysokých škol a institucí. Ty umoţňují solidní širokou paletu 

vzdělání a jsou důleţitým partnerem podnikatelské sféry. 

Památky 
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Člověkem devastovaná příroda se umí bránit a usiluje o regeneraci, kdeţto hynoucí památky 

„umírají“ navţdy. A kdyţ „umírají“ památky, nenávratně mizí také část kulturní identity 

regionu.  

Kultura 

Utváření vzájemné důvěry a sbliţování občanů jsou podstatnými součástmi přeshraniční 

spolupráce. Znalosti o společném regionu, jeho geografických, strukturálních, hospodářských, 

sociálně kulturních a historických podmínkách jsou předpokladem pro aktivní účast občana a 

všech ostatních partnerů. Tyto znalosti jsou v úzkém spojení se sociálně-kulturním 

setkáváním přes hranice. 

 

Historie 

Přírodní charakter kaţdého kraje je dotvářen lidskou činností a je tedy také obrazem 

předchozího vývoje. Je typické pro náš region, ţe dějinný vývoj tu sehrál v převáţné míře 

úlohu spojujícího a nikoliv rozdělujícího činitele. Moderní doba svými komunikacemi 

zmenšila vzdálenosti, usnadnila vzájemné styky a propojila někdejší saskou-českou a pruskou 

část podhůří zdejších hor. Napomohla v druhé polovině 19. století ještě výrazněji k vytváření 

ekonomicky spolupracujícího území i se vzájemným pohybem pracovních sil bez ohledu na 

tehdejší státní hranice. 

 

 

Cykloturistika 

Rozvoj cykloturistiky je na území Euroregionu Nisa bezprostředně svázán se spoluprací 

v příhraničních oblastech. Atraktivita a přitaţlivost se zvyšují podle toho, jak se daří společně 

prezentovat turistický potenciál a turistické a přírodní pozoruhodnosti. Péče o turisty  

vyţaduje obsáhlé znalosti o regionu a také o přeshraničních oblastech.  

 

 

Veřejné zdraví 

Po dlouhou dobu vedly hranice mezi státy ke vzniku odlišných zákonů a předpisů ve 

zdravotnictví a v sociální péči, daňových a pojišťovacích programech. Současně i periferní 

poloha příhraničních regionů má vliv na nedostatečně rozvinutý sektor sluţeb v oblasti 

sociální a zdravotní péče. Různé odlišnosti a zákonné překáţky jsou příčinou vzniku mnoha 

praktických problémů.  

 

 

Statistika 

Cílem přeshraniční spolupráce v hraničních regionech je odstraňování překáţek a 

rozdělujících faktorů. V pokračující evropské integraci a rozvíjející se spolupráci musí mít 

lidé v pohraničních oblastech své právo poţadovat rovnocenné podmínky  v této nové Evropě. 

Zde musí rušení bariér pokračovat a ţivot „zády k sobě“ se musí změnit na společný ţivot 

„tváří k sobě“. 

 

Knihovny 

Znalosti představují jeden ze základních předpokladů rozvoje informační společnosti. 

Institucemi, které se tradičně po tisíciletí zabývají shromaţďováním,  uchováváním, ochranou 

a zpřístupňováním publikovaných dokumentů v jakékoliv formě jsou knihovny. Aby  mohly 

uskutečňovat své  poslání a dále naplňovat očekávání svých uţivatelů, musejí pokračovat 
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v zásadních změnách své činnosti a rozšířit své sluţby s vyuţitím informačních a 

komunikačních technologií. 

 

Rovnost šancí 

Rovnost šancí je jedním z významných atributů spravedlivé společnosti, významnou součástí 

souboru jejích hodnot a jedním z tradičních cílů politiky. To však nezabraňuje tomu, ţe jde o 

princip sloţitý. Kromě jiného také proto, ţe při prosazování této ctnosti nutno brát v úvahu 

mnoho dalších aspektů, které ovlivňuje. 

 

 

 

AKČNÍ PLÁN EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA 

2010-2014 

 

Úvod 

Akční plán vychází především z výsledků provedeného dotazníkového šetření na přelomu 

2009/2010. Tématicky je rozdělen podobně jako dotazník do 4 oblastí: 

1. Uţitečnost a vyuţívání Euroregionu 

2. Obsahové zaměření aktivit Euroregionu 

3. Očekávané činnosti Euroregionu  

4. Role Euroregionu v programech přeshraniční spolupráce 

 

 

V kaţdé z nich jsou stanoveny cíle, který by mělo být dosaţeno a soubor opatření k dosaţení 

těchto cílů. 

 

 

1 Užitečnost a využívání Euroregionu 

 

Cíl ERN v oblasti užitečnosti a využívání:  

 

Euroregion je vnímán především svými členy jednoznačně jako uţitečná organizace, kde 

všechny její činnosti přinášejí konkrétní výsledky a mají své opodstatnění.  Sluţby ERN jsou 

svým členům známy a ti jich pravidelně vyuţívají. 

