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FMP CZ – PL / FMP PL – CZ
Fundusz Mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 

FMP CZ – SN / FMP SN – CZ
Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 
Saksonia – Czechy 2014–2020

FMP PL – SN / FMP SN – PL
Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy
Interreg Polska – Saksonia 2014–2020

Projekty przedstawione w tej publikacji 
były wspierane z następujących trzech 
funduszy małych projektów:

Ze względu na ograniczony czas realizacji projektu obejmującego przygotowanie 
Kompendium, nie wszystkie małe i mikroprojekty realizowane do końca 
okresu programowania mogły zostać ujęte w niniejszym opracowaniu.



progr a my pomocowe na r zecz  
wspier ania współpr ac y tr ansgr anicznej  
w euroregionie neisse-nisa-n ysa 

W okresie 2014-2020 wnioskodawcy na każdej z trzech granic 
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa mieli możliwość korzystania ze środków 
finansowych na realizację małych – i mikroprojektów w ramach 
współpracy transgranicznej z trzech programów pomocowych. 

FMP CZ – PL / FMP PL – CZ

Fundusz Mikroprojektów w ramach 
programu współpracy Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 2014–2020 
 
Dofinansowane mikroprojekty dotyczyły 
w danym okresie w szczególności 
rozwijania międzyludzkich kontaktów 
transgranicznych, działań oświatowych 
i kulturowych oraz inicjatyw 
społecznych. Dofinansowane mogły 
zostać także mikroprojekty, których 
celem była poprawa infrastruktury 
danego obszaru, w szczególności 
infrastruktury turystycznej 
o znaczeniu transgranicznym. 
Mikroprojekty można było składać 
w dwóch osiach priorytetowych:

Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału 
przyrodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia
Cel szczegółowy: Zwiększenie 
odwiedzalności regionu poprzez większe 
wykorzystanie potencjału zasobów 
przyrodniczych i kulturowych

Oś priorytetowa 4 - Współpraca 
instytucji i społeczności
Cel szczegółowy: Zwiększenie 
intensywności współpracy instytucji i 
społeczności w regionie przygranicznym

Maksymalne dofinansowanie w osi 
priorytetowej 2 wynosiło 30.000 € 
dla projektu indywidualnego lub 
partnerskiego, a w przypadku projektów 
z partnerem wiodącym 30.000 € dla 
każdego partnera projektu. W osi 
priorytetowej 4 na takiej samej zasadzie 
mikroprojekty mogły otrzymać 
maksymalnie kwotę 20.000 €.

FMP CZ – SN / FMP SN – CZ

Fundusz Małych Projektów w ramach 
programu współpracy Saksonia – 
Republika Czeska 2014–2020
 
Środki programu przeznaczone były 
na małe projekty dotyczące spotkań, 
tzw. projekty people-to-people. 
Działania projektów miały na celu 
zintensyfikowanie transgranicznej 
wymiany informacji, komunikacji 
i współpracy między mieszkańcami, 
stowarzyszeniami społecznymi, 
urzędami i innymi organizacjami non-
profit na wspólnym obszarze wsparcia.

Z dofinansowania wykluczone 
były inwestycje.

Całkowite wydatki na mały projekt mogły 
wynosić maksymalnie 30.000 €. Wartość 
dofinansowania wynosiła maksymalnie 
85% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych, maksymalnie 
15.000 € ze środków EFRR. Projekty 
były finansowane jednostronnie. W 
jednym projekcie wydatki rozliczał 
każdorazowo tylko jeden z partnerów.

FMP PL – SN / FMP SN – PL

Fundusz Małych Projektów w ramach 
programu współpracy Interreg 
Polska – Saksonia 2014–2020 

Fundusz Małych Projektów 
w ramach tego programu obejmował 
w szczególności realizację działań 
dotyczących spotkań, tzw. projektów 
people-to-people. Celem było pogłębianie 
współpracy transgranicznej we 
wszystkich sferach życia społecznego. 
W ramach Funduszu Małych Projektów 
dofinansowywano także działania 
mające na celu pogłębianie i podnoszenie 
jakości współpracy transgranicznej 
w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa.

Dofinansowanie mogły otrzymać 
projekty, których całkowite 
wydatki wynosiły najwyżej 
30.000 €. Maksymalny możliwy 
poziom dofinansowania wynosił 
85% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych, przy czym 
maksymalnie 20.000 €.
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ZACZYNAMY

partner wiodĄcy: 
podkrkonošská společnost přátel dětí 
zdraVotně postižených seMily, z. s.
partner projektu: 
towarzystwo przyjaciół dzieci 
oddział Miejski w lubaniu
okres realizacji projektu: 
05/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 444,03 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 228,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się trzy wspólne 
spotkania – uzdrowisko termalne w Jeleniej 
Górze, rękodzielnicze warsztaty na 
rynku w Semilach połączone z występem 
zespołów osób z niepełnosprawnością oraz 
rozgrywki sportowe Trójbój Ducha Gór.

Aktywni w każdym 
wieku

partner wiodĄcy: 
obec hrubá skála
partner projektu: 
gMina kaMienna góra
okres realizacji projektu: 
07/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 140,23 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 812,04 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się wspólne 
imprezy sportowe, kulturalne, edukacyjne 
i społeczne – pięciodniowy wyjazd 
studyjny grupy dzieci z Kamiennej Góry 
na Hrubą Skálę wraz z opiekunami, 
trzydniowy wyjazd studyjny grupy 
dorosłych z Kamiennej Góry na 
Hrubą Skálę oraz dwudniowy wyjazd 
studyjny pracowników urzędu gminy 
z Kamiennej Góry na Hrubą Skálę.

Międzynarodowy 
Dzień Zintegrowanego 
Systemu Ratownictwa 
Góry Izerskie 2016

partner wiodĄcy: 
hasičský záchranný sbor 
libereckého kraje
partner projektu: 
koMenda Miejska paŃstwowej 
straŻy poŻarnej w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
04/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 702,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 709,77 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się 
w Albrechticach v Jizerských horách 
jednodniowe spotkanie poświęcone 
współpracy PSP Kraju Libereckiego 
i Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze – 
aktywne pokazy, międzynarodowe zawody 
sportowo -strażackie dorosłych i dzieci, 
możliwość praktycznych ćwiczeń udzielania 
pierwszej pomocy w formie zabaw dla 
publiczności oraz wieczorna biesiada.
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Wspólne czesko-
-polskie spotkanie 
odpustowe w Bozkovie

partner wiodĄcy: 
obec bozkoV
partner projektu: 
gMina jeŻów sudecki
okres realizacji projektu: 
04/2016–07/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 321,38 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 260,45 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się dwudniowe 
spotkanie odpustowe w Bozkovie, podczas 
którego zrealizowano działania dotyczące 
współpracy gminy Bozkov i gminy Jeżów 
Sudecki – turniej w siatkonodze, warsztaty 
plastyczne, siedmiobój pokoleń, wieczorne 
spotkanie przy muzyce z pokazem ogni 
sztucznych oraz niedzielny koncert.

Transgraniczny 
system turystyczny 
miast Hrádek nad 
Nisou i Mysłakowice

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
gMina Mysłakowice
okres realizacji projektu: 
07/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
25 815,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
30 371,5 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie projektu zrealizowano 
kilkujęzyczny turystyczny informacyjny 
miejski system nawigacyjny 
(222 kierunkowskazy na terenie miasta 
i okolic oraz 15 szt. kierunkowskazów 
przy ścieżkach rowerowych i ścieżkach 
dla rolkarzy), ponadto wykonano 
5 tablic informacyjnych zawierających 
informacje w kilku językach (DE, PL, 
CZ, EN) o atrakcjach turystycznych wraz 
ze zdjęciami i kodami QR, 2 metalowe 
stojaki z panoramicznymi zdjęciami 
i opisem w kilku językach (CZ, DE, PL, 
EN) wraz z kodami QR. Ponadto powstała 
interaktywna mapa – wirtualny przewodnik 
(na stronach internetowych miasta 
Hrádek nad Nisou). Przeprowadzono 
także dwudniowe warsztaty z udziałem 
przedstawicieli obu partnerów 
poświęcone interpretacji dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego.

Czesko -polskie 
spotkania 2016 – świat 
rękoma niemowlęcia

partner wiodĄcy: 
středisko Volného času žlutá ponorka 
turnoV, příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
jaworski ósrodek kultury
okres realizacji projektu: 
09/2016–04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 644,9 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 170,48 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w Turnovie odbyło się 
kilkudniowe spotkanie obejmujące działania 
plastyczne i zajęcia praktyczne – działania 
plastyczne obejmujące pracę z ceramiczną 
glinką i innymi naturalnymi materiałami, 
poznawanie okolicznej przyrody i kultury 
(zajęcia dla dzieci) oraz zespołowe zajęcia 
praktyczne i zabawy ruchowe mające na 
celu rozwijanie współpracy i inteligencji 
społecznej (zajęcia dla lektorów). Projekt 
został zaprezentowany w muzeum 
w Jaworze i w muzeum w Turnovie.
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Udoskonalenie 
systemów informacji 
ścieżki rowerowej 
św. Zdzisławy i jej 
promocja w polskiej 
części ERN

partner wiodĄcy: 
cyklostezka sV. zdislaVy noVý 
bor – bílý kostel nad nisou
partner projektu: 
oddział pttk „sudety zachodie” 
w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
07/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 944,91 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 052,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbył się wspólny 
rajd rowerowy po okolicach zgodnie 
z zaplanowaną trasą rowerową, 
odwiedzono i wykonano dokumentację 
fotograficzną miejsc, w których mają być 
punkty informacyjne i wypoczynkowe 
na trasie. Ponadto zorganizowano 
robocze seminarium nt. Szlak rowerowy 
św. Zdzisławy oraz uroczysty wieczór 
towarzyski. Podczas wspólnego rajdu 
rowerowego wykonano zdjęcia szlaku 
rowerowego, które umieszczono na 
stronach internetowych w galerii zdjęć. 
Ponadto na stronach umieszczono 
publikację w języku polskim i czeskim, 
którą opracowano w ramach projektu. 
Podczas projektu systemy informacyjne 
szlaku rowerowego rozbudowano też 
o wersję polskojęzyczną. Zbudowano trzy 
punkty informacyjno -wypoczynkowe 
na trasie szlaku. Teksty na tablice 
informacyjne przygotowywano wspólnie i są 
w języku czeskim, polskim i niemieckim. 
W trakcie realizacji projektu informacje 
umieszczono też dodatkowo w kodach QR.

Miasto Raspenava 
wychodzi naprzeciw

partner wiodĄcy: 
Město raspenaVa
partner projektu: 
gryFów ŚlĄski
okres realizacji projektu: 
05/2016–04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 995,44 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 582,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się obchody 
z okazji 130-lecia OSP w Raspenavie. Odbyło 
się kilka wspólnych imprez – obchody 
święta straży pożarnej, międzynarodowe 
zawody sportowo -strażackie, wspólny 
dzień zapoznawczy dla członków straży 
pożarnej, specjalistyczne szkolenie 
strażaków, pięciodniowe warsztaty dla szkół 
podstawowych o charakterze artystycznym, 
dzień sportu dla młodzieży oraz sympozjum 
rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży.

Transgraniczna 
współpraca SKST 
Liberec i KS Rackets 
Bogatynia w tenisie 
stołowym

partner wiodĄcy: 
sportoVní klub stolního tenisu liberec
partner projektu: 
klub sportowy „rackets” w bogatyni
okres realizacji projektu: 
06/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 484,7 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 158,48 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się kilka 
działań sportowych związanych z tenisem 
stołowym – dwudniowy czesko -polski 
turniej w Libercu, pięciodniowe wspólne 
zgrupowanie młodzieży połączone ze 
wspólnym turniejem, udział polskich 
zawodników w turnieju oldboyów 
w Libercu, integracyjny dzień sportu 
w Bogatyni oraz turniej przyjaźni w Libercu.
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Czesko -polskie 
ścieżki pod 
Smrekiem w Górach 
Izerskich – 2. etap

partner wiodĄcy: 
obec lázně libVerda
partner projektu: 
gMina Miejska Świeradów -zdrój
okres realizacji projektu: 
06/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
55 048,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
73 511,14 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zbudowano terenowe 
ścieżki rowerowe (singletracki), łączące 
miejsca startowe z siecią ścieżek 
singletrackowych (w pobliżu uzdrowiska 
Libverda i Świeradowa -Zdroju), wykonano 
i zamontowano 2 stojaki z mapami w wersji 
czterojęzycznej (PL, CZ, DE, EN).

NALEŻYMY DO SIEBIE

partner wiodĄcy: 
podkrkonošská společnost přátel dětí 
zdraVotně postižených seMily, z. s.
partner projektu: 
towarzystwo przyjaciół dzieci 
oddział Miejski w lubaniu
okres realizacji projektu: 
11/2016–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 908,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 245,47 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
czterodniowy festiwal koncertowy osób 
z niepełnosprawnością. Oprócz koncertów 
dla publiczności i szkoły zrealizowano 
program towarzyszący dla uczestników 
festiwalu – wycieczki do Jaskini 
Bozkovskich, do pałacu Hrubá Skála, do 
muzeów, przedstawienie filmowe, pokazy 
występów na rynku, trzy samodzielne 
wystawy, turniej w bowlingu, dyskotekę, 
koncert i pokaz ogni sztucznych.

Wspólnie odkrywamy 
przyrodę i historię na 
ścieżkach edukacyjnych 
Frydlantu i Lubania

partner wiodĄcy: 
Město Frýdlant
partner projektu: 
gMina Miejska lubaŃ
okres realizacji projektu: 
10/2016–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 464,46 EUR
całkowity koszt projektu: 
58 928,5 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstał wspólny 
produkt turystyczny – zrewitalizowano 
dwie ścieżki edukacyjne w Lubaniu 
i w Frydlancie. Po stronie czeskiej 
zrewitalizowano ścieżkę edukacyjną 
Leśna Droga, skupiającą się na atrakcjach 
przyrodniczych i historycznych 
w Frýdlancie. Zmodernizowano chodniki 
doprowadzające oraz kamienny bruk 
w przejściach, utwardzono powierzchnie 
w punktach widokowych, zbudowano 
drewniany mostek, zainstalowano 
drewniane balustrady i ławeczki. Ponadto 
na ścieżce zamontowano drewniane 
kierunkowskazy oraz tablice informacyjne, 
przedstawiające faunę i florę występującą 
w okolicach ścieżki oraz informujące 
o wydarzeniach historycznych.
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Prezentacja 
zapomnianych 
zabytków historii

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
MuzeuM ceraMiki
okres realizacji projektu: 
10/2016–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
45 201,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
57 002,23 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu uratowano dwa 
zabytki historyczne – kapliczkę w Hrádku 
nad Nisou i lapidarium w Bolesławcu. 
Ponadto zorganizowano dwie wycieczki 
połączone z wykładami do zapomnianych 
zabytków historii w Bolesławcu i Hrádku 
nad Nisou. W ramach projektu wydano 
kilkujęzyczne materiały promocyjne – 
ulotki i foldery informacyjne.

Wspólnie po ziemi 
jilemnickiej

partner wiodĄcy: 
jileMnicko – sVazek obcí
partner projektu: 
gMina karpacz
okres realizacji projektu: 
11/2016–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
24 569,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
29 130,64 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W celu ożywienia ruchu turystycznego 
w ramach projektu wydano kilkujęzyczne 
materiały informacyjne poświęcone 
atrakcjom przyrodniczym i kulturowym 
okolic Karpacza i ziemi jilemnickiej (CZ, PL, 
DE, EN) oraz wykonano gadżety promocyjne 
dla różnych grup docelowych (rowerzystów, 
seniorów, rodzin z dziećmi i aktywnych 
turystów). Ponadto w ramach projektu 
zrealizowano konkurs fotograficzny.

Współpraca uczelni 
wyższych na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju czesko-
-polskiego pogranicza

partner wiodĄcy: 
technická uniVerzita V liberci
partner projektu: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu
okres realizacji projektu: 
10/2016–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 424,81 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 323,32 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się 
dwudniowe wspólne warsztaty, podczas 
których odbywały się specjalistyczne 
wystąpienia prelegentów z Polski i Czech 
poświęcone różnej tematyce, ponadto 
zorganizowano zwiedzanie wybranych 
gospodarstw rolnych. W Jeleniej Górze 
odbyła się konferencja poświęcona 
wybranym tematom projektu, na której 
zaprezentowano rezultaty projektu. Wydano 
publikację podsumowującą, zawierającą 
wszystkie prezentacje z warsztatów 
wraz z dokumentacją zdjęciową.



9

Mali architekci

partner wiodĄcy: 
technická uniVerzita V liberci
partner projektu: 
stowarzyszenie architektów 
polskich oddział w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 650,52 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 706,49 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbył się całoroczny 
kurs, łącznie 10 jednodniowych kursów 
dotyczących architektury, techniki i sztuk 
pięknych dla uczniów szkół podstawowych 
i sześcio – i ośmioletnich liceów. Kursy 
odbywały się w Libercu, Jeleniej Górze 
oraz podczas obozu architektonicznego 
w Oldřichovie v Hájích. Na zakończenie 
projektu zorganizowano wystawę prac 
wykonanych w trakcie warsztatów 
oraz zdjęć dokumentujących przebieg 
projektu, która została zaprezentowana 
po kolei w obu partnerskich krajach.

Dawne mapy ziemi 
libereckiej i Gór 
Izerskich jako element 
bogactwa kulturowego

partner wiodĄcy: 
technická uniVerzita V liberci
partner projektu: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu
okres realizacji projektu: 
12/2016–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 114,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 546,53 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu dokonano 
digitalizacji starych map turystycznych 
przedstawiających transgraniczny obszar 
Gór Izerskich i Grzbietu Jesztedskiego, 
poprzez szczegółową kartometryczną 
i geograficzną analizę ich treści. Pozyskane 
informacje udostępniono w formie 
interaktywnych map internetowych.

Czesko -polska promocja 
miast Jablonec nad 
Nisou i Jelenia Góra

partner wiodĄcy: 
jablonecké kulturní a inForMační 
centruM, o. p. s.
partner projektu: 
Miasto jelenia góra
okres realizacji projektu: 
01/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
27 676,27 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 560,32 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W wyniku realizacji projektu rozszerzono 
i podniesiono jakość oferowanych usług 
turystycznych. Miasta Jelenia Góra 
i Jablonec nad Nisou były wspólnie 
promowane podczas pięciu targów 
turystycznych w Polsce i w Czechach. 
W celu promocji wykonano ściankę 
prezentacyjną, prezentacyjną ladę, rollup, 
dwa nowoczesne stojaki reklamowe oraz 
nowoczesny i atrakcyjny system na ulotki. 
Produktem projektu były też materiały 
promocyjne – przewodnik turystyczny, 
ulotka i turystyczna mapa rowerowa.
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Poprzez sport do 
pokonywania granic

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
gMina Miejska bolesławiec
okres realizacji projektu: 
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 820,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 377,44 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się cztery 
wspólne imprezy sportowe – turniej 
w tenisie stołowym oraz turniej 
siatkówki plażowej, każdorazowo 
po polskiej i czeskiej stronie.

