
Hospodářství 

 

 

Srpen 1993 – založena 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 příležitostí 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 soutěže Cena INOVACE. Soutěžní klání ve 2 

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

každoročně.  

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

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

Kultura a sport a Cestovní ruch jsou každoročně 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  

 Podporovat další pokračování soutěží 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  

 