 

Navrhovaná opatření: 

 

1.1 Zefektivnění práce pracovních skupin EUREX 

1.1.1 Posouzení činnosti pracovních skupin EUREX – z něj vycházející návrh na 

optimalizaci (zefektivnění) jejich fungování 

1.1.2 Zavedení garance jednotlivých stran za činnost jednotlivých pracovních skupin 

(ukončení rotace a zavedení dlouhodobějšího vedení) 

 

1.2 Zlepšení koordinace uvnitř Euroregionu (efekt přeshraniční koordinace) 

 

1.3 Větší zapojení členů a dalších subjektů do dění v ERN 

1.3.1 Zlepšit systém webové prezentace – lepší práce s veřejností (aktuality apod.)  
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1.3.2 Vytvoření sekce pro členy ERN na webu ERN – intranet  

 

1.4 Zvýšit využívání Euroregionu 

1.4.1 Vytvoření katalogu sluţeb – aby se zvýšilo povědomí, co členové mohou od ERN 

očekávat a poţadovat  

 

 

2 Obsahové zaměření aktivit Euroregionu 

 

 

Cíl ERN v oblasti obsahového zaměření aktivit:  

 

Euroregion vyvíjí poţadované aktivity v oblastech, které jsou členy vnímány jako důleţité. 

V oblastech stávajících přichází s novými impulsy a inovativními postupy. Rovněţ iniciuje 

spolupráci v nových oblastech, o které mají členové ERN zájem. 

 

 

Navrhovaná opatření: 

 

2.1 Rozvoj spolupráce ve stávajících oblastech – nové impulsy 

2.1.1 Cestovní ruch  

2.1.2 Doprava 

2.1.3 Historie 

2.1.4 Hospodářství 

2.1.5 Knihovny – regionální autoři 

2.1.6 Krizový management, bezpečnost 

2.1.7 Kultura 

2.1.8 Školství 

2.1.9 Statistika 

2.1.10 Veřejné zdraví/zdravotnictví 

2.1.11 Ţivotní prostředí 

 

2.2 Iniciace spolupráce v nových oblastech 

2.2.1 Lidské zdroje – rozvoj přeshraniční spolupráce v rámci EURES 

2.2.2 Ovlivňování legislativy 

2.2.3 Práce s veřejností 

2.2.4 Sociální věci – demografické změny, senioři 

2.2.5 Sport 

2.2.6 Územní rozvoj/územní plánování 

2.2.7 Zemědělství 

 

2.3 Průřezová opatření na zlepšení práce EUREX 

2.3.1 Formulace zadání a úkolů pro pracovní skupiny 

2.3.2 Poskytnutí finančních prostředků na krytí vlastních podílů malých projektů pracovních 

skupin EUREX 
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3 Očekávané činnosti Euroregionu  

 

Cíl ERN v oblasti užitečnosti a využívání:  

 

Euroregion vyvíjí takové činnosti, po kterých je poptávka od členů ERN a které zajišťují jeho 

budoucí rozvoj. 

 

Navrhovaná opatření: 

 

3.1 Zprostředkování partnerství 

3.1.1 Zprostředkování partnerství pro dlouhodobou spolupráci – síťovací workshopy, burza 

partnerství na webu (projekt Poznej svého souseda, internetová burza apod.) 

3.1.2 Zprostředkování partnerství pro projektovou spolupráci 

 

3.2 Zprostředkování informací 

3.2.1 Euroregionální periskopy (monitoringy tisku – na všech třech stranách) 

 

3.3 Rozvojové koncepce – strategie ERN zpracovávaná v jednotlivých EUREXech 

 

3.4 Dílčí přeshraniční koncepty podle oborů – např. koncept prázdninových regionů, 

přeshraniční koncepty v územní plánování apod. 

 

3.5 Asistence při získávání dotací 

 

3.6 Určení zodpovědné osoby za rozvoj projektů na všech stranách hranice 

 

3.7 Vlastní projektová iniciativa – seznam vlastních projektových záměrů 

 

3.8 Komunikace s obcemi a veřejností 

3.8.1 Vytvoření Intranetu (např. obdoba Facebooku) pro členské obce / členy pracovních 

skupin (redaktor zodpovědný za zveřejňování příspěvků) 

3.8.2 Udílení Ceny ERN 

3.8.3 Oţivení společné pracovní skupiny pro PR ERN 

 

 

 

4 Role Euroregionu v programech přeshraniční spolupráce 

 

Cíl ERN v oblasti užitečnosti a využívání:  

 

Euroregion má silné a stabilní postavení v implementaci programů přeshraniční spolupráce. 

Euroregion se aktivně snaţí ovlivnit budoucí podobu programů přeshraniční spolupráce.  

 

Navrhovaná opatření: 
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4.1 Vypracování společné vize (pozice) budoucího postavení ERN v implementaci CBC 

programů (ideální postavení) na období 2014-2020 – např. vytvoření FMIP 

 

4.2 Založení společného právního subjektu (EGTC) 

 

4.3 Příprava společné rozvojové strategie ERN – jako podklad pro systematickou 

podporu projektů 

 