Tradycje dzieciom 
bez granic

partner wiodĄcy: 
Město rokytnice nad jizerou
partner projektu: 
gMina wojcieszów
okres realizacji projektu: 
02/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 379,71 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 682,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Podczas projektu połączono najważniejsze 
wydarzenia kulturalno -społeczne dla dzieci 
i dorosłych, podczas których prezentowane 
były tradycje obu miast. Odbył się Weekend 
Przemytników, Odpust św. Michała oraz 
jarmark świąteczny. Podczas tych wydarzeń 
goście mogli uczestniczyć w programach 
edukacyjnych, występach, konkursach, 
warsztatach i wspólnej pracy twórczej. 
Kolejnym działaniem było stworzenie 
przez dzieci ścieżki questingowej. 
Przedstawia ona ważne miejsca kulturowe 
i historyczne na terenie miasta.

Prezentacja dawnych 
map ziemi libereckiej 
i Gór Izerskich 
jako element 
transgranicznego 
bogactwa kulturowego

partner wiodĄcy: 
seVeročeské MuzeuM V liberci, 
příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
MuzeuM karkonoskie w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 202,52 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 591,19 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zaprezentowano dawne 
i nowe mapy ziemi libereckiej i Gór Izerskich 
w formie publikacji, wystawy i serii 
wykładów. W ramach projektu wykonano 
cztery nowe dwujęzyczne mapy, po dwie 
dla polskiej i czeskiej strony Gór Izerskich. 
Mapy uzupełniono warstwą geologiczną 
i geofizyczną. W celu zaprezentowania 
tematyki zorganizowano wystawę 
w Muzeum Północnych Czech w Libercu 
oraz w Archiwum w Jeleniej Górze. Ponadto 
opracowano dwujęzyczną książkę Mapy Gór 
Izerskich i zorganizowano cztery wykłady 
w Libercu, Frýdlancie i Jeleniej Górze.
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Ponownie razem

partner wiodĄcy: 
základní škola turnoV, 
příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
gMina jawor
okres realizacji projektu: 
07/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 970,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 729,57 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzięki projektowi umożliwiono rozwój 
współpracy i wzajemne poznawanie się 
uczniów szkół podstawowych z Jawora 
i Turnova, dla których zorganizowano 
wspólny tygodniowy kurs pobytowy 
w Czeskim Raju oraz dwudniowy 
pobyt polskiego partnera w Turnovie. 
Podczas kursu przeprowadzono zabawy 
zapoznawcze, zorganizowano wycieczki 
po okolicy, spływ, wycieczkę na 
hulajnogach, wizytę w Babylonie i centrum 
linowym. Na końcowym dwudniowym 
spotkaniu dla uczestników przygotowano 
program sportowy i kulturalny.

To wcale nie nuda, 
gdy się połączy Mirsk 
i Dubá – wdrożenie 
dobrych praktyk 
w zarządzanie gminami

partner wiodĄcy: 
Město dubá
partner projektu: 
gMina Mirsk
okres realizacji projektu: 
04/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 745,24 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 288,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się sześć 
tematycznych spotkań pracowników 
jednostek miast oraz urzędników obu 
miast – trzy w Mirsku i trzy w Dubej. 
Wymieniono się przykładami dobrych 
praktyk z zakresu zarządzania miastem 
i jednostek budżetowych. Partnerzy 
z Mirska i Dubej wspólnie w ramach 
projektu przygotowali materiały 
promocyjne w postaci map z ciekawymi 
miejscami i zabytkami obu miast.

Wspólnie na rzecz 
rozwoju turystyki

partner wiodĄcy: 
obec rádlo
partner projektu: 
gMina janowice wielkie
okres realizacji projektu: 
06/2017–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
52 038,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
61 265,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zbudowano 
interaktywną ścieżkę po gminie Rádlo oraz 
zagospodarowano rynek w Janowicach 
Wielkich oraz miejsce wypoczynkowe 
dla turystów. W gminnie Rádlo 
zrealizowano dwanaście stacji ścieżki 
obfitości wraz z małą pętlą dla dzieci.
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Transgraniczne 
spotkania służb 
ratowniczych 
Albrechtice v J/h 2017

partner wiodĄcy: 
česká republika – hasičský 
záchranný sbor libereckého kraje
partner projektu: 
koMenda Miejska paŃstwowej 
straŻy poŻarnej w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
02/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 550 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 710,55 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
jednodniowe wydarzenie dotyczące 
współpracy PSP Kraju Libereckiego 
oraz jednostek ochotniczych 
i zawodowych z polskiej strony granicy. 
Zorganizowano zawody strażackie 
oraz pokaz działania służb.

Wspólne transgraniczne 
spotkania w Bozkovie

partner wiodĄcy: 
obec bozkoV
partner projektu: 
gMina jeŻów sudecki
okres realizacji projektu: 
02/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 463,91 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 781,69 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie projektu zrealizowano kilka 
działań mających na celu pogłębienie 
współpracy gmin Bozkov i Jeżów 
Sudecki. Odbył się Dzień ze strażą 
pożarną oraz odpustowe spotkanie 
kulturalno -społeczne, podczas którego 
zorganizowano międzynarodowy turniej 
trójek w siatkonodze, warsztaty plastyczne, 
wieczorne spotkanie przy muzyce 
z pokazem ogni sztucznych oraz koncert.

Odnowa drobnych 
zabytków na czesko-
-polskim pograniczu

partner wiodĄcy: 
jizerky pro Vás, o. p. s.
partner projektu: 
gMina stara kaMienica
okres realizacji projektu: 
04/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
38 650,89 EUR
całkowity koszt projektu: 
45 471,67 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
generalny remont kapliczki 
w Příchovicach, wymianę dachu 
kapliczki w Rejdicach oraz remont 
kapliczki w Starej Kamienicy. Ponadto 
wykonano promocyjne składane ulotki.
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Współpraca 
sportowa organizacji 
młodzieżowych w ERN

partner wiodĄcy: 
ball z. s.
partner projektu: 
Fundacja eskadra
okres realizacji projektu: 
02/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 795,37 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 523,97 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło 
się w Turnovie sześciodniowe 
międzynarodowe zgrupowanie 
treningowe dla młodych koszykarzy.

Unikatowa prezentacja 
pamięci kulturowej 
i historycznej 
w Frydlancie

partner wiodĄcy: 
Město Frýdlant
partner projektu: 
MuzeuM regionalne w lubaniu
okres realizacji projektu: 
04/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 739,35 EUR
całkowity koszt projektu: 
59 476,01 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W wyniku realizacji projektu powstał 
produkt turystyczny, polegający na 
stworzeniu interaktywnej wystawy 
muzealnej w Frýdlancie, poświęconej 
rzemiosłom i ich rozwojowi na wspólnym 
pograniczu, dawnym zwyczajom po 
obu stronach granicy oraz prezentacji 
znalezisk archeologicznych, wspólnych 
dla historii Lubania i Frýdlantu, 
które związane są ze wspólną czeską 
i polską historią i tradycjami. Jako 
element wspólnego produktu dla 
grup docelowych przygotowano dwa 
wykłady, które odbyły się w muzeach 
w Lubaniu i Frýdlancie. Do tego nowego 
produktu turystycznego opracowano 
dwujęzyczną ulotkę promocyjną.

Hrádek n/N 
i Bolesławiec na szlaku 
dawnych rzemiosł

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
MuzeuM ceraMiki
okres realizacji projektu: 
09/2017–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
56 951,88 EUR
całkowity koszt projektu: 
88 381,49 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu został wyremontowany 
dom przysłupowy z końca XVIII wieku, 
zwany Koník, w Hrádku nad Nisou, który 
jest typowym elementem architektury 
ludowej północnych Czech. Ten zabytek 
kultury został udostępniony szerokiej 
publiczności i dostosowany tak, by mogły 
się w nim odbywać różne wydarzenia 
organizowane dla mieszkańców Trójstyku. 
Ponadto w ramach projektu na trzech 
warsztatach zaprezentowano dawne 
rzemiosła, zorganizowano zwiedzanie 
domów przysłupowych w Hrádku nad Nisou 
oraz wystawę Ceramiki Bolesławieckiej 
w Hrádku nad Nisou. Po polskiej stronie 
odrestaurowano i zakonserwowano 
cenne artefakty nagrobków z piaskowca 
z lapidarium w ogrodzie Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. Dzięki realizacji 
projektu ożywiono turystykę kulturową, 
zwiększono wiedzę nt. historii i istniejącej 
kultury ludowej na pograniczu.
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Analiza potrzeb 
turystycznych na 
czesko -polskim 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
technická uniVerzita V liberci
partner projektu: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu
okres realizacji projektu: 
05/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 810,6 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 659,53 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
analizę usług turystycznych opartą 
na badaniach marketingowych 
przeprowadzanych przez polskich 
i czeskich studentów. Studenci Wydziału 
Ekonomii Uniwersytetu Technicznego 
w Libercu odwiedzili także turystyczny 
region Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. 
Następnie podczas wspólnej dwudniowej 
konferencji w Hejnicach studenci 
wymienili się zdobytymi informacjami 
i doświadczeniami. Po konferencji 
wydano materiały pokonferencyjne 
zawierające artykuły studentów.

Czesko -Polski 
Szlak Grzbietowy 
(część Horní Vítkov)

partner wiodĄcy: 
Město chrastaVa
partner projektu: 
lwówek ŚlĄski
okres realizacji projektu: 
07/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 546,9 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 643,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Produktem projektu było zbudowanie 
ścieżki turystycznej na szczyt wzniesienia 
Výhledy, na którym znajduje się stacja 
obserwacyjna. Wzdłuż ścieżki zamontowano 
oznakowanie turystyczne oraz pięć tablic 
informacyjnych opisujących okolice 
i historię miasta. Na szczycie wzniesienia 
zbudowano wiatę, w której jest pięć ławek 
i zamontowano tablicę informacyjną.

Wspieranie turystyki 
na pograniczu czesko-
-polskim (Chrastava – 
Lwówek Śląski)

partner wiodĄcy: 
Město chrastaVa
partner projektu: 
Miasto i gMina lwówek ŚlĄski
okres realizacji projektu: 
04/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 809,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 482,04 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wykonano materiały 
promocyjne w czterech wersjach językowych 
(CZ, PL, DE, EN), które dotyczą atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych miasta 
Chrastava i jego okolic – przewodnik 
turystyczny po Chrastavie, mapa Chrastavy 
w bloczkach, Spacer po Chrastavie 
i okolicach, Muzeum Zabytkowego Sprzętu 
Strażackiego, Weekend w Mikroregionie 
Hrádecko – Chrastavsko oraz Wycieczki 
po okolicach Chrastavy (tylko w PL i CZ).
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Europa – nasz dom

partner wiodĄcy: 
Městské diVadlo jablonec 
nad nisou, o. p. s.
partner projektu: 
FilharMonia dolnoŚlĄska jelenia góra
okres realizacji projektu: 
07/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 670,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 788,26 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był wspólny występ na 
koncercie pn. Europa – nasz dom w Teatrze 
Miejskim w Jabloncu nad Nisou przy udziale 
gości z województwa dolnośląskiego. 
Wspólne próby dziecięcych chórów 
odbywały się w Polsce i w Czechach. 
Chóry dziecięce uczestniczyły też w dwóch 
warsztatach wokalnych. Elementem 
projektu była też wystawa zdjęć z Jeleniej 
Góry i Jablonca nad Nisou, której celem 
była prezentacja atrakcji obu miast.

Ścieżka edukacyjna – 
drobne zabytki sakralne 
Hodkovic nad Mohelkou

partner wiodĄcy: 
Město hodkoVice nad Mohelkou
partner projektu: 
gMina wĘgliniec
okres realizacji projektu: 
05/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 954,58 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 005,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zbudowano ścieżkę 
edukacyjną po zabytkach sakralnych. 
Zainstalowano dziewięć małych tablic 
informacyjnych i jedną dużą tablicę 
informacyjną. W celach promocji 
wydano folder informacyjny.

Spotkanie miast 
partnerskich przy 
okazji otwarcia nowej 
ścieżki edukacyjnej

partner wiodĄcy: 
Město hodkoVice nad Mohelkou
partner projektu: 
gMina wĘgliniec
okres realizacji projektu: 
05/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 295,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
2 700,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się spotkanie 
miast partnerskich z okazji otwarcia ścieżki 
edukacyjnej po zabytkach sakralnych. Odbył 
się występ wokalny i taneczny uczniów szkół 
podstawowych z obu miast partnerskich. 
W całym programie uczestniczyli też 
członkowie ochotniczych straży pożarnych 
z obu miast, przedstawiciele stowarzyszeń 
oraz przedstawiciele urzędów miejskich. 
Podczas spotkania miast w budynku 
ratusza umieszczono wystawę zdjęć 
z Węglińca oraz zorganizowano warsztaty 
dla szerokiej publiczności poświęcone 
tematyce zabytków sakralnych.
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Wspólne góry – 
wspólna jazda

partner wiodĄcy: 
základní škola turnoV, 
příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
gMina jawor
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 482,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 508,99 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój współpracy 
i wzajemne poznanie się uczniów szkół 
podstawowych z obu krajów. Zorganizowano 
tygodniowy kurs narciarski w Pasekach nad 
Jizerou oraz weekendowy pobyt z bogatym 
programem kulturalnym w Turnovie.

Lomnice nad Popelkou 
i Nowogrodziec – 
wspólna podróż 
w czasie

partner wiodĄcy: 
Město loMnice nad popelkou
partner projektu: 
gMina nowogrodziec
okres realizacji projektu: 
07/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
53 151,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
85 889,2 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu zachowanie i rozwój 
atrakcji turystycznych oraz rozwój turystyki. 
W Lomnicy nad Popelkou zrewitalizowano 
plac Karlovské náměstí a w Nowogrodźcu 
dokonano renowacji części klasztoru.

Przedsiębiorczość 
regionalna jako 
przykład dobrej 
praktyki – wspólne 
warsztaty studentów

partner wiodĄcy: 
technická uniVerzita V liberci
partner projektu: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu
okres realizacji projektu: 
07/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 509,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 717,1 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie 
zainteresowania studentów środowiskiem 
biznesowym w przygranicznych 
regionach. W ramach projektu odbyły 
się dwudniowe wspólne warsztaty, 
których elementem było zwiedzanie 
wybranych firm wspierających turystykę, 
specjalistyczne przygotowanie studentów 
do międzynarodowej konferencji w Jeleniej 
Górze oraz publikacja podsumowująca.
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Promocja wspólnego 
dziedzictwa 
przyrodniczego 
i kulturowego

partner wiodĄcy: 
Mikroregion tanValdska
partner projektu: 
gMina stara kaMienica
okres realizacji projektu: 
09/2017–03/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 434,93 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 982,3 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podniesienie 
atrakcyjności przygranicznego 
obszaru poprzez jego promocję 
połączoną z prezentacją dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego turystom 
zwiedzającym przygraniczny region. 
Produktem projektu było opracowanie 
zestawu ulotek promocyjnych i płyt 
prezentacyjnych dla 12 gmin członkowskich 
oraz letnich turystycznych map 
rowerowych Mikroregionu Tanvaldsko 
obejmujących też teren Polski.

Miejsce startowe do 
atrakcji turystycznych 
w Jiřetínie pod Bukovou

partner wiodĄcy: 
obec jiřetín pod bukoVou
partner projektu: 
Miasto i gMina wleŃ
okres realizacji projektu: 
07/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
28 034,63 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 981,93 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w gminie Jiřetín pod 
Bukovou zmodernizowano parking, który 
służy turystom jako miejsce początkowe 
wycieczek do atrakcji turystycznych. 
Poprawiła się dzięki temu dostępność 
atrakcji turystycznych w gminie 
i jej okolicach, które znajdują się na 
wspólnym obszarze przygranicznym.

Popularyzacja sztuki 
i rzemiosł w regionie

partner wiodĄcy: 
cool -nisa -tour z.s.
partner projektu: 
gMina Miejska Świeradów -zdrój
okres realizacji projektu: 
07/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 472,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 850,04 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu realizowano 
działania popularyzujące sztukę, 
tradycyjne i nowoczesne rzemiosła 
artystyczne. Odbyło się sześć wystaw, 
cztery wykłady i dziesięć warsztatów.
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30 ro(c)ków bez kurtyny

partner wiodĄcy: 
jablonecké kulturní a inForMační 
centruM, o. p. s.
partner projektu: 
przystaŃ twórcza – cieplickie 
centruM kultury w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
11/2018–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
43 783,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
55 001,89 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w kościele w Jabloncu 
zorganizowano pięciomiesięczną 
wystawę porównującą rzeczywistość 
turystyczną w regionie pogranicza 
sprzed 1989 roku a obecnie, wystawę 
objazdową przedstawiającą rozwój 
turystyki w Górach Izerskich i w zachodniej 
części Karkonoszy po polskiej i czeskiej 
stronie, cztery koncerty, jednodniową 
wycieczkę objazdową a także wydano 
folder. Polski partner zrealizował 
trzy koncerty, objazdową wystawę 
fotograficzną, serię warsztatów dla 
młodych wokalistów, serię warsztatów 
dla rodzin z dziećmi oraz wycieczkę 
dla uczestników ze strony partnera.

Czego spróbuję, 
to zrozumiem

partner wiodĄcy: 
základní škola lidická, hrádek nad nisou
partner projektu: 
gMina Miejska bolesławiec
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 705,86 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 359,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było nawiązanie 
kontaktów pomiędzy młodzieżą 
w tym samym wieku oraz nawiązanie 
kontaktów pomiędzy nauczycielami. 
Zorganizowano wspólny sześciodniowy 
zimowy obóz sportowy w Janovie nad 
Nisou, trzydniowy pobyt w Bolesławcu, 
trzydniowy pobyt w Zákupach oraz 
trzydniowy pobyt w Hrádku nad Nisou.

Uhelná – Rewitalizacja 
alei i zagospodarowanie 
terenu dla turystów

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
05/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 935,86 EUR
całkowity koszt projektu: 
35 218,66 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrewitalizowano aleję 
przy ulicy Uhelná w Hrádku nad Nisou, 
dzięki czemu podniesiono atrakcyjność 
miasta. W alei usunięto nieodpowiednie 
drzewa i pnie, przeprowadzono 
pielęgnację istniejących drzew i krzewów, 
posadzono nowe krzewy, zasiano 
trawnik, zagospodarowano plac zabaw 
i zainstalowano elementy zabawowe, 
ławeczki, kosze na śmieci, stojak na rowery 
i stół z ławkami i zadaszeniem. Dokonano 
uroczystego wspólnego odbioru dzieła.
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Drzewa w Trójstyku – 
Rewitalizacja alei 
Žitavská i promocja 
dziedzictwa 
przyrodniczego

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
05/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 451,87 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 178,68 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrekonstruowano aleję 
Žitavská w Hrádku nad Nisou, dzięki czemu 
podniesiono atrakcyjność miasta. W alei 
usunięto krzewy, wycięto uszkodzone 
drzewa, posadzono nowe drzewa. Powstała 
tu nowa okrężna trasa rowerowa. Dokonano 
uroczystego wspólnego odbioru dzieła.

Bezpieczeństwo nie 
tylko dla dzieci

partner wiodĄcy: 
hasičský záchranný sbor 
libereckého kraje
partner projektu: 
koMenda paŃstwowej straŻy 
poŻarnej w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
03/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 409,59 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 717,16 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
wydarzenie dla publiczności, podczas 
którego odbyły się zawody ochotniczych 
jednostek straży pożarnej oraz pokazy 
działań jednostek ratowniczych. 
Przygotowano bogaty program 
poświęcony bezpieczeństwu dzieci 
nie tylko w ruchu drogowym.

Rewitalizacja atrakcji 
turystycznych na 
pograniczu czesko-
-polskim

partner wiodĄcy: 
obec kořenoV
partner projektu: 
gMina stara kaMienica
okres realizacji projektu: 
05/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
34 834,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
47 635,49 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrewitalizowano 
park i otoczenie pomnika ofiar drugiej 
wojny światowej w miejscowości Horní 
Polubný. Ta przestrzeń publiczna została 
zagospodarowana, stworzono strefę 
wypoczynku w pobliżu miejsc, w których 
zaczynają się szlaki rowerowe i narciarskie 
prowadzące w Góry Izerskie. Usunięto 
stare krzewy i drzewa, zbudowano dwie 
nowe drogi. Ponadto dokonano renowacji 
boiska do siatkówki, siatkonogi i małej 
piłki nożnej. Na istniejącym placu 
zabaw zainstalowano kolejne elementy 
zabawowe. Polski partner zrewitalizował 
fosę zamkową w Starej Kamienicy.
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Czesko -polskie dni 
radości z okazji 
odzyskania 
niepodległości

partner wiodĄcy: 
Město dubá
partner projektu: 
gMina Mirsk
okres realizacji projektu: 
05/1018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 889,6 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 046,72 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu podczas dwóch 
wspólnych warsztatów odbyły się spotkania 
dzieci z partnerskich szkół w Mirsku i Dubej. 
Ponadto odbyło się wspólne uroczyste 
przedstawienie teatralne dzieci, cykl 
wspólnych spotkań z okazji obchodów 
100-lecia niepodległości Polski i Czech 
oraz wspólna wystawa tematyczna.

Prezentacja bez granic – 
Desná i Podgórzyn

partner wiodĄcy: 
Město desná
partner projektu: 
gMina podgórzyn
okres realizacji projektu: 
05/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 121,45 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 319,26 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu stworzono ścieżkę 
edukacyjną prowadzącą od Willi Riedla do 
Ścieżki Riedla w Desnej. Zbudowano tu pięć 
przystanków z tablicami, zainstalowano 
ławeczki i kosze na śmieci. Dla turystów 
zmotoryzowanych wyremontowano 
nawierzchnię istniejących miejsc 
postojowych przy remizie strażackiej.

Wykorzystanie 
potencjału 
turystycznego miast 
partnerskich na 
obszarze pogranicza

partner wiodĄcy: 
Město chrastaVa
partner projektu: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
okres realizacji projektu: 
04/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
52 619,95 EUR
całkowity koszt projektu: 
62 089,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zbudowano bezpłatny 
parking w Hornim Vítkovie, który jest 
miejscem startowym dla turystów. Na 
zbudowanym parkingu ustawiono 
stół i ławki, kosz na śmieci, mapę 
okolic oraz tablicę informacyjną i płytę 
pamiątkową. Z parkingu prowadzi 
utwardzona oświetlona ścieżka do 
wcześniej zbudowanej ścieżki turystycznej 
prowadzącej na wzniesienie Výhledy.
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Zaproszenie do 
sąsiadów PL

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa
partner projektu: 
euroregion nysa
okres realizacji projektu: 
04/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 982,4 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 449,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu stworzono 
dziesięć krótkometrażowych filmów 
na temat polskiego pogranicza, które 
przedstawiają zabytki historii, dzieła 
sztuki, miejsca pielgrzymkowe, pomniki 
i uroki przyrody, tradycyjne rzemiosła, 
zwyczaje i tradycje z polskiej strony.

Wzajemne spotkanie 
nas jednoczy

partner wiodĄcy: 
obec bozkoV
partner projektu: 
gMina jeŻów sudecki
okres realizacji projektu: 
03/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 485,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 982,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano kilka 
imprez z udziałem polskich i czeskich 
uczestników – Międzynarodowy 
Dzień Dziecka połączony z zawodami 
strażackimi, Międzynarodowy 
Turniej Siatkonogi, Wspólny Polsko-
-Czeski Weekend w Bozkovie.

Współpraca klubów 
sportowych Liberec – 
Zgorzelec

partner wiodĄcy: 
ball z. s.
partner projektu: 
uczniowski klub sportowy 
basket zgorzelec
okres realizacji projektu: 
04/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 826,62 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 560,72 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zorganizowanie 
międzynarodowego zgrupowania dla 
dzieci z obu stron granicy, obejmującego 
gry z piłką. Odbyły się zajęcia teoretyczne 
dotyczące gier z piłką – przede wszystkim 
koszykówki, wspólne przygotowanie 
kondycyjne oraz regeneracja podczas 
zajęć sportowych i społecznych – 
pływanie w basenie, zwiedzanie 
obiektów kultury, towarzyskie wieczory 
oraz końcowy turniej sportowy.
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Ekonomiczne 
aspekty prowadzenia 
działalności 
gospodarczej na polsko-
-czeskim pograniczu

partner wiodĄcy: 
technická uniVerzita V liberci
partner projektu: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu; 
wydział ekonoMii, zarzĄdzania 
i turystyki w jeleniej góre, katedra 
Finansów i rachunkowoŚci
okres realizacji projektu: 
09/2018–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 800,1 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 411,89 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Podczas projektu zorganizowano kilka 
działań we współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Jeleniej Górze – 
wspólna dyskusja i prezentacja referatów 
dotyczących zagadnień związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
na polsko -czeskim pograniczu, opracowanie 
studiów przypadków przez polskich 
i czeskich studentów, wspólna konferencja 
w Harrachovie i zwiedzanie czeskiej firmy. 
Wydano specjalistyczną czesko -polską 
monografię zawierającą zagadnienia 
ekonomiczne i prawne dotyczące 
analizowanych elementów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
na polsko -czeskim pograniczu.

Rozwój współpracy 
międzykulturowej 
Turnov–Jawor

partner wiodĄcy: 
Město turnoV
partner projektu: 
gMina jawor
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 210,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 011,94 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się obchody 
rocznicy niepodległości Polski i Czech 
w Jaworze i Turnovie, trzydniowe 
spotkanie przedstawicieli miast 
w Turnovie oraz wystawa objazdowa 
poświęcona przemianom miast w czasie. 
Wydano folder dotyczący przemian 
Turnova i wykonano płytę pamiątkową 
z okazji 100. rocznicy niepodległości.

Międzynarodowy 
Młodzieżowy Turniej 
Piłki Nożnej Hrádek 
nad Nisou 2019

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
gMina Miejska bolesławiec
okres realizacji projektu: 
11/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 364,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 546,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
międzynarodowy turniej w Hrádku nad 
Nisou – zawody polskich i czeskich drużyn 
piłki nożnej. Turniej był elementem 
czterodniowego wspólnego pobytu nad 
jeziorem Kristýna koło Hrádku nad Nisou. 
Oprócz turnieju polscy uczestnicy pojechali 
na wycieczkę do Liberca a dla wszystkich 
przygotowano program towarzyszący.
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Sport i kultura 
nie znają granic

partner wiodĄcy: 
obec bozkoV
partner projektu: 
gMina jeŻów sudecki / gMinny ludowy 
klub sportowy „jeŻów sudecki”
okres realizacji projektu: 
05/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 650,51 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 824,13 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbył się dwudniowy 
czesko -polski odpust bozkovski. Elementem 
programu kulturalnego i społecznego był 
turniej piłki nożnej, występ muzyczny 
czeskich i polskiego zespołu, spektakl 
teatralny, występ magika, warsztaty 
fotograficzne młodzieży. Cały program 
miał na celu pogłębienie współpracy 
partnerów z obu stron granicy. Kolejnym 
działaniem była wystawa objazdowa, która 
była elementem świętowania wieloletniej 
udanej współpracy partnerskiej obu gmin.

Poznajemy się 
nawzajem – 
młodzi i seniorzy 
z Dubej i Mirska

partner wiodĄcy: 
Město dubá
partner projektu: 
gMina Mirsk
okres realizacji projektu: 
10/2019–05/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 559,91 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 129,31 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się wspólne 
przedstawienie i spotkanie adwentowe, 
podczas którego mieszkańcy pogranicza 
przedstawili sobie zwyczaje adwentowe, 
dekoracje domów i miast oraz wspólnie 
uczestniczyli w zapaleniu lampek na 
choince w Dubej i jarmarku świątecznym 
w Mirsku. Kolejne działanie – kreatywne 
warsztaty – skierowane były bardziej 
do młodszych dzieci i ich rodziców.

Droga poprzez 
wspólną historię ku 
wspólnej przyszłości 
w Euroregionie 
Neisse -Nisa -Nysa

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa
partner projektu: 
euroregion nysa
okres realizacji projektu: 
10/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18  938,71 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 280,84 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie realizacji projektu odbyły się 
trzy dwudniowe wycieczki do polskiej 
części ERN. Każda z trzech grup miała 
identyczny program – pierwszego dnia 
zwiedzanie z przewodnikiem obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu a drugiego 
dnia Podziemnego Miasta w Osówce. 
Drugiego dnia odbyło się też spotkanie 
z polskimi pasjonatami historii.
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Razem damy radę

partner wiodĄcy: 
obec bozkoV
partner projektu: 
gMina jeŻów sudecki / gMinny ludowy 
klub sportowy „jeŻów sudecki”
okres realizacji projektu: 
01/2020–08/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 494,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 993,00 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się podstawowe 
działania: dwudniowe warsztaty dla 
młodych strażaków (przygotowanie 
i udział w zawodach młodych strażaków 
w Bozkovie), weekend kulturalny 
(dwudniowy cykl zajęć kulturalnych 
i sportowych) oraz dwudniowe warsztaty 
piłki nożnej (przygotowanie, trening i mecz 
towarzyski z lokalnym klubem piłki nożnej).

Nauczmy się 
nawzajem I.

partner wiodĄcy: 
zdraVotnická záchranná služba 
libereckého kraje, příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
pogotowie ratunkowe w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
01/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 305,37 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 594,55 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano 
łącznie dziesięć wspólnych szkoleń 
zespołów wyjazdowych pogotowia 
ratunkowego, poświęconych tematyce 
masowego zdarzenia. Teoretyczna 
część szkolenia odbywała się na 
4 stanowiskach, praktyczna obejmowała 
symulację wypadku drogowego.

Oldřichov na 
Hranicích – nowa 
infrastruktura na trasie 
międzynarodowego 
Szlaku Grzbietowego

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
04/2020–03/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 401,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
44 056,04 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrewitalizowano park 
przyrody w Oldřichovie na Hranicích, 
przeznaczony do aktywnego wypoczynku 
turystów i rowerzystów, w tym rodzin 
z dziećmi. Park znajduje się na ścieżce 
rowerowej i międzynarodowym szlaku, 
łączącym polską, czeską i niemiecką 
część euroregionu Nysa. Usunięto 
nieodpowiednie krzewy i drzewa, 
dokonano pielęgnacji istniejących 
i posadzono nowe. Zdemontowano też 
stare elementy zabawowe, wykonano 
i zamontowano nowe elementy zabawowe. 
Rozszerzono przewodnik wirtualny po 
Hrádku nad Nisou, uzupełniając go 
o dwie wycieczki rowerowe w czterech 
wersjach językowych (CZ, PL, EN, DE).



25

Od przedszkola 
bez granic – sport, 
kultura, ekologia – 
Hrádek nad Nisou

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
09/2020–06/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 190,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 459,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się kilka 
zajęć integracyjnych dla dzieci z czesko-
-polsko -niemieckiego pogranicza. 
Była to olimpiada sportowa, spotkanie 
o charakterze kulturalno -ekologicznym 
oraz edukacyjne spotkanie integracyjne. 
Na zakończenie odbyła się wspólna 
konferencja podsumowująca rezultaty 
projektu. Opinia publiczna była 
o projekcie informowana na stronach 
internetowych miasta i poprzez czesko-
-polsko -niemiecki słownik obrazkowy.

Geopark Hrádek n/N – 
Jasna Góra

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
07/2020–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
24 959,95 EUR
całkowity koszt projektu: 
49 906,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zbudowano nową 
ścieżkę turystyczną, łączącą nowy Geopark 
Hrádek nad Nisou ze zrewitalizowanym 
terenem dawnej cegielni. Dokonano 
nasadzeń w alei, wyznaczono dróżki, 
stworzono grządki, teren uzbrojono, 
zbudowano krawężniki a następnie 
przycięto zieleń, usunięto nieodpowiednie 
drzewa i krzewy. Na ostatnim etapie 
umieszczono tu kamienie z tabliczkami 
informacyjnymi, posadzono krzewy, 
założono trawnik i grządkę z roślinami 
wieloletnimi, zamontowano ławeczki 
i kosze na śmieci. Ponadto stworzono 
dwie ścieżki questingowe na „Szlaku 
drzew Hrádek nad Nisou–Bogatynia”.

Inny język, wspólne 
działanie

partner wiodĄcy: 
zdraVotnická záchranná služba 
libereckého kraje, příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
pogotowie ratunkowe jelenia góra
okres realizacji projektu: 
09/2021–08/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
29 087,12 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się wspólne 
polsko -czeskie ćwiczenia polskich 
ratowników medycznych. Ćwiczenia 
obejmowały część teoretyczną i praktyczną. 
Część praktyczna odbywała się w różnych 
warunkach i sytuacjach (np. ćwiczenia w 
nocy, ćwiczenia masowego zdarzenia).
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Euroregion Neisse-
-Nisa -Nysa w trakcie 
kryzysu i po kryzysie

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa
partner projektu: 
euroregion nysa
okres realizacji projektu: 
02/2021–01/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 031,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 331,74 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wyłoniono podmiot 
z zewnątrz, który opracował specjalistyczną 
analizę, przeprowadzono specjalistyczną 
analizę danego okresu, przede wszystkim 
pierwszego kwartału 2020 roku na 
terenie Euroregionu Neisse -Nisa -Nysa 
przy uwzględnieniu trzech głównych 
obszarów zainteresowań – gospodarczych, 
społecznych i administracyjno -prawnych 
skutków pandemii spowodowanych 
ograniczeniem współpracy transgranicznej 
w Euroregionie Neisse -Nisa -Nysa. Na 
podstawie analizy opracowano publikację 
przedstawiającą całą analizę wraz z jej 
metodami oraz ulotkę z grafiką informacyjną 
podsumowującą wyniki analizy.

Region trójziemia – 
sport bez granic – 
sport bez barier – 
Hrádek nad Nisou

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
02/2021–01/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 780,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 506,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było nawiązanie nowych 
międzynarodowych kontaktów między 
organizacjami popularyzującymi sport 
i rekreację w Hrádku, Bogatyni i Zittau, 
rozszerzenie istniejących kontaktów oraz 
wzmocnienie integracji mieszkańców 
Trójstyku. W ramach projektu odbył się 
Bieg/rajd na Guślarz w Bogatyni, dwa 
spotkania robocze zespołu projektowego 
w Hrádku nad Nisou, Bieg Tropem Wilczym 
i bieg Bogatyńska Dycha w Bogatyni, 
warsztaty w Świeradowie -Zdroju, Bieg 
Doliną Cesarską i Bieg „Hradecka 
cegielnia“, warsztaty w Heřmanicach, 
motywacyjne warsztaty treningowe dla 
dzieci w Hrádku nad Nisou, motywacyjne 
warsztaty treningowe dla dorosłych 
w Hrádku nad Nisou i Bieg Sylwestrowy.

Szlak Grzbietowy 
na Trójstyku dla 
dzieci i dorosłych

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
02/2021–07/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
58 582,50 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podniesienie 
jakości infrastruktury turystycznej na 
Czesko -Polskim Szlaku Grzbietowym, 
biegnącym przez miasta Hrádek nad 
Nisou i Bogatynia, przede wszystkim dla 
rodzin z małymi dziećmi. Przedmiotem 
projektu było stworzenie atrakcyjnego 
miejsca wypoczynkowego i promocja 
transgranicznego produktu turystycznego 
w formie konkursu fotograficznego CZ/
PL, tablicy informacyjnej i wycieczki CZ/
PL/EN/DE do dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego na Szlaku Grzbietowym.
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Z pumptrackiem 
do partnerstwa

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
gMina Miejska bolesławiec
okres realizacji projektu: 
02/2021–07/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
44 524,37 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Przedmiotem projektu była realizacja 
działań infrastrukturalnych w celu 
podniesienia atrakcyjności turystycznej 
obiektu dawnej cegielni w Hrádku n/N. 
Działaniem projektu było stworzenie oferty 
sportowej dla dzieci i młodzieży – ośrodka 
z pumptrackiem do jazdy na hulajnogach, 
rowerach i rowerkach biegowych. Działania 
projektowe obejmowały też wspólne 
wydarzenia rowerowe z zawodami dla dzieci 
i promocję obu miejsc z pumptrackami 
(Bolesławiec/Hrádek n.N.).

Popularyzacja zjawisk 
geologicznych 
Euroregionu Nysa

partner wiodĄcy: 
geopark český ráj, o. p. s.
partner projektu: 
gMina Miejska złotoryja; Město 
turnoV; stowarzyszenie kaczawskie
okres realizacji projektu: 
02/2021–04/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
34 540,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
49 270,37 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt przybliżył turystom i lokalnym 
mieszkańcom wyjątkowe bogactwo 
geologiczne Globalnego Geoparku 
UNESCO Czeski Raj i kandydującego 
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych 
Wulkanów, które znajdują się na terenie 
Euroregionu Nysa. W Turnovie przy 
Muzeum Czeskiego Raju powstała wystawa 
geologiczna, pokazująca skały Czeskiego 
Raju. W Złotoryi zostały zainstalowane 
tablice edukacyjne zawierające 
opisy dotyczące geologii. Wartością 
dodaną projektu była popularyzacja 
nauk geologicznych oraz promocja 
turystyki przyjaznej dla środowiska.

Poprawa infrastruktury 
dla turystów Parku 
Leśnego Na Sluneční

partner wiodĄcy: 
jizerky pro Vás obecně 
prospěšná společnost
partner projektu: 
gMina stara kaMienica
okres realizacji projektu: 
02/2021–06/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
59 773,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była budowa zaplecza 
sanitarnego dla osób zwiedzających 
Park Leśny Na Sluneční, muzeum i wieży 
widokowej Maják J.Cimrmana oraz 
kapliczki św. Gotharda. Organizacja 
Jizerky pro Vás, o. p. s. stara się zapewnić 
wszystkim turystom wysoki standard 
usług towarzyszących przy zachowaniu 
wrażliwego podejścia do okolicznej 
przyrody. Ze względu na dużą liczbę 
turystów konieczne było zbudowanie 
sanitariatów. Odbyło się też spotkanie 
polskich i czeskich partnerów projektu.
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Wspólnie na 
rzecz dziedzictwa 
przyrodniczego 
i kulturowego 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
06/2021–05/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
41 745,06 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było ożywienie ruchu 
turystycznego na polsko -czeskim 
pograniczu poprzez podniesienie jakości 
infrastruktury turystycznej w ramach 
istniejących transgranicznych produktów 
turystycznych zlokalizowanych na polsko-
-czeskim pograniczu. Przedmiotem 
projektu było stworzenie nowego 
miejsca do wypoczynku i promocja 
transgranicznych produktów turystycznych 
oraz dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego na Trójstyku w formie 
dwóch tablic informacyjnych i prezentacji 
na stronach internetowych partnerów.

Wytwórcy na czesko-
-polskim pograniczu, 
atrakcja zachęcająca 
do przyjazdu

partner wiodĄcy: 
okresní hospodářská koMora 
V jablonci nad nisou
partner projektu: 
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a.
okres realizacji projektu: 
08/2021–05/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 249,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 352,92 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było rozszerzenie 
współpracy transgranicznej poprzez 
organizację polsko -czeskich wystaw 
wspierających lokalnych i regionalnych 
wytwórców i rzemieślników oraz 
wspomagających innowacje tradycyjnych 
form pracy na obszarze polsko-
-czeskiego pogranicza. Dzięki temu 
zwiększył się ruch turystyczny w regionie 
i nawiązane zostały nowe kontakty.

NASZ DOM – EUROPA

partner wiodĄcy: 
Městské diVadlo jablonec 
nad nisou, o. p. s.
partner projektu: 
FilharMownia dolnoŚlĄska jelenia góra
okres realizacji projektu: 
08/2021–01/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 628,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 916,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w Teatrze Miejskim 
w Jabloncu nad Nisou odbył się wspólny 
koncert pod nazwą „Nasz dom – Europa” 
z udziałem dziecięcych chórów i solistów 
z Polski i Czech. Całemu koncertowi 
towarzyszyła Filharmonia z Hradca 
Králové. Wspólne próby odbyły się 
w Czechach. Przeprowadzono także 
wspólne warsztaty w Bedřichovie.
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Kompendium projektów 
transgranicznych 
w Euroregionie Neisse-
-Nisa -Nysa 2014–2020

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa
partner projektu: 
euroregion nysa
okres realizacji projektu: 
05/2021–04/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
28 489,48 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstało kompendium 
małych i mikro projektów zrealizowanych 
w okresie programowania 2014–2020 po 
wszystkich trzech stronach Euroregionu 
Neisse -Nisa -Nysa. W ten sposób zostały 
zaprezentowane przykłady dobrych praktyk 
oraz pozytywne efekty funkcjonowania 
ERN oraz Funduszu Małych Projektów 
i Funduszu Mikroprojektów na wspólnym 
obszarze. Publikacja została wydana 
w trzech wersjach językowych.

Powstanie sieci 
C.L.O.W.N.

partner wiodĄcy: 
MotyčkoVic klika z.s.
partner projektu: 
bolesławiecki oŚrodek kultury –
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki 
w bolesławcu; důM dětí a Mládeže 
„sMetanka”, noVý bor, okres česká 
lípa, příspěVkoVá organizace; 
kulturní šuM z.s.; Miejska biblioteka 
publiczna iM.cypriana kaMila norwida – 
centruM wiedzy w bolesławcu
okres realizacji projektu: 
02/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
28 038,20 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 986,13 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt o charakterze artystycznym 
i edukacyjnym dotyczył wspólnego radzenia 
sobie z wyzwaniami, przed którymi 
stanęły placówki czasu wolnego w czasie 
epidemii koronowirusa i związanych z nią 
restrykcji. W ramach projektu powstała 
polsko -czeska sieć współpracujących 
instytucji C.L.O.W.N. (Creative Learning 
Online – Web & Network), które będą 
poszukiwały wspólnych rozwiązań, 
by na wysokim poziomie i sensownie 
uczyć kreatywnych przedmiotów online, 
wymieniały się doświadczeniami i dzieliły 
się przykładami dobrych praktyk. 
Ponadto w projekcie zorganizowano trzy 
warsztaty dla nauczycieli i lektorów, 
polsko -czeskie warsztaty pilotażowe 
dla młodzieży oraz polsko -czeskie 
pilotażowe warsztaty dla dzieci.

Tradycyjne regiony 
hutnictwa szkła 
po obu stronach 
granicy łączą się

partner wiodĄcy: 
arr – agentura regionálního 
rozVoje, spol. s r. o.
partner projektu: 
europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej noVuM
okres realizacji projektu: 
01/2022–12/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
28207,59 EUR
całkowity koszt projektu: 
33 185,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było wzmocnienie 
ruchu turystycznego na transgranicznym 
czesko -polskim obszarze Kryształowej 
Doliny i Dolnego Śląska. Zorganizowano 
dwudniowy presstrip dla dziennikarzy, 
dwa jednodniowe famtripy, jednodniowe 
spotkanie przedstawicieli obiektów 
prezentujących rzemiosło związane 
z produkcją szkła. To 2 dni otwartych 
drzwi, obejmujące program towarzyszący 
w ponad 40 hutach szkła, pracowniach, 
warsztatach, muzeach i szkołach.
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Poprzez sport 
do wzajemnego 
poznawania

partner wiodĄcy: 
t.j. hc jablonec nad nisou, z.s.
partner projektu: 
ks sMs szklarska porĘba
okres realizacji projektu: 
01/2022–06/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 842,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 462,10 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się czterodniowe 
polsko -czeskie spotkanie dzieci z obu 
klubów sportowych, obejmujące zajęcia 
sportowe, teoretyczne i towarzyskie.

Miejsce do wypoczynku 
dla turystów – 
ul. Žitavská, Hrádek n/N

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Miasto i gMina bogatynia
okres realizacji projektu: 
01/2022–12/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
56 011,96 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zostało zrewitalizowane 
miejsce do wypoczynku przy ulicy 
Žitavská – wycięcie i posadzenie drzew, 
pielęgnacja istniejących drzew, założenie 
grządek, odnowienie utwardzonych 
dróg z żwiru i piasku, usunięcie 
nieodpowiednich elementów dawnego 
placu zabaw i zainstalowanie nowych 
elementów (most linowy, sprężynowe 
huśtawki, huśtawka łańcuchowa, 
szachownica, linowe drabinki w konstrukcji 
ramowej, drewniana wieża ze ślizgawką, 
huśtawka wahadłowa), montaż stojaka 
na rowery, sześciokątnych ławek, ławek, 
kosza na śmieci i ławostołów. Ponadto 
zostały wybrane odpowiednie miejsca do 
umieszczenia skrzynek geocachingowych, 
które zostały wyposażone, zamontowane 
i wprowadzone do systemu.
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Trasy turystyczne 
Szklarskiej Poręby 
i Harrachova

partner wiodĄcy: 
Miasto szklarska porĘba
partner projektu: 
Město harrachoV
okres realizacji projektu: 
07/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 692,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 167,71 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył działań informacyjno-
-promocyjnych i miał na celu 
zwiększenie wykorzystania potencjału 
zasobów przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych okolic Szklarskiej 
Poręby i Harrachova. W ramach 
projektu wykonano mapę turystyczną 
z zaznaczonymi atrakcjami dla różnych 
grup docelowych, oznaczono szlaki 
piesze i opisano propozycje wycieczek 
(z podanym czasem przejść oraz poziomem 
trudności). Mapa została wydana w łącznym 
nakładzie 30000 szt. w czterech wersjach 
językowych: 16000 polska, 8000 czeska, 
3000 niemiecka, 3000 angielska. egz. 
i była dystrybuowana głównie w regionie 
Karkonoszy i Gór Izerskich po polskiej 
i czeskiej stronie, w tym także podczas 
targów i podobnych wydarzeń.

Wymiana doświadczeń 
między ratownikami 
medycznymi na polsko-
-czeskim pograniczu

partner wiodĄcy: 
pogotowie ratunkowe w jeleniej górze
partner projektu: 
zdraVotnická záchranná 
služba libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
09/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
23 170,58 EUR
całkowity koszt projektu: 
27 259,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była wymiana doświadczeń 
między polskimi i czeskimi ratownikami 
medycznymi i kontynuacja współpracy 
miedzy jednostkami zaangażowanymi 
w projekt. W ramach projektu została 
przeprowadzona 2 dniowa konferencja po 
stronie polskiej, podczas której uczestnicy 
mogli się zapoznać z praktycznymi 
aspektami ratownictwa medycznego 
(zadania, organizacja i współpraca 
systemów ratownictwa medycznego na 
pograniczu polsko -czeskim, problematyka 
szpitalnych oddziałów ratunkowych, 
współdziałanie w ratownictwie – wyzwania 
medycyny ratunkowej). W drugiej części 
zrealizowanego projektu odbyło się 
po stronie czeskiej seminarium wraz 
z ćwiczeniami służb ratunkowych. 
Ratownicy medyczni z czeskiej i polskiej 
strony mieli możliwość porównania 
różnych sposobów rozwiązywania 
praktycznych problemów, jakie pojawiają 
się w trakcie prawdziwych akcji.

Jarmark Tradycji 
Pogranicza

partner wiodĄcy: 
piechowicki oŚrodek kultury
partner projektu: 
důM dětí a Mládeže pod 
střechou, rokytnice nad jizerou, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
06/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 019,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 258,43 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było rozwinięcie współpracy 
i wzmocnienie więzi społeczności 
lokalnych oraz środowisk artystycznych 
w oparciu o współpracę instytucji kultury. 
W ramach projektu odbył się szereg 
działań – warsztatów tkackich, wypieku 
chleba a także pokazow artystycznych, 
sztuki cyrkowej, itp. W projekcie 
udział wzięli gł. mieszkańcy regionu 
jeleniogórskiego oraz libereckiego.
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Z -Dolny Jarmark

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek kultury, 
sportu i aktywnoŚci lokalnej 
w szklarskiej porĘbie
partner projektu: 
Město harrachoV
okres realizacji projektu: 
05/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 947,21 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 055,55 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintegrowanie 
środowiska rzemieślników i drobnych 
producentów działających na polsko-
-czeskim pograniczu. W ramach projektu 
na terenie Domu Wczasowego „Jaś” 
w Szklarskiej Porębie Dolnej został 
zorganizowany Jarmark z produktami 
regionalnymi, gdzie zaprezentowane 
zostały rzemiosła, w tym dość rzadkie, 
jak drutowanie czy wytwarzanie biżuterii. 
Dzięki prezentacjom mieszkańcy i turyści 
mogli zapoznać się z tradycyjnymi 
rzemiosłami pogranicza, w znacznym 
stopniu zapomnianymi. Imprezę uświetniły 
występy polskich i czeskich zespołów 
muzycznych działających na pograniczu.

Vitrum – szkło 
w kulturze i historii 
polsko -czeskiego 
pogranicza

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
MuzeuM skla a bižuterie 
V jablonci nad nisou
okres realizacji projektu: 
05/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 691,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 813,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu przypomnienie 
i promocję tradycji szklarskich na 
pograniczu polsko -czeskim. We wrześniu 
2016 r. odbyła się impreza plenerowa 
Art Glass Festiwal na Rynku w Jeleniej 
Górze, podczas której prezentowano 
dwie huty szkła z mobilnymi piecami, 
odbywały się pokazy z wykorzystaniem 
pieca do produkcji szklanych koralików, 
pokazy wydmuchiwanie szkła nad 
palnikiem, wyrób szklanych figurek, 
wypały ceramiki w piecach plenerowych 
i podobne rzemiosła. Prezentowano 
stoiska rzemieślnicze, odbywały się 
także występy artystyczne i warsztaty 
dla dzieci i całych rodzin.

Międzynarodowe 
Biennale Fotografii 
Górskiej

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
MuzeuM podkrkonoší V trutnoVě
okres realizacji projektu: 
02/2016–04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 434,06 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 451,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była aktywizacja kontaktów 
pomiędzy środowiskami twórczymi 
i osobami zainteresowanymi fotografią oraz 
podobnymi środkami wyrazu artystycznego 
po obu stronach granicy. W ramach projektu 
zorganizowano m.in. konkurs fotograficzny 
o tematyce górskiej, 5-cio dniowy plener – 
spotkanie artystów fotografików i plastyków 
z Polski i Czech, 5 wystaw i seminarium.
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VII Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru – 
tradycja inspiruje. 
Ceremonie narodzin

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury „MuFlon” 
w jeleniej górze
partner projektu: 
eurocentruM jablonec nad nisou, s. r. o.
okres realizacji projektu: 
05/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 310,17 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 129,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było ukazanie zwyczajów 
i obrzędów związanych z ceremonią 
narodzin, które przeniknęły i są obecne 
we współcześnie organizowanych 
uroczystościach. Dzięki prezentacji 
przygotowanej przez grupy folklorystyczne 
z Polski i Czech, widzowie mieli okazję 
poznać podobieństwa pomiędzy czeskimi 
i polskimi zwyczajami oraz obrzędami 
ludowej tradycji związanej z narodzinami. 
Widzowie mogli przekonać się, jak 
wiele zwyczajów kultury ludowej nadal 
funkcjonuje i jak wiele współcześnie 
organizowanych uroczystości czerpie 
z tradycji naszych przodków.

16. Dziecięco – 
młodzieżowe 
konfrontacje teatralne – 
TEATRRRAŁKI

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
středisko Volného času žlutá ponorka 
turnoV, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
05/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 486,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 809,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu doskonalenie 
umiejętności szerokiej grupy dzieci 
i młodzieży zainteresowanych teatrem, 
jak również integrację uczestników. 
Stukilkudziesięciu młodych ucestników 
z obu krajów wzięło udział w konkursach, 
warsztatach oraz panelach dyskusyjnych. 
Uczestnicy – dzieci i młodzież a kilkanaście 
grup teatralnych miało możliwość 
poznawania technik teatralnych 
i doskonalić umiejętności sceniczne.

Partnerska współpraca 
z korzyścią dla 
środowiska

partner wiodĄcy: 
przedsiĘbiorstwo gospodarki 
koMunalnej sanikoM sp. z o. o.
partner projektu: 
technické služby žacléř, spol. s r. o.
okres realizacji projektu: 
07/2016–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 298,45 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 645,24 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podjęcie 
współpracy transgranicznej w zakresie 
zagospodarowania odpadów – na rzecz 
zmniejszenia ilości wytwarzanych 
i składowanych odpadów komunalnych. 
Zrealizowano wizyty w zakładach 
przetwarzania i utylizacji odpadów 
położonych po obu stronach granicy. 
W ramach projektu zorganizowano 
również warsztaty ekologiczne dla 
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego 
oraz serię warsztatów ekologicznych 
dla dzieci i młodzieży mających na celu 
promowanie i zachęcanie do ograniczania 
zużycia surowców i właściwej segregacji 
odpadów w codziennym życiu.
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ARTSKWER – Letni 
Festiwal Sztuki

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek kultury, 
sportu i aktywnoŚci lokalnej 
w szklarskiej porĘbie
partner projektu: 
Město harrachoV
okres realizacji projektu: 
05/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 615,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 371,09 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była aktywizacja i integracja 
lokalnej społeczności, promowanie 
tradycji pogranicza, a także intensyfikacja 
współpracy instytucji w regionie 
przygranicznym. W ramach projektu 
trwającego kilkanaście dni zorganizowano 
szereg warsztatów dla publiczności, 
występy cyrkowe, taneczne, muzyczne, 
2 spektakle teatralne, ok. 20 pokazów 
rzemieślniczych, zorganizowano kilkanaście 
stoisk promocyjnych i rękodzielniczych. 
Funkcjonowała ‚kulturalna plaża’ ze strefą 
relaksu i animacji dla dzieci. Letni Festiwal 
Sztuki zakończył spektakl Teatru Variete.

Muzyczne Mosty – 
polsko-czeskie 
warsztaty wokalne

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
spolek „zachraňMe kino VaršaVa”
okres realizacji projektu: 
07/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 046,43 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 701,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było nawiązanie współpracy 
środowisk muzycznych Bolesławca oraz 
Liberca. Zorganizowano 5 dniowe warsztaty 
wokalne dla młodych uczestników z Polski 
i Czech, które stanowiły podstawę dla 
dwóch koncertów wieńczących projekt. 
Zajęcia poprowadzone zostały przez 
uznanych muzyków – Annę Szarmach 
i Franka McComba. Koncerty z udziałem 
wszystkich uczestników warsztatów odbyły 
się w Bolesławcu (koncert plenerowy) 
oraz Libercu (koncert w kinie Varšava).

Euroregionalne Forum 
Straży Pożarnych

partner wiodĄcy: 
gMina jeŻów sudecki
partner projektu: 
obec paseky nad jizerou
okres realizacji projektu: 
05/2016–06/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
1 734,43 EUR
całkowity koszt projektu: 
2 040,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była poprawa 
bezpieczeństwa po obu stronach granicy. 
W ramach współpracy Ochotniczych 
Straży Pożarnych z obu krajów, na lotnisku 
w Jeżowie Sudeckim zorganizowano 
wspólne pokazy ratowniczo -pożarnicze. 
Odtworzono wypadek samolotu 
pasażerskiego typu „Wilga” w wyniku 
awarii silnika, a każda z drużyn miała 
przydzielone zadania w tej symulowanej 
akcji ratowniczej. Projekt przyczynł się 
do integracji służb przeciwpożarowych 
i ratowniczych z gmin partnerskich, 
pozwolił na doskonalenie kunsztu 
strażackiego i stworzył okazję do 
nawiązania osobistych znajomości.
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Arteterapia kluczem 
do dobrej integracji

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Mateřská škola lázně libVerda, okres 
liberec -příspěVkoVá organizace; Mateřská 
škola, noVé Město pod sMrkeM, okres 
liberec, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
09/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 949,10 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 410,71 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było poszerzenie 
współpracy nauczycieli z partnerskich 
placówek, rozpoczętej jeszcze w 2010 r. 
Tematyka dotyczyła problematyki pracy 
z dziećmi z deficytami rozwojowymi i ich 
integracja z dziećmi zdrowymi, a także 
włączenie do współpracy rodziców. 
W ramach projektu zrealizowano warsztaty 
metodyczne dla nauczycieli z udziałem 
dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich 
rodzicami. Warsztaty przeprowadzono 
w przedszkolach w Bolesławcu 
i w Novym Mestie. Zwieńczeniem 
realizacji projektu była organizacja 
festynu integracyjnego w Bolesławcu, 
z udziałem dzieci, rodziców, nauczycieli, 
władz miast i zaproszonych gości.

Przedszkolne podróże 
do Krainy Przyrody

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Mateřská škola studánka, jablonné 
V podještědí, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
08/2016–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 423,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 262,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu ukształtowanie u dzieci 
świadomości ekologicznej oraz opiekuńczej 
postawy wobec przyrody. Podczas realizacji 
projektu polskie i czeskie dzieci miały 
okazję w sposób aktywny i spontaniczny, 
wielozmysłowo – poprzez wzrok, słuch, 
węch i dotyk poznawać przyrodę, 
pogłębić wiedzę na temat roślin i zwierząt 
żyjących w otaczającym ich środowisku. 
Realizacja projektu pozwoliła również 
na wymianę doświadczeń zawodowych 
w tym zakresie pomiędzy nauczycielami.

Aktywni Razem – na 
sportowo i ludowo

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
07/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 295,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 347,65 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu miała na celu 
propagowanie wiedzy o obszarze 
pogranicza, Euroregionie Nysa i rzece Bóbr 
wśród turystów i mieszkańców obu stron 
granicy oraz integrację mieszkańców z obu 
krajów. W ramach projektu zorganizowano 
Dzień Rzemiosł Ludowych u partnera 
czeskiego, Spływ rzeką, rajd rowerowy dla 
430 uczestników, w ramach którego zostały 
przygotowane dwie trasy: duża i mała oraz 
impreza plenerowa pod nazwą Dary Lasu.
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Ball – Mič – Piłka. 
Euroregionalne 
zawody i turnieje 
piłki wszelakiej

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
07/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 751,32 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 178,04 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu miała na celu rozwój 
kontaktów partnerskich pomiędzy 
Bolesławcem a Czeską Lipą, organizację 
wspólnych imprez sportowych oraz 
rekreacyjnych. W ramach projektu 
zorganizowano szereg działań sportowych 
z wykorzystaniem piłki jako kluczowego 
elementu (piłka nożna, piłka siatkowa, 
koszykówka, itp.). W projekcie 
wzięło udział 120 uczestników.

Młodzi mistrzowie 
nieolimpijscy nie 
znają granic

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
06/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 187,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 455,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było nawiązanie 
współpracy między szkołami z partnerskich 
gmin, wzmocnienie więzi pomiędzy 
grupami młodzieży po obu stronach 
polsko -czeskiej granicy, propagowanie 
zdrowego stylu życia oraz stworzenie 
każdemu dziecku warunków do czynnego 
uczestnictwa w różnych formach sportu. 
Uczestnicy mieli możliwość zapoznania 
się z alternatywnymi dyscyplinami 
sportowymi wchodzącymi w skład 
The Word Games – Światowych Igrzysk 
Sportowych dyscyplin nieolimpijskich.

Promocja bez granic

partner wiodĄcy: 
gMina karpacz
partner projektu: 
jileMnicko – sVazek obcí
okres realizacji projektu: 
08/2016–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
21 620,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
25 436,24 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była szeroka promocja 
walorów przyrodniczych i kulturowych 
Karpacza oraz ziemi Jilemnickiej po 
obu stronach granicy mająca na celu 
zwiększenie odwiedzalności regionu, 
sezonowe wyrównanie ruchu turystycznego 
oraz wydłużenie czasu pobytu turystów. 
W ramach projektu wydano materiały 
promocyjne w czterech wersjach językowych 
(polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej): 
przewodnik (broszurę) dla rodzin z dziećmi, 
przewodnik turystyczny i przewodnik 
(broszurę) dla osób aktywnych.
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Budowa drogi S3/D11 – 
nasz wspólny priorytet

partner wiodĄcy: 
europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej noVuM z o.o.
partner projektu: 
eVropské seskupení pro úzeMní 
spolupráci noVuM s r.o.
okres realizacji projektu: 
06/2016–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 045,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 288,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu miała na celu 
przekazanie wszystkim zainteresowanym 
podmiotom niezbędnych informacji 
związanych z planami budowy dróg 
S3/D11. W ramach realizacji projektu 
zorganizowano dwie konferencje, pierwsza 
odbyła się w czerwcu 2016 r. w Trutnovie, 
druga – w maju 2017 w Bukówce. 
W obu uczestniczyło po ok. 100 osób – 
przedstawicieli samorządów, agend 
rządowych i ekspertów z obu krajów.

Miejsce

partner wiodĄcy: 
biuro wystaw artystycznych 
w jeleniej górze
partner projektu: 
oblastní galerie liberec, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
09/2016–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 144,89 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 935,19 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu poszerzenie kontaktów 
osobistych artystów z obu krajów, 
promowanie twórczości artystycznej, a także 
rozwój współpracy na poziomie instytucji – 
galerii, muzeów, domów kultury, itp. 
W ramach projektu zrealizowano 
plener pn. „Miejsce” w Michałowicach, 
poplenerową wystawę w BWA w Jeleniej 
Górze oraz poplenerową wystawę w Małej 
Skale w Galerii Josefa Jiry. W projekie 
wzięło udział 16 artystów z obu krajów.

Aktywni w każdym 
wieku

partner wiodĄcy: 
gMina kaMienna góra
partner projektu: 
obec hrubá skála
okres realizacji projektu: 
07/2016–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 315,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 665,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu nawiązanie 
wzajemnych kontaktów pomiędzy 
partnerami, którzy dotychczas nie 
realizowali wspólnych przedsięwzięć. 
W ramach projektu przeprowadzone zostały 
5-dniowe wizyty studyjne dla grupy dzieci 
w wieku 10–12 lat z gminy Hrubá Skála 
oraz gminy Kamienna Góra. Uczestnicy 
brali udział w wycieczkach, zajeciach 
edukacyjnych, artysztycznych i imprezach, 
jak np. „Zlocie Krasnali” w Gorzeszowie.
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Polskie i czeskie 
przedszkolaki dbają 
o swoją planetę

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Mateřská škola doksy
okres realizacji projektu: 
11/2016–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 790,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 871,17 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
szkolenie dla nauczycieli z Polski i Czech 
pn. „Praca z dzieckiem w zakresie 
budowania świadomości ekologicznej”, 
odbył się także wspólny wyjazd dzieci 
polskich i czeskich do Centrum Nauki 
„iQLANDIA” w Libercu. Projekt miał na celu 
m.in. kształtowanie u dzieci wrażliwości 
ekologicznej – zaznajomienie dzieci ze 
światem roślin i zwierząt, z przyrodą 
nieożywioną, uczenie ich dostrzegania 
i przeżywania piękna przyrody i sposobów 
jej ochrony. W działaniach projektowych 
wzięło udział 80 dzieci z obu krajów.

Transgraniczne 
przedszkolaki promują 
ruch i zdrowe smaki

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Mateřská škola, liberec, MatoušoVa 
468/12, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
11/2016–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 508,08 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 538,94 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu Miejskie Przedszkole 
Publiczne nr 4 w Bolesławcu nawiązało 
kontakt z Przedszkolem w Libercu w celu 
realizacji zajęć edukacyjnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego i wymiany 
dobrych praktyk dotyczących zdrowego 
trybu życia. Partnerzy postawili sobie za cel 
podniesienie świadomość dzieci, nauczycieli 
i rodziców w zakresie promowania 
i kształtowania prozdrowotnego stylu 
życia, zapobiegającego chorobom 
cywilizacyjnym jak otyłość i cukrzyca. 
W ramach projektu przeprowadzone zostały 
w Szklarskiej Porębie warsztaty szkoleniowe 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” dla 
nauczycieli a także spotkanie pn. „Chcę być 
sprawny i zdrowy” dla dzieci i nauczycieli 
w Libercu. Grupą docelowa projektu 
było 191 dzieci (138 z Polski i 53  z Czech), 
opiekunów 14 z Polski, 6 z Czech, 
rodzice dzieci po 5 z każdego kraju.

Współpraca 
gospodarcza 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a.
partner projektu: 
okresní hospodářská koMora 
V jablonci nad nisou
okres realizacji projektu: 
08/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 157,25 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 479,14 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintensyfikowanie 
rozwoju polsko -czeskich kontaktów 
gospodarczych na pograniczu polsko – 
czeskim. W ramach projektu zorganizowano 
23. Polsko -Niemiecko -Czeskie Forum 
Kooperacji Firm. Forum składało się z dwóch 
części – podczas pierwszej seminaryjnej 
uczestnicy wysłuchali prezentacji na 
temat współpracy gospodarczej i wymiany 
handlowej oraz nowoczesnych technologii, 
natomiast druga część odbyła się 
w postaci giełdy kooperacyjnej pomiędzy 
przedsiębiorcami z Polski, Czech i Niemiec.
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Mały badacz i odkrywca

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Mateřská škola, liberec, jeřManická 
487/27, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
11/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 806,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 713,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była wymiana doświadczeń 
zawodowych nauczycieli w pracy z dziećmi 
przedszkolnymi, związana z problematyką 
edukacji wielokulturowej, kształtowaniem 
w dzieciach postaw tolerancji, akceptacji 
siebie i innych oraz wsparcie dzieci 
w drodze do indywidualnego sukcesu. 
W ramach projektu zorganizowano 
wyjazd dzieci do „iQlandii” w Libercu, 
polsko -czeskie warsztaty dla nauczycieli 
dotyczące „Metody projektów badawczych” 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
zajęcia edukacyjne „Mali badacze 
w średniowiecznym Grodzie” w Brzeźniku. 
Na zakończenie i podsumowanie 
projektu odbył się „Festiwal talentów”. 
W działaniach projektowych wzięło 
udział około 128 uczestników.

Współpraca Gmin 
Partnerskich 
w tradycji i kulturze 
dwóch narodów

partner wiodĄcy: 
gMina jeŻów sudecki
partner projektu: 
obec paseky nad jizerou
okres realizacji projektu: 
09/2016–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 264,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 605,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu integrację, współpracę 
oraz wzajemne poznanie się mieszkańców 
gmin partnerskich. Organizacja szeregu 
imprez, warsztatów, spotkań i kiermaszy, 
miała doprowadzić do wzrostu wzajemnego 
zainteresowania mieszkańców z pogranicza. 
W ramach projektu zorganizowano m.in. 
dożynki Gmin Partnerskich, Rajd Gmin 
Partnerskich, Euroregionalne warsztaty 
modelarskie z udziałem dzieci, młodzieży 
i dorosłych, Dzień Seniora, Kiermasz 
świąteczny – Jasełka Bożonarodzeniowe, 
prezentację Jasełek w Gminie Paseky 
n/Jizerou i Bozkowie, a także Koncert 
Muzyki Średniowiecznej w Wieży 
Książęcej w Siedlęcinie. W kazdym 
z dzialań wzięło udział od kilkunastu do 
kilkudziesięciu uczestników z obu krajów.

Kalejdoskop sztuki 
i rzemiosła

partner wiodĄcy: 
gMina paszowice
partner projektu: 
obec rapotín
okres realizacji projektu: 
07/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 419,59 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 905,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była intensyfikacja 
współpracy instytucji i społeczności 
lokalnych z gmin Paszowice i Rapotin. 
W ramach projektu po stronie polskiej 
zrealizowano Jarmark Wielkanocny 
w Paszowicach oraz szereg warsztatów 
rękodzieła, w których wzięli udział 
rzemieślnicy z obu stron pogranicza. 
Przeprowadzono min. warsztaty 
piernikarskie, pszczelarskie czy szlifowania 
kamieni ozdobnych. Uczestnicy odwiedzili 
także Muzeum w Jaworze. Po stronie 
czeskiej zorganizowano Rapotínské 
uroczystości – Wielki Jarmark Rzemiosła 
oraz Warsztaty rzemiosła w Centrum 
Edukacji w Svagrowie. W ramach 
warsztatów uczestnicy mogli poznać 
podstawy rzeźbiarstwa oraz produkcję 
szkła wraz z malowaniem na szkle.

FOTO VE SLOŽCE 

CHYBÍ!
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Euroregionalne zawody 
psich zaprzęgów 
w Wojcieszowie

partner wiodĄcy: 
gMina wojcieszów
partner projektu: 
Město rokytnice nad jizerou
okres realizacji projektu: 
08/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 608,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 833,92 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja 
mieszkańców obu miast partnerskich 
podczas I Pucharu Europy i Polski 
w zawodach psich zaprzęgów. Wyścigi 
odbyły się w warunkach bezśnieżnych 
w kategoriach: zaprzęg, bikejoring, 
canicross. Ponadto w czasie zawodów 
odbywały się imprezy towarzyszące – 
występy zespołów muzycznych, animacje, 
konkursy i zabawy dla dzieci. Rozstawione 
zostały stoiska, na których prezentowano 
rękodzieło lokalne m.in. instrumenty 
etniczne, ceramikę lepioną ręcznie, ciasta 
upieczone przez gospodynie domowe, 
biżuterię z kamieni szlachetnymi i i inne. 
Dodatkową atrakcją była prezentacja 
lokalnych minerałów i kamieni ozdobnych 
występujących na terenie Gór i Pogórza 
Kaczawskiego. Zorganizowano także 
wystawę wojcieszowskich psów.

Międzynarodowe 
warsztaty filmowe dla 
młodych twórców

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
středisko Volného času žlutá ponorka 
turnoV, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
09/2016–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 722,25 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 320,31 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było promowanie 
sztuki filmowej i integracja środowiska 
miłośników kina. W ramach projektu 
przeprowadzono warsztaty filmowe dla 
młodzieży z Polski i z Czech, w trakcie 
których uczestnicy mieli możliwość 
zaznajomienia się z nowymi technikami 
tworzenia obrazu filmowego, wymianę 
doświadczeń i poglądów na sztukę filmową, 
poznanie kultury i codzienności sąsiedniego 
kraju poprzez wspólne oglądanie filmów 
i dyskusje. Uczestnicy mieli możliwość 
kontaktu z wybitnymi twórcami filmowymi 
z całej Europy, którzy dzielili się swoją 
cenną wiedzą, udzielli wskazówek 
i odpowiedzi na pytania uczestników 
związane z warsztatem filmowym. 
Dodatkową atrakcją dla uczestników 
projektu były działania integracyjne 
(wspólne, wieczorne spotkanie uczestników 
w górach połączone z posiłkiem oraz 
wieczorne spotkania muzyczne – koncerty). 
Zwieńczeniem projektu były pokazy 
filmów zrealizowanych na warsztatach 
filmowych. W działaniach projektowych 
wzięło udział ok. 61 uczestników.

Jazzgranicznie

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
alternatiVa pro kulturu z.s., trutnoV
okres realizacji projektu: 
08/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 834,46 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 275,86 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja 
społeczności muzyków i miłosników 
muzyki z obu krajów. W ramach projektu 
zorganizowano warsztaty oraz konkurs 
jazzowy dla środowisk twórczych 
i osób zainteresowanych muzyką 
jazzową z obu stron granicy. Działania 
projektu miały charakter warsztatowo-
-prezentacyjny, natomiast w wymiarze 
czysto ludzkim miały charakter towarzyski 
w najlepszym tego słowa znaczeniu – 
sprzyjający nawiązywaniu znajomości 
i przełamywaniu barier i stereotypów 
narodowościowych. W projekcie wzięło 
udział 33 zespoły i kilkuset słuchaczy.



42 fundusz mikroprojek tów w r amach progr amu współpr ac y interreg v-a pol sk a – republik a czesk a 2014–2020

„Dwa kraje wspólna 
rzeka” – impreza 
rekreacyjna

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
10/2016–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 645,85 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 701,00 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję walorów 
turystycznych i rekreacyjnych Doliny Bobru, 
Euroregionu Nysa oraz miast biorących 
udział w projekcie. Realizacja projektu 
przyczyniła się do rozwoju kontaktów 
partnerskich pomiędzy Bolesławcem 
i Czeską Lipą. W ramach projektu 
zorganizowano dwie imprezy sportowe: 
„Bolesławiecki bieg między mostami” oraz 
festyn rekreacyjny „Sobota nad Bobrem”, 
w ramach którego przeprowadzono 
konkurencje rodzinne propagujące 
aktywne formy spędzania czasu wolnego. 
Zorganizowane zostało również spotkanie 
integracyjne dla kilkudziesięciu 
uczestników projektu i zaproszonych gości.

O -koło sztuki

partner wiodĄcy: 
biuro wystaw artystycznych 
w jeleniej górze
partner projektu: 
oblastní galerie liberec, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
10/2016–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 469,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 140,48 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu wspieranie współpracy 
pomiędzy instytucjami z Polski i Czech 
w obszarze działań artystycznych 
i edukacyjnych, zaznajomienie uczestników 
z instytucjami oraz z twórczością artystów 
związanych ze szkłem i ceramiką, sztuką 
użytkową i designem oraz tradycjami 
szklarskimi w Czechach i Polsce. W ramach 
projektu w galerii BWA w Jeleniej Górze 
oraz w Czechach odbyła się wystawa 
prezentująca twórczość polskich i czeskich 
artystów. Wernisaż został połączony 
m.in. ze zwiedzaniem siedziby partnera: 
Galerii Okręgowej i Muzeum w Libercu. 
Wycieczki do pracowni artystycznych 
pozwoliły na „dotknięcie materii”, 
w której tworzą artyści. W działaniach 
wzięło udział ok. 180 uczestników.

Połączeni rzeką – 
modernizacja terenowej 
trasy biegowo-
-rowerowej „Bobrowa 
ścieżka” biegnącej 
wzdłuż rzeki Bóbr

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
10/2016–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 891,62 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 578,43 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizacji projektu 
zmodernizowano odcinki ścieżki pieszo-
-rowerowej o łącznej długości 2 km, która 
jest łącznikiem pomiędzy Euroregionalnym 
Szlakiem Rowerowym ER6 a szlakiem 
rowerowym „Bory Dolnośląskie” oraz 
szlakiem „Śląsko -Łużyckim”. Podniesiona 
jakość stanu technicznego infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej znacząco 
poprawiła bezpieczeństwo rowerzystów, 
biegaczy, osób uprawiających nordic 
walking i pieszych. Realizacja projektu 
umożliwiła także korzystanie ze 
ścieżki osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózkach (cross).
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VIII Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru – 
tradycja inspiruje. 
Ceremonie pożegnań

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury „MuFlon” 
w jeleniej górze
partner projektu: 
eurocentruM jablonec nad nisou, s. r. o.
okres realizacji projektu: 
02/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 633,60 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 333,65 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była chęć ukazania 
polskich i czeskich zwyczajów i obrzędów 
związanych z ludową tradycją pochówku. 
Widzowie mieli okazję przekonać się, jak 
wiele z nich nadal funkcjonuje, jak wiele 
współcześnie organizowanych uroczystości 
czerpie z tradycji naszych przodków. 
W ramach realizacji projektu zorganizowano 
m.in.: Konkurs malarski „Pożegnanie”, 
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
pn.: „Czarny Anioł”, Konkurs fotograficzny 
„Nekropolie polsko -czeskiego pogranicza”, 
Wykłady – warsztaty dla dzieci, warsztaty 
połączone z wykładem na temat 
tradycyjnych pieśni pogrzebowych dla 
młodzieży licealnej oraz dla dorosłych, 
wykłady polskiego i czeskiego eksperta 
(kulturoznawcy, etnografowie) na temat 
polsko -czeskich ceremonii pogrzebowych, 
wystawa „Artyści ludowi – wiejskie 
płaczki”, Spektakl teatralny – oparty na 
ludowych tekstach dotyczących motywu 
pożegnania, Koncert Finałowy z udziałem 
artystów z Polski oraz lokalnych zespołów 
folklorystycznych. Zwieńczeniem 
realizacji projektu było opracowanie 
polsko -czeskiego wydawnictwa 
podsumowującego cykl „Tradycja 
inspiruje”, zawierający ceremonie weselne, 
narodzin oraz ceremonie pożegnania. 
W projekcie wzięło udział 322 uczestników 
oraz ok. 2300 zwiedzających.

Razem dla 
bezpieczeństwa

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we wrocławiu
partner projektu: 
krajské ředitelstVí policie 
libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
03/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
24 552,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
28 885,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem głównym projektu było 
podniesienie poziomu współpracy 
pomiędzy policjami obu krajów. Realizacja 
projektu przyczyniła się do podniesienia 
kompetencji funkcjonariuszy policji 
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i działań prewencyjnych oraz 
poprawy sprawności i efektywności 
współdziałania policji obu krajów 
na rzecz mieszkańców oraz turystów 
pogranicza polsko – czeskiego. W ramach 
realizacji projektu został zakupiony sprzęt 
i wyposażenie niezbędne do realizacji 
projektu oraz przeprowadzono min. 
wspólne ćwiczenia transgraniczne – 
przygotowane w oparciu o wspólnie 
uzgodnione procedury i przeprowadzone 
szkolenia. W działanaich projektowych 
wzięło udział ok. 170 policjantów.

Aktywnie i artystycznie 
w przyszłość

partner wiodĄcy: 
gMina bolesławiec / zespół szkolno-
-przedszkolny w boŻejowicach
partner projektu: 
základní škola a Mateřská škola Mníšek, 
okres liberec, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
02/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 366,94 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 137,59 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było pokonanie 
barier językowych pomiędzy dziećmi 
przedszkolnymi z placówek z obu 
krajów, poprzez organizację wspólnych 
spotkań, wycieczek, imprez sportowych 
oraz warsztatów ceramicznych. 
Realizacja projektu podtrzymała również 
współpracę oraz wymianę doświadczeń 
zawodowych nauczycieli w pracy 
z dziećmi przedszkolnymi. W działaniach 
projektowych uczestniczyło ok. 68 dzieci.
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Legendarna wymiana – 
wymiana uczniów 
i nauczycieli ze 
szkół podstawowych 
w Barcinku i Zasadzie

partner wiodĄcy: 
gMina stara kaMienica
partner projektu: 
MasarykoVa základní škola zásada
okres realizacji projektu: 
01/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 609,85 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 952,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt był pierwszym wspólnym 
przedsięwzięciem i Szkoły Podstawowej 
im. Masaryka w Zasadzie. Kooperacja szkół 
miała na celu rozwiązać problem braku 
znajomości, kultury, historii, geografii, 
sposobu i warunków życia codziennego, 
systemu nauczania i uczenia się dwóch 
sąsiadujących społeczności. W ramach 
projektu zrealizowano cztery spotkania 
(po dwa w polsce i Czechach), dla których 
tematem przewodnim były polskie 
i czeskie legendy: „Legenda o duchu Gór”, 
„ Legenda o Doktorze Kittel”, „Legenda 
o Księżniczce Kunegundzie”, „Legenda 
o Rusałce Izerinie”. Na warsztatach 
prowadzonych w szkołach uczniowie 
wspólnie przygotowali ilustracje do 
poznawanych legend oraz obrazkowe 
słowniki polsko -czesko -angielskie. Wraz 
z fotorelacją z realizacji projektu zostały one 
zamieszczone w wydrukowanej książce, 
którą otrzymali wszyscy uczestnicy projektu.

Razem w muzyce 
i tradycjach

partner wiodĄcy: 
centruM kultury w kaMiennej górze
partner projektu: 
hankůV důM, Městské kulturní 
zařízení, trutnoV
okres realizacji projektu: 
02/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 947,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 409,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie poziomu 
integracji społecznej i instytucjonalnej 
na pograniczu polsko -czeskim. 
Obszarem współpracy były działania 
prospołeczne z zakresu kultury, muzyki 
i dziedzictwa kulturowego. W ramach 
projektu zrealizowano imprezy Kolorowa 
Wielkanoc, Muzyczne Lato, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, Muzyka bez 
Granic. W działaniach projektowych 
wzięło udział ok. 400 uczestników.

Szlakiem grodów 
i zamków

partner wiodĄcy: 
gMina bolesławiec / szkoła 
podstawowa w brzeźniku
partner projektu: 
základní škola a Mateřská škola Mníšek, 
okres liberec, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
04/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 880,43 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 388,76 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt kontynuował nawiązaną już 
w ramach poprzednio realizowanych 
projektów współpracę pomiędzy 
uczestniczącymi szkołami i włączył 
do działań kolejne grupy uczniów. 
Zrealizowano wspólne warsztaty kulinarne, 
historyczne i zabawy sportowe, które były 
okazją do nawiązania kontaktów, prób 
komunikacji. Zwiedzanie ciekawych miejsc 
miało na celu wzbudzenie ciekawości świata 
u dzieci i zamiłowanie do poznawania 
walorów historycznych i kulturowych innych 
regionów. W ramach realizacji projektu 
odbyły się dwa spotkania: Spotkanie 
w Szkole Podstawowej w Brzeźniku wraz 
z wyjazdem do zamku Grodziec położonego 
na wygasłym stożku wulkanicznym oraz 
spotkanie w Szkole Podstawowej w Mnisku 
połączone ze zwiedzaniem miejscowości 
Frydlant oraz średniowiecznego zamku 
na pobliskim wzgórzu. W działaniach 
wzięło udział ok. 42 dzieci i opiekunów.
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Śladami kupców 
i rycerzy – rowerem 
po pograniczu 
polsko -czeskim

partner wiodĄcy: 
gMina leŚna
partner projektu: 
Město noVé Město pod sMrkeM, obec horní 
řasnice, obec jindřichoVice pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
02/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 995,56 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 759,49 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu była wspólna 
promocja szlaku rowerowego, który 
powinien przyczynić się do zwiększenia 
zainteresowania turystów okolicami 
Leśnej, które obfitują w nie w pełni 
spopularyzowane jeszcze atrakcje. 
W ramach projektu oznakowano szlak 
rowerowy Śladami kupców i rycerzy, 
opracowano oraz umiejscowiono na 
trasie szlaku tablice informacyjnych 
w czterech wersjach językowych, wydano 
wielojęzykowy przewodnik historyczno-
-turystyczny pn. „Śladami kupców 
i rycerzy – rowerem po pograniczu polsko-
-czeskim” oraz stworzono edukacyjną grę 
planszową dla dzieci i młodzieży pod tym 
samym tytułem, nawiązującą do miejsc 
i wydarzeń związanych ze szlakiem.

Poszukiwania śladów 
górnictwa i zaginionych 
zawodów na czesko-
-polskim pograniczu

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
obec Malá úpa
okres realizacji projektu: 
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 683,36 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 745,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu miały na celu 
przyczynienie się do zwiększenia poziomu 
wiedzy nt. historii górnictwa w Kowarach 
oraz w Malej Upie, zarówno wśród 
mieszkańców jak i turystów odwiedzających 
oba miasta. Projekt miał na celu 
propagowanie i wykorzystanie historycznej 
i górniczej spuścizny dla celów promocji obu 
miast i zwiększenia ruchu turystycznego. 
W ramach projektu wyposażono Skansen 
Górniczy w Kowarach w małą infrastrukturę 
turystyczno -edukacyjną dla rodzin 
z dziećmi, uatrakcyjniono Dom Tradycji 
Miasta Kowary malowidłami – alegoriami 
ginących zawodów, w tym górnictwa.

Taniec to kultura 
narodu

partner wiodĄcy: 
gMina bolesławiec / szkoła podstawowa 
w dĄbrowie bolesławieckiej
partner projektu: 
základní škola, základní uMělecká 
škola a Mateřská škola, Frýdlant
okres realizacji projektu: 
01/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 125,80 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 677,43 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja młodzieży 
z pogranicza i zwiększenie poziomu 
ich tożsamości kulturowej poprzez 
organizację warsztatów tańca ludowego. 
W ramach projektu przeprowadzono 
również prezentacje multimedialne oraz 
pokazy tańców ludowych w wykonaniu 
polskich i czeskich uczestników. 
Działaniom tanecznym towarzyszyły 
spotkania i wycieczki, zwiedzanie 
Liberca i libereckiego ZOO. W działaniach 
wzięło udział ok. 36 uczestników.
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Śladami przodków

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary / szkoła 
podstawowa nr 1 w kowarach
partner projektu: 
základní škola a Mateřská škola, 
sVoboda nad úpou, okres trutnoV
okres realizacji projektu: 
02/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 202,31 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 296,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było nawiązanie kontaktów 
transgranicznych pomiędzy młodzieżą 
szkolną z Kowar i Svobody. W ramach 
projektu zorganizowano dwa kilkudniowe 
spotkania po polskiej stronie Karkonoszy 
dla uczniów z Polski i Czech, w trakcie 
których mieli okazję poszerzyć wiedzę 
o historii regionu, zwyczajach i wierzeniach 
dawnych mieszkańców. W spotkaniach 
wzięło udział 88 uczestników.

Polsko -czeska promocja 
miast Jelenia Góra 
i Jablonec nad Nisou

partner wiodĄcy: 
Miasto jelenia góra
partner projektu: 
jablonecké kulturní a inForMační 
centruM, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
01/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 814,41 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 369,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano wspólne 
stoisko Miasta Jelenia Góra oraz Centrum 
Kultury i Informacji z Jablonca nad Nisou na 
międzynarodowych targach turystycznych 
po polskiej i czeskiej stronie granicy. 
Partnerzy promowali się wspólnie podczas 
uczestnictwa na następujących imprezach: 
Holiday World Praha (luty 2017 r.), 
Międzynarodowe Targi Turystyczne 
Wrocław (luty 2017 r.), Euroregion Tour 
Jablonec nad Nisou (marzec 2017 r.), 
For Bikes Praha (marzec -kwiecień 2017 r.), 
XXII MTT Targi Turystyki i Wypoczynku 
LATO Warszawa (kwiecień 2017 r.). Wspólne 
stoiska promocyjne zostały wyposażone 
w materiały promocyjne oraz sprzęt do 
prezentacji oferty turystycznej obu miast.

Polsko -czeskie 
Warsztaty 
Muzyczne „25 lat 
Euroregionu Nysa”

partner wiodĄcy: 
FilharMonia dolnoŚlĄska w jeleniej górze
partner projektu: 
Městské diVadlo jablonec 
nad nisou, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
11/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 283,93 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 569,35 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano cykl 
warsztatów muzycznych dla chórów 
dziecięcych z Jeleniej Górzy i Jablonca nad 
Nisou. Wspólne warsztaty przeprowadzono 
w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze, a ich zwieńczeniemi był 
koncert wykonany wraz z solistami 
pod batutą dyrygenta, zorganizowany 
z okazji 25-lecia Euroregionu Nysa.
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A to ciekawe… 
Subiektywny 
przewodnik po 
Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 365,43 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 018,18 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt skierowany był do młodzieży 
w wieku 12–15 lat z obu krajów. Celem 
projektu było pogłębianie świadomości 
własnej tożsamości kulturowej, rozwijanie 
edukacji międzykulturowej, nawiązanie 
kontaktu z rówieśnikami z sąsiedniego kraju 
mającymi podobne pasje i zainteresowania. 
Skupił się na mniej lub bardziej znanych 
atrakcjach turystycznych Euroregionu 
Nysa. Efektem końcowym było wspólne 
opracowanie przez młodzież papierowego 
oraz internetowego przewodnika 
prezentującego najciekawsze – zdaniem 
uczestników – miejsca regionu.

Chóralno -wokalne 
warsztaty 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
FilharMonia dolnoŚlĄska w jeleniej górze
partner projektu: 
sMíšený pěVecký sbor janáček, 
jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
03/2017–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 078,31 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 798,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
warsztaty chóralno -wokalne poświęcone 
twórczości czeskiego kompozytora – Jakuba 
Jana Ryby, którego 200. rocznica śmierci 
była obchodzona w 2015 r. W warsztatach 
udział wzięły dwa czeskie chóry oraz 
soliści z Czech. Zwieńczeniem warsztatów 
były 2 koncerty (w Jeleniej Górze oraz 
w Jabloncu nad Nisou), na których 
wykonano Mszę C -dur Jakuba Jana Ryby.

Interaktywna 
wystawa – Karkonosze 
wirtualnie i na dotyk

partner wiodĄcy: 
karkonoski park narodowy 
z siedzibĄ w jeleniej górze
partner projektu: 
středisko ekologické VýchoVy 
seVer horní MaršoV, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
01/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 675,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 500,01 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było uzupełnienie 
i uatrakcyjnienie ekspozycji „Wirtualne 
Karkonosze” poświęconej ochronie 
karkonoskiej przyrody i dziedzictwu 
przyrodniczemu, oraz wystawy 
w Domu Odnowy Tradycji i Kultur 
związanej z życiem człowieka w górskim 
krajobrazie. W uzgodnieniu z czeskim 
partnerem wykonano także m.in. 
katalog z mapami ilustrującymi miejsca, 
z których prezentowane są panoramy 
polskiej i czeskiej strony Karkonoszy.
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Tango Milonga – 
polsko -czeskie 
warsztaty tańca

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
statutární Město jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 957,56 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 597,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
w Bolesławcu polsko -czeskie warsztaty 
z tanga argentyńskiego. Od marca do 
listopada 2017 roku przeprowadzono 
7 dwudniowych spotkań warsztatowych 
oraz 7 sobotnich spotkań typu 
milonga, w których wzięło udział 
350 polskich i czeskich uczestników.

Znowu razem

partner wiodĄcy: 
gMina jawor
partner projektu: 
základní škola turnoV, 28. října 
18, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
01/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 301,46 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 354,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
w Jakuszycach 6-dniowy kurs nauki jazdy 
na nartach biegowych i poruszania się 
na rakietach śnieżnych, który miał na 
celu nauczyć uczestników podstawowych 
umiejętności narciarskich. Zorganizowano 
także 3-dniowe spotkanie o charakterze 
sportowym (zawody lekkoatletyczne, sporty 
wodne, gry zespołowe, zawody pływackie). 
Polska i czeska młodzież zwiedzała także 
zabytki Jawora. Łącznie w projekcie 
wzięło udział ok. 66 uczestników.

Konfrontacje. 
Polsko-czeskie 
spotkania z tradycją

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM, příspěVkoVá 
organizace, jileMnice
okres realizacji projektu: 
11/2016–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 392,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 755,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano cykl 
warsztatów i prezentacji artystycznych 
o charakterze rzemieślniczym 
i plastycznym – m.in. warsztaty 
metaloplastyczne i witrażowe, 
ceramiczne oraz warsztaty filcowania 
i tkania. W działaniach projekowych 
wzięło udział ok. 80 uczestników.



49

Łączy nas sport – 
turniej rodzin 
we Wleniu

partner wiodĄcy: 
Miasto i gMina wleŃ
partner projektu: 
obec jiřetín pod bukoVou
okres realizacji projektu: 
01/2017–04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 759,20 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 246,19 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
jednodniowy turniej rodzinny, w którym 
wzięło udział 15 rodzin, z tego 11 polskich 
i 4 czeskie. Trzyosobowe rodzinne zespoły 
rywalizowały w przygotowanych 10 
konkurencjach o charakterze sportowym. 
Większość konkurencji odbywała się na 
czas. Każda startująca rodzina otrzymała 
dyplom i nagrodę lub upominek, a na 
zakończenie wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami wzięły udział w układaniu 
klocków przestrzennych – rozwijając własną 
wyobraźnię i budując własne konstrukcje.

Wzmacniamy swoje 
partnerstwo 2017

partner wiodĄcy: 
gMina Marciszów
partner projektu: 
obec Vítězná
okres realizacji projektu: 
02/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 894,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 111,39 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
zawody sportowe, podzielone na kategorie 
wiekowe – zawody w biegach amatorskich, 
w których udział mogła wziąć każda 
chętna osoba powyżej 16 roku życia oraz 
marsz nordic walking. Po zakończeniu 
biegów goście z Czech wspólnie z grupą 
polską udali się na zwiedzanie Kolorowych 
Jeziorek, a następnie uczestniczyli we 
wspólnym ognisku integracyjnym. 
Gmina Vitezna zorganizowała trzy 
jednodniowe zgrupowania na krytej 
pływalni w Czechach, podczas których 
dzieci ze szkół podstawowych z gmin 
Vitezna i Marciszów rozwijały umiejętności 
pływackie pod fachową opieką 
wykwalifikowanych instruktorów pływania. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
ok. 300 uczestników z obu krajów.

Atrakcje polsko-
-czeskiego pogranicza 
w fotografii 3D

partner wiodĄcy: 
powiat kaMiennogórski
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
09/2016–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 320,09 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 141,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję turystyczną 
pogranicza. Wydany został dwujęzyczny 
album w nakładzie 2500 egz. zawierający 
fotografie atrakcji pogranicza polsko-
-czeskiego (okolice Kamiennej Góry 
i Zaclerza) ujęte w technice 3 D anaglifu 
barwnego oraz karnet widokówek również 
wykonanych w tej technice. Publikacje 
te stanowią niebanalne narzędzie 
popularyzacji pogranicza polsko -czeskiego. 
Po stronie czeskiej i polskiej zorganizowane 
zostały spotkania podsumowujące 
projekt i popularyzujące wydawnictwo.
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Bike Week -end

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek kultury, 
sportu i aktywnoŚci lokalnej 
w szklarskiej porĘbie
partner projektu: 
Město harrachoV
okres realizacji projektu: 
02/2017–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 648,22 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 880,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję aktywnego 
stylu życia i popularyzację polsko -czeskich 
Karkonoszy i Gór Izerskich jako miejsca 
odpowiedniego do uprawiania sportów, 
w szczególności rowerowych. W ramach 
projektu odbyły się m.in. parada rowerowa 
w stylu retro, na której polscy i czescy 
rowerzyści w strojach z epoki przejechali 
ulicami Szklarskiej Poręby, skoki na 
rowerach do wody, projekcja polskich 
i czeskich filmów o tematyce rowerowej, 
i in. Działania projektowe cieszyły się 
szerokim zainteresowaniem widzów.

Jedzie pociąg czyli 
artystyczne podróż 
przez granice

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
důM dětí a Mládeže „sMetanka”, noVý bor
okres realizacji projektu: 
02/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
23 675,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
27 853,72 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się dziecięco-
-młodzieżowe (do lat 16) działania 
o charakterze teatralnym – m.in. konkurs 
teatralny w dwóch grupach wiekowych, 
warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci 
oraz zajęcia warsztatowe dla instruktorów 
z zakresu metodyki pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Odbywaly się także działania 
o charakterze integracyjnym, konkurs na 
plakat teatralny wykonany przez dzieci 
w trakcie warsztatów plastycznych oraz 
wystawa tychże plakatów. Zorganizowano 
również Festiwal Piosenki Dziecięcej, 
podczas którego soliści i zespoły 
z Polski i Czech zaprezentowali swoje 
umiejętności przed jurorami i widzami. 
Łącznie w działaniach projektowych 
wzięło udział prawie 600 uczestników.

Józef Ignacy Schnabel 
na pograniczu

partner wiodĄcy: 
gMinne centruM kultury 
i sportu w nowogrodźcu
partner projektu: 
základní uMělecká škola 
karla halíře Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
03/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 170,04 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 376,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w maju 2017 r. 
zrealizowano 5-dniowy festiwal muzyczny 
poświęcony pamięci J.I. Schnabla, 
barokowego kompozytora, który urodził 
się w Nowogrodźcu. W trakcie festiwalu 
odbyło się 5 koncertów – polskich 
i czeskich wykonawców, w tym Orkiestry 
Kameralnej im. J. Suka. W festiwalu 
uczestniczyli muzycy z Polski i Czech 
oraz lokalna społeczność zainteresowana 
sztuką, muzyką i historią. Festiwalowi 
towarzyszyła dwudniowa międzynarodowa 
konferencja naukowa z okazji 250. rocznicy 
urodzin Józefa Ignacego Schnabla, 
w której wzięło udział 4 polskich 
prelegentów oraz 3 czeskich. Ostatnim 
wydarzeniem w ramach festiwalu były 
warsztaty muzyczne dla dzieci, które 
ćwiczyły jedną z kompozycji Schnabla 
pod okiem doświadczonego muzyka.
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Karkonoska scena 
talentów

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společnost kordula z. s., liberec
okres realizacji projektu: 
04/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 302,68 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 179,64 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt mial na celu integrację młodych 
ludzi z polskiej i czeskiej części regionu. 
Zorganizowane zostały trzy spotkania 
warsztatowe na terenie Polski i Czech, 
w trakcie których pod okiem zespołu 
doświadczonych artystów młodzi uczestnicy 
z obu krajów przygotowali finałowy koncert 
plenerowy. Odbył się on w lipcu 2017 r. 
na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. 
W programie artystycznym zaprezentowali 
się wszyscy uczestnicy warsztatów.

Komedia bez granic – 
polsko -czeskie 
spotkania filmowe

partner wiodĄcy: 
bolesławicki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 545,80 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 112,73 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja środowisk 
miłośników kina z Bolesławca i Liberca. 
W ramach projektu odbyło się 7 spotkań, 
a każde spotkanie składało się z projekcji 
filmu polskiego i czeskiego. Każdorazowo 
projekcje filmów kończyły się prelekcją 
i otwartym panelem dyskusyjnym 
z zaproszonym znanym gościem, wśród 
których byli m.in. Jacek Fedorowicz, 
Zenon Laskowik. Zrealizowano 
także działania towarzyszące – 
zorganizowano wycieczki m.in. do 
Muzeum Ceramiki, zakładów produkcji 
ceramiki bolesławieckiej, które czeskim 
uczestnikom przybliżyły polski region.

Arka Karkonoszy – 
wspólna historia 
i teraźniejszość

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
paMěť krkonoš, z. ú., trutnoV
okres realizacji projektu: 
04/2017–03/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 411,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 013,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było pobudzenie 
mieszkańców regionu do odkrywania 
historii regionu i poszukiwania tożsamości 
regionalnej. Nawiązana została współpraca 
pomiędzy instytucjami i organizacjami, 
które interesują się historią Karkonoszy. 
Długofalowym celem Arki Karkonoszy 
jest uworzenie internetowej encyklopedii 
regionu, jak rownież trwałe budowanie 
wspólnej tożsamości czesko -polskiej 
społeczności wschodnich Karkonoszy.
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Nysa, Witka, 
Miedzianka – rzeki, 
które nas łączą 
(ćwiczenia strażackie – 
poszukiwanie 
osób w terenie)

partner wiodĄcy: 
gMina pieŃsk
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
04/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 217,56 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 373,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była wymiana doświadczeń 
jednostek straży pożarnych w sytuacjach 
ratowania życia przy wykorzystaniu technik 
i procedur obowiązujących w obu krajach. 
W ramach realizacji projektu odbyły 
się po stronie czeskiej w Hermanicach 
ćwiczenia, których celem było zapoznanie 
jednostek OSP Gminy Pieńsk z zasadami 
poszukiwań osób zaginionych; po 
stronie czeskiej odbyły się także zawody 
sportowo -pożarnicze z udziałem jednostek 
z Czech, Niemiec i gminy Węgliniec oraz 
jednostek OSP Pieńsk. Po stronie polskiej, 
w Pieńsku i Bielawie Dolnej odbyły się 
trzydniowe ćwiczenia, których tematem 
był „pożar lasu”. W działaniach wzięło 
łącznie udział 12 jednostek OSP.

Pieszo po wiedzę

partner wiodĄcy: 
gMina paszowice
partner projektu: 
obec rapotín
okres realizacji projektu: 
04/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
21 350,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
25 118,51 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podniesienie jakości 
turystycznej i atrakcyjności obszaru 
pogranicza na poziomie lokalnym poprzez 
poprawę infrastruktury turystycznej na 
terenie gminy Paszowice oraz ułatwienie 
dostępności dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego obszaru pogranicza poprzez 
dostosowanie oferty do potrzeb turysty. 
W ramach projektu utworzono m.in. pieszą 
tematyczną ścieżkę dydaktyczną pn. „Ptasi 
Trakt” wokół stawu w Pogwizdowie (gmina 
Paszowice), pieszy szlak turystyczny pn. 
„Szlak Salamandry” łączący miejscowości 
Jakuszowa i Myślibórz poprzez wzgórze 
Rataj – wraz z wytyczeniem, oznakowaniem 
i wyposażeniem w elementy małej 
architektury turystycznej i miejsca 
odpoczynku. W październiku 2017 
roku zorganizowano pieszy rajd pn. 
„Pieszo po wiedzę” dla mieszkańców 
gminy Rapotin i gminy Paszowice.

Poprawa dostępności 
i rozpoznawalności 
atrakcji turystycznych 
gminy Kamienna Góra

partner wiodĄcy: 
gMina kaMienna góra
partner projektu: 
Městys Mladé buky
okres realizacji projektu: 
07/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 489,87 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 693,98 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu zwiększenie ruchu 
turystycznego w regionie polsko-
-czeskiego pogranicza, w szczególności 
na obszarze gminy Kamienna Góra, 
gdzie występuje szczególnie duża 
ilość atrakcji przyrodniczych oraz 
kulturowych. W ramach realizacji 
projektu wykonano oznakowania atrakcji 
turystycznych (informacyjne znaki 
drogowe, tablice QR), wykonano także 
materiały promocyjne w j. polskim, 
czeskim i angielskim. Obaj partnerzy 
wzięli udział w Międzynarodowych 
Targach Turystycznych we Wrocławiu.
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Razem na 
transgranicznym szlaku 
rowerowym ER-6

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
03/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 130,42 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 800,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono trzy 
rajdy rowerowe po stronie polskiej i czeskiej, 
w których każdorazowo brali udział 
uczestnicy z Polski i Czech. W ramach 
realizacji projektu wydano przewodnik 
z mapą po euroregionalnej magistrali 
rowerowej ER-6 w nakładzie 3000 egz.

Sprawność to podstawa, 
sport to też zabawa

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
základní škola a základní uMělecká 
špodještědí, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
06/2017–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 292,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 108,32 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój transgranicznej 
współpracy społeczności szkolnych 
w zakresie sportu i rekreacji oraz 
wypracowanie mechanizmów współpracy 
przy organizacji imprez sportowo-
-rekreacyjnych. W ramach realizacji 
projektu zorganizowano zawody 
sportowo -rekreacyjne w Bolesławcu 
oraz Jablonné v Podještědí, w których 
wzięło udział kilkadziesięcioro młodych 
uczestników. Odbyła się także konferencja 
metodyczna z udziałem nauczycieli ze 
szkół – partnerów, władz samorządowych 
i przedstawicieli rodziców.

Udostępnienie 
kulturowych 
i historycznych atrakcji 
miast Vrchlabi i Kowary

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
regionální turistické inForMační 
centruM krkonoše
okres realizacji projektu: 
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 605,23 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 712,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była popularyzacja 
kulturowych i historycznych atrakcji 
na czesko -polskim pograniczu – Kowar 
i Vrchlabí. W ramach projektu wydano 
materiały promocyjne, dzięki którym 
zwiedzanie Kowar oraz Vrchlabí stało się 
łatwiejsze i przyjemniejsze. Wydano m.in. 
w nakładzie 7500 egz. mapę z naniesioną 
spacerową pętlą Kowarskiej Starówki 
i innymi ciekawymi turystycznie miejscami 
Kowar, zamontowano 3 tablice informacyjne 
z praktycznymi informacjami o Kowarach 
oraz promujące partnerskie miasto Vrchlabí.
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Vrchlabí i Kowary 
wspierają 
wysportowane dzieci

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
základní škola, Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
09/2017–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 787,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 809,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu rozwój współpracy 
szkół, wymianę doświadczeń z zakresu 
edukacji sportowej, promocję zasad fair 
play i aktywnego wypoczynku. W ramach 
projektu zrealizowano 8 sportowych 
spotkań partnerskich z udziałem polskich 
i czeskich dzieci. 5 spotkań zorganizował 
czeski partner (m.in. Karkonoskie szkolne 
sportowe gry, Puchar Starosty we Vrchlabi 
czy Zimowe sporty), a 3 spotkania 
tj. Mikołajkowy turniej sportowy, Wiosenny 
bieg bez granic oraz Dzień sportu 
zorganizowała każda z kowarskich szkół 
z pomocą Gminy Miejskiej w Kowarach.

Współpraca polsko-
-czeska wokół 
Doliny Bobru

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
07/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 164,89 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 311,66 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była popularyzacja 
regionu polsko -czeskiego pogranicza 
i promowanie aktywnego spędzania 
czasu. W ramach projektu odbyły się 
m.in.: wyjazd polskiej grupy do partnera 
czeskiego na Dzień Rzemiosł Ludowych, 
Spływ po Bobrze, dwa rajdy rowerowe (po 
jednym u każdego partnera) – w których 
każdorazowo brali udział uczestnicy 
z obu krajów. Łącznie w działaniach 
projektowych uczestniczyło ok. 530 osób.

Współpraca szkół 
wyższych na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju polsko-
-czeskiego pogranicza

partner wiodĄcy: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
04/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 343,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 169,11 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu wzmocnienie 
długoletniej współpracy badawczej 
pracowników naukowo -dydaktycznych 
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Technicznego w Libercu i Wydziału 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Głównym celem było 
pokazanie uczestnikom potencjału małych 
i średnich przedsiębiorstw, które swoją 
działalność opierają na produktach 
regionalnych i przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju obszaru polsko-
-czeskiego pogranicza. W ramach projektu 
przeprowadzono badania w kilkudziesięciu 
MŚP z obszaru polsko -czeskiego pogranicza. 
Wyniki badań zostały zaprezentowane 
na seminariach naukowych w ramach 
warsztatów pn. „Region przygraniczny – 
szansa dla przedsiębiorczości” 
w Chrastavie i Libercu oraz na warsztatach 
pn. „Przedsiębiorstwa regionalne 
a zrównoważony rozwój” w Jeleniej Górze 
i Dobkowie. W działaniach wzięło udział ok. 
95 studentów i pracowników naukowych.
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Polsko -czeskie 
impresje fotograficzne. 
Bolesławiec – 
Trutnov 2017

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
spolek podkrkonošských 
VýtVarníků, trutnoV
okres realizacji projektu: 
08/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 938,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 516,07 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja środowisk 
fotograficznych Bolesławca i Trutnova 
oraz osób zainteresowanych fotografią 
a także popularyzacja fotografii wśród 
mieszkańców obu miast. W ramach projektu 
odbyły się warsztaty i wykłady fotograficzne 
przygotowane przez profesjonalnego 
fotografa. Wzięły w nich udział 22 osoby. 
Prace powstałe podczas warsztatów można 
było oglądać na wystawie zorganizowanej 
w Bolesławcu i w Trutnovie. Wernisażom 
towarzyszył wydany folder z sylwetkami 
autorów prac i kalendarz na rok 2018.

Cztery Pory roku 
na górskim stoku

partner wiodĄcy: 
gMina jeŻów sudecki
partner projektu: 
obec paseky nad jizerou
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 252,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 414,17 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizacji projektu zostały 
zrealizowane 4 działania, tj. Jesienny Rajd 
Gmin Partnerskich, Zima w Pasekach nad 
Jizerou, Wiosenne wędrówki z plecakiem 
oraz Wkrótce lato. Wzięło w nich udział 
ok. 558 uczestników z obu krajów. 
W ramach realizacji projektu wydano 
także 2,5 tys. kalendarzy promocyjnych 
ze zdjęciami największych atrakcji 
turystycznych obu gmin partnerskich.

Promocja wspólnego 
dziedzictwa 
przyrodniczego 
i kulturowego

partner wiodĄcy: 
gMina stara kaMienica
partner projektu: 
Mikroregion tanValdska
okres realizacji projektu: 
07/2017–03/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 373,09 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 321,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była promocja atrakcji 
kulturowych i przyrodniczych gmin 
Mikroregionu Tanvaldzkiego oraz Gminy 
Stara Kamienica. W ramach realizacji 
projektu przygotowano i wydrukowano 
dwujęzyczny folder w nakładzie 10.000 szt 
oraz mapę turystyczną w nakładzie 
5.000 szt. Materiały promocyjne 
dystrybuowano po obu stronach granicy.
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Zastane / kreowane

partner wiodĄcy: 
biuro wystaw artystycznych 
w jeleniej górze
partner projektu: 
oblastní galerie liberec
okres realizacji projektu: 
10/2017–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 539,04 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 222,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja środowisk 
artystycznych i instytucjonalnych, 
a także wzajemna popularyzacja kultury 
i tradycji artystycznych. W ramach 
projektu zorganizowano 2 wystawy 
artystów z pogranicza polsko -czeskiego, 
które zostały zaprezentowane po obu 
stronach granicy. Opracowano także 
katalog w nakładzie 300 egz., który stał 
się materialnym śladem po wystawach 
i źródłem informacji o artystach.

Sztuka Józefa Gielniaka 
przekracza granice

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
základní uMělecká škola 
karla halíře Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
01/2018–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 560,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 541,21 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt ukierunkowany był na rozwój 
współpracy i wymianę doświadczeń 
w zakresie sztuki i technik artystycznych – 
m.in. wymianę doświadczeń w zakresie 
technik linorytu, zainteresowanie partnera 
czeskiego drzeworytem i gipsorytem, 
itp. W ramach realizacji projektu 
przeprowadzono m.in. zajęcia poświęcone 
życiu i twórczości Józefa Gielniaka, zajęcia 
z linorytu w SP nr 3 oraz we Vrchlabi. 
W zajęciach tych uczestniczyło ok. 
250 uczniów z Kowar i Vrchlabi. Odbyły się 
również dwie wystawy prac powstałych 
w ramach projektu zorganizowane 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach 
oraz w Urzędzie Miejskim we Vrchlabi.

Wspólne góry – 
wspólne pasje

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
základní škola a Mateřská 
škola barVířská, liberec,
okres realizacji projektu: 
10/2017–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 842,24 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 579,13 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt „Wspólne góry, wspólne pasje” 
miał na celu zwiększenie poziomu wiedzy 
i umiejętności dzieci i nauczycieli na temat 
aktywnego i bezpiecznego wypoczynku 
w górach, ochrony przyrody i ekologii 
oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
Realizacja projektu umożliwiła wymianę 
doświadczeń między dziećmi oraz 
nauczycielami po dwóch stronach 
granicy. W ramach realizacji projektu 
przeprowadzono warsztaty szkoleniowe 
‚Bezpiecznie w górach’ dla nauczycieli 
z Polski i Czech, spotkanie dzieci 
i nauczycieli z Polski i Czech w Jakuszycach 
oraz spotkanie dzieci i nauczycieli w Leśnym 
Kompleksie Promocyjnym Sudety Zachodnie 
w Świeradowie Zdroju. Podsumowaniem 
projektu było spotkanie dla dzieci 
i nauczycieli z Polski i Czech w Libercu.
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Świat według Hofmana

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek kultury, 
sportu i aktywnoŚci lokalnej 
w szklarskiej porĘbie
partner projektu: 
Město harrachoV
okres realizacji projektu: 
03/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 282,17 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 567,27 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu miały charakter 
warsztatowo -prezentacyjny a wspólnym 
mianownikiem, na którego bazie były 
realizowane, była postać Vlastimila 
Hofmana – malarza, który urodził się 
w mieszanej polsko -czeskiej rodzinie. 
W ramach projektu wykonano m.in mural 
poswięcony artyście, zorganizowano 
wystawę plenerową i wystawę obrazów 
powstałych w trakcie pleneru „Artyści 
w Hołdzie Hofmanowi”. Wydano także 
katalog z pracami artystów wykonanymi 
na plenerze malarskim oraz kalendarze 
na 2018 rok z pracami polsko -czeskich 
dzieci biorących udział w warsztatach.

Aktywni bez Granic – 
Euroregionalna 
Spartakiada Seniorów

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 175,85 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 795,13 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
dwudniowe spotkania seniorów z polsko-
-czeskiego pogranicza, na które złożyły się 
m.in. euroregionalna spartakiada środowisk 
senioralnych, konkurs wiedzy o miastach 
i krajach partnerskich oraz Euroregionie 
Nysa oraz imprezy towarzyszące 
o charakterze rekreacyjno -integracyjnym, 
np. Międzynarodowy Turniej Miast 
Partnerskich w bule. W działaniach 
wzięło udział ok. 194 uczestników.

„Międzynarodowe 
Zawody Pływackie” – 
sport elementem 
integracji 
transgranicznej

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
07/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 857,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 950,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój i zwiększenie 
współpracy pomiędzy społecznościami po 
obu stronach granicy w dziedzinie sportu, 
rekreacji i turystyki oraz pobudzenie 
aktywności i integracja transgranicznych 
środowisk sportowych. W ramach projektu 
przeprowadzono zawody pływackie 
o Puchar Euroregionu Nysa – Maraton 
Pływacki na kilku dystansach, zawody 
pływackie Bolesławiecka Setka Pływacka – 
„Memoriał Bolesława Mareckiego” w kilku 
stylach oraz spotkanie integracyjne dla 
uczestników imprezy i zaproszonych 
gości oraz przedstawicieli polskich 
i czeskich organizacji zainteresowanych 
nawiązaniem i rozwojem współpracy. 
W projekcie uczestniczyło 261 osób.
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Kolorowy Świat 
Dziecka – zabawą 
i uśmiechem 
pokonamy granice

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 613,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 310,34 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizacji projektu w Bolesławcu 
zorganizowano z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka spotkanie najmłodszych 
mieszkańców polsko -czeskiego pogranicza 
oraz ich rodziców i opiekunów. W licznych 
konkursach, zabawach i działaniach 
sportowo -integracyjnych wzięło udział ok. 
380 osób z Polski i Czech, głównie dzieci.

„Euroregionalne 
Biegi Uliczne”– 
budowa tożsamości 
transgranicznej przez 
sport i rekreację

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 847,10 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 231,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój i zwiększenie 
współpracy pomiędzy społecznościami 
po obu stronach granicy w dziedzinie 
sportu, rekreacji i turystyki. W ramach 
projektu przeprowadzono imprezy sportowe 
dla wszystkich grup wiekowych a także 
imprezy towarzyszące, promujące bieganie 
jako jedną z najpopularniejszych form 
aktywności ruchowej i zdrowego stylu 
życia oraz promujące partnerów biorących 
udział w projekcie oraz Euroregion 
Nysa. Łącznie przeprowadzono 7 imprez 
biegowych o różnym charakterze, w których 
wzięło udział ok. 294 uczestników.

Czas

partner wiodĄcy: 
biuro wystaw artystycznych 
w jeleniej górze
partner projektu: 
oblastní galerie liberec
okres realizacji projektu: 
08/2017–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 520,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 200,60 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było stworzenie płaszczyzny 
twórczego dialogu między artystami 
czeskimi i polskimi, umożliwiającej 
wzajemne poznawanie się obu środowisk 
oraz promocję ich osiągnięć. Działanie 
polegało na organizacji pleneru 
interdyscyplinarnego dla artystów 
z Polski i Czech, wystawy poplenerowej 
prezentowanej w Jeleniej Górze i jednej 
z galerii czeskich oraz wydaniu katalogu, 
będącego cennym dokumentacyjnym 
materiałem dla kuratorów i miłośników 
sztuki. W projekcie wzięło udział 16 artystów 
różnej profesji z Polski i Czech.
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Polsko -czeska 
komitywa filmowa

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
středisko Volného času 
žlutá ponorka turnoV
okres realizacji projektu: 
07/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 881,87 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 978,68 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celami projektu były: rozwój i rozszerzenie 
współpracy oraz poprawa rozwoju 
kulturowego i społecznego po obu 
stronach granicy, promowanie współpracy 
transgranicznej oraz obszaru pogranicza 
polsko -czeskiego, nawiązanie nowych 
kontaktów z czeskim środowiskiem 
filmowym, stworzenie miejsca spotkań 
i wymiany poglądów młodych ludzi 
z Polski i z Czech związanych ze sztuką 
filmową, zaznajamianie młodych twórców 
z nowymi technikami tworzenia obrazu 
filmowego, wymiana doświadczeń 
i poglądów na sztukę filmową.

Tożsamość i tradycje 
gmin partnerskich – 
50 lat miasta 
Piechowice

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska piechowice
partner projektu: 
Město úpice
okres realizacji projektu: 
02/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 094,52 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 640,63 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbył się 
Międzynarodowy Dzień Muzyki, 
którego celem było przybliżenie tradycji 
muzycznych po polskiej i czeskiej stronie, 
zarówno w formie występów jak i w formie 
wymiany informacji pomiędzy uczestnikami 
wydarzenia. Wydarzenie związane było 
z obchodami 50-lecia nadania praw 
miejskich Piechowicom. W pierwszej 
części wystąpiły zespoły reprezentujące 
różne style muzyczne, tj. polsko -czeskie 
arie operowe na wesoło czy polsko -czeskie 
przeboje filmowe w wykonaniu chóru 
Państwowej Szkoły Muzycznej we 
współpracy z chórem Harfa z Piechowic, 
zespołem rozrywkowym i perkusyjnym 
oraz orkiestrą miejską z gminy Úpice. 
W części drugiej obyło się spotkanie gości 
z Czech oraz Polski poświęcone polsko-
-czeskim tradycjom muzycznym.

Transgraniczny system 
turystyczny gmin 
Hradku nad Nysą 
i Mysłakowice – etap II

partner wiodĄcy: 
gMina Mysłakowice
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 286,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 278,59 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Przedmiotem projektu była kontynuacja 
wcześniej prowadzonych działań 
zmierzających do zwiększenia 
odwiedzalności regionu poprzez wspólne 
promowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. Działania projektu 
miały na celu zwiększenie świadomości 
mieszkańców, lokalnych i zagranicznych 
odwiedzających. W ramach projektu 
opracowano tekst informacyjny 
o zabytkach i atrakcjach dla 7 obiektów 
znajdujących się w gminie Mysłakowice, 
opracowano wirtualny spacer po gminie 
w formie prezentacji multimedialnej oraz 
folder zawierający panoramy sferyczne 
360 w czterech wersjach językowych. 
Przeprowadzono także warsztaty 
obejmujące prezentację zabytków i atrakcji 
gminy Mysłakowice, w celu zapoznania 
partnera projektowego z walorami okolic.
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Na wspólną nutę

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
základní škola, liberec, aloisina 
Výšina 642, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
12/2017–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 298,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
35 645,66 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu przyczynienie się do 
integracji transgranicznego regionu oraz 
pogłębienie kontaktów z nowym partnerem 
projektowym, a także zapoznanie polskich 
uczestników z czeską kulturą, a czeskich 
z polską. W trakcie realizacji projektu 
zostały zorganizowane dwa chóralne 
spotkania warsztatowe na terenie Polski 
i Czech a ich zwieńczeniem były dwa 
koncerty plenerowe, które odbyły się 
w Jeleniej Górze oraz Libercu. W projekcie 
wzięło aktywnie udział 70 uczestników.

Filmowy raj – tradycja, 
teraźniejszość 
i przyszłość regionu

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
kulturní centruM golF seMily, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
12/2017–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
27 112,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 052,74 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W lutym 2018 r. partner wiodący 
zorganizował 21. MFF ZOOM  – ZBLIŻENIA, 
podczas którego odbyły się międzynarodowe 
konkursy filmowe dla niezależnych 
filmowców i studentów szkół filmowych 
oraz pozakonkursowe projekcje filmów 
polskich, czeskich, arcydzieł kinematografii 
światowej. Ważnym elementem projektu 
były pokazy filmów współcześnie 
zrealizowanych w naszym regionie oraz 
projekcje filmów archiwalnych z muzyką 
na żywo pokazujących przeszłość regionu. 
Części pokazów filmowych towarzyszyły 
spotkania z ich twórcami oraz panel 
„Inwestycja w film promocją regionu” – 
debata środowiska filmowego i naukowego 
związanego z filmem z przedstawicielami 
czeskich i polskich władz lokalnych oraz 
uczestników spoza obszaru wsparcia, 
aby zachęcić ich do realizowania filmów 
w naszym regionie. Partner czeski zgodnie 
z założeniami zorganizował festiwal Fokus 
Fest (wrzesień 2018), w ramach którego 
odbyły się pokazy filmów z konkursów 
MFF ZOOM – ZBLIŻENIA, pokazy kina 
polskiego i czeskiego. Po projekcjach 
odbyły się 3 dyskusje z nauczycielami ze 
szkół filmowych oraz z twórcami filmów. 
Partner czeski zorganizował również 
warsztaty filmowe polsko -czeskie, w których 
uczestniczyło po 10 osób z każdego kraju, 
a prowadziła je polsko -czeska kadra.

Transgraniczna 
promocja 
turystyczna walorów 
przyrodniczych 
obszarów Natura 2000

partner wiodĄcy: 
Fundacja eko region
partner projektu: 
čMelák – společnost přátel přírody z.s.
okres realizacji projektu: 
03/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
33 038,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
38 868,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt koncentrował się na rozwoju 
potencjału przyrodniczego i kulturowego 
pogranicza oraz pobudzeniu aktywności 
i integracji transgranicznych środowisk 
oraz organizacji zajmujących się turystyką 
i ochroną środowiska. Istotą projektu 
było wytyczenie i oznakowanie szlaku 
pieszo – rowerowego o długości ok. 17 km 
(Działoszyn -Andělka-Višňová -Działoszyn), 
rekonstrukcja obszarów Natura 2000 
(Nowa Puszcza i Mokradła Jablonné) oraz 
promocja wybranych obszarów Natura 
2000 po polskiej i czeskiej stronie.
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15 lat razem

partner wiodĄcy: 
europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej noVuM z o.o.
partner projektu: 

okres realizacji projektu: 
06/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 745,68 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 465,51 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było 
podsumowanie 15 lat współpracy 
pomiędzy Województwem Dolnośląskim 
a Krajem Libereckim, Kralovohradeckim 
oraz Pardubickim. W ramach projektu 
zorganizowano dwudniową konferencję 
podsumowującą współpracę oraz 
przedstawiono plan na kolejne lata. Wśród 
uczestników znaleźli się przedstawiciele 
władz regionalnych z Polski i Czech, 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
Euroregionów, stowarzyszeń, izb 
gospodarczych, agencji rozwoju, uczelni 
wyższych i organizacji pozarządowych. 
Głównymi tematami do rozmów były 
transgraniczne połączenia transportowe, 
teraźniejszość i przyszłość demografii 
w Polsce i Czechach oraz panel dotyczący 
rynku pracy na polsko -czeskim 
pograniczu. Zaprezentowano również 
projekty realizowane przez Euroregion 
Nysa oraz Glacensis a także działania 
podejmowane przez EUWT NOVUM. 
W konferencji uczestniczyło 100 osób.

Droga do niepodległości 
na polsko -czeskim 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
04/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 654,53 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 887,69 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję regionu 
i integrację uczestników. W ramach 
projektu przeprowadzono szereg 
imprez plenerowych: rajd rowerowy 
na terenie Czech, a po stronie polskiej 
Dzień Rzemiosł Ludowych, spływ po 
Bobrze, dwa rajdy rowerowe (rajdy 
„Z poezją do niepodległości” i „Z historią 
do niepodległości”), z których jeden 
zaczynał się w Zaclerzu a kończył 
w powiecie lwóweckim. We wszystkich 
działaniach brali udział uczestnicy 
z obu krajów, łącznie ok. 700 osób.

Wspólne góry – 
wspólna jazda

partner wiodĄcy: 
gMina jawor
partner projektu: 
základní škola turnoV, 28. října 18
okres realizacji projektu: 
03/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 471,58 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 201,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było kontynuowanie 
współpracy obu partnerów z nastawieniem 
na sportowe działania szkół podstawowych. 
W ramach realizacji projektu zorganizowano 
kurs nauki jazdy na rowerach, 
nartorolkach i nartach biegowych. 
Uczestnicy projektu zostali zapoznani 
z czynnościami i zasadami, które powinni 
znać, aby bezpiecznie uczestniczyć 
w tych sportach – zrealizowano program 
edukacyjny o bezpiecznym poruszaniu się 
rowerzystów, turystów i narciarzy w górach, 
przedstawiono zasady zachowania się 
na trasach oraz udzielono informacji nt. 
pierwszej pomocy w górach. Realizacja 
projektu została upamiętniona reportażem 
filmowym, który został zaprezentowany 
podczas ostatniego spotkania w Szklarskiej 
Porębie. W projekcie wzięło udział 
ok. 60 dzieci i młodzieży z obu krajów.
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Odnawianie małych 
zabytków na 
pograniczu polsko 
czeskim – 2 etap

partner wiodĄcy: 
gMina stara kaMienica
partner projektu: 
jizerky pro Vás, kořenoV
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
34 273,23 EUR
całkowity koszt projektu: 
40 321,46 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu uratowanie 
od zniszczenia drobnych zabytków 
historycznych w miejscowościach 
pogranicza czesko -polskiego Gór Izerskich. 
Po stronie czeskiej na obszarze gminy 
Kořenov zrekonstruowano dwie kapliczki 
w Pustinach i w Rejdicach a po stronie 
polskiej zrekonstruowano byłą remizę 
strażacką w Starej Kamienicy na potrzeby 
utworzenia muzeum strażackiego. 
Wykonano nowe pokrycie dachowe, 
naprawiono wieżyczkę, wykonano nową 
podłogę, wykonano nową instalację 
elektryczną, wykonano nową bramę 
wejściową, wymalowano budynek na 
zewnątrz oraz wewnątrz. Zaprojektowano 
oraz wykonano tablicę informacyjną.

Czesko -polski szlak 
grzbietowy – część 
zachodnia

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
06/2018–05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 902,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 179,12 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było zwiększenie 
odwiedzalności polsko -czeskiego 
pogranicza poprzez wykorzystanie 
potencjału przyrodniczego i kulturowego 
Kowar oraz miasta partnerskiego 
Vrchlabi. Działania projektu miały na celu 
zagospodarowanie turystyczne dwóch 
podkarkonoskich wzgórz – Brzeźnik 
i Rudnik. Wykonano tam platformy 
widokowe i ławostoły do odpoczynku, 
postawiono także tablice informacyjne. 
Ważnym działaniem było oznakowanie 
dojść do punktów widokowych. W ramach 
realizacji projektu wydane zostały również 
ulotki promocyjne oraz film promocyjny.

Szlakami dawnego 
górnictwa po obu 
stronach Karkonoszy 
i Gór Izerskich

partner wiodĄcy: 
gMina jeŻów sudecki
partner projektu: 
obec paseky nad jizerou
okres realizacji projektu: 
11/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 712,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 131,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem planowanych działań była promocja 
turystyczna gminy Jeżów Sudecki oraz 
gminy Paseky nad Jizerou z wykorzystaniem 
potencjału istniejących zasobów 
przyrodniczych i kulturowych związanych 
ze średniowiecznym i nowożytnym 
górnictwem. W ramach realizacji projektu 
PTTK o/ Jelenia Góra wyznakowało szlak 
turystyczny od Szklarskiej Poręby do Wieży 
Książęcej w Siedlęcinie, który będzie 
promował wszystkie miejsca związane ze 
średniowieczem i historią górnictwa na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki. W ramach 
projektu dla uczestników z Polski i Czech 
zorganizowano szereg spotkań – spotkanie 
na nartach, koncert „Rytm i Melodia”, 
piknik, koncert i kiermasz średniowieczny, 
a także Rajd Gmin Partnerskich oraz 
Dzień Seniora. W działaniach tych 
uczestniczyło ok. 900 osób z obu krajów.
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Akademia Seniora

partner wiodĄcy: 
gMina leŚna
partner projektu: 
obec jindřichoVice pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 271,44 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 731,12 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było przeciwdziałanie 
społecznemu wykluczeniu osób starszych 
oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem 
nieaktywnego seniora pogranicza polsko-
-czeskiego. Dzięki projektowi seniorzy 
z obu krajów mieli okazję poznać się 
i wymienić doświadczenia. W ramach 
projektu zorganizowano szereg warsztatów 
tematycznych dla ok. 36 seniorów 
z Polski oraz 10 z Czech – m.in. kurs 
decoupagu, kosmetologii, układania 
kwiatów, nauki gry w szachy, zdrowego 
odżywiania. Zorganizowany został także 
Dzień Seniora. Każdy uczestnik przeszedł 
też trening nordic walking stanowiący 
wstęp do uprawiania tego sportu.

Fontanny przyjaźni

partner wiodĄcy: 
gMina wojcieszów
partner projektu: 
Město hostinné
okres realizacji projektu: 
03/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 651,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
40 967,50 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizacji projektu odbudowano 
i uruchomiono na skwerze miejskim 
w Wojcieszowie nieczynną od 30 lat 
fontannę (wykonano m.in. przyłącze 
wody do zasilania fontanny, wymieniono 
istniejące uszkodzone i zniszczone 
obrzeża trawnikowe). Przy fontannie 
umiejscowiono także pamiątkowe kamienie 
przypominające wizytę w Wojcieszowie 
Fryderyka Wielkiego (23. 08. 1777 r.). 
Powstały w wyniku rewitalizacji obiekt stał 
się lokalną atrakcją, a mieszkańcy i turyści 
zyskali estetyczne miejsce do odpoczynku.

Muzycznie ponad 
granicami – etap 1

partner wiodĄcy: 
euroregion nysa (projekt własny)
partner projektu: 
euroregion nisa
okres realizacji projektu: 
05/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 855,83 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 830,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
warsztaty muzyczno -chóralne dla dzieci, 
a efekty ich pracy zaprezentowano 
na specjalnym koncercie w ramach 
Święta Ceramiki w Bolesławcu, jednej 
z największych imprez plenerowych po 
stronie polskiej Euroregionu. Wydarzenie 
to poprzedziło wiele kilka miesięcy 
pracy indywidualnej dzieci – w Szkole 
Podstawowej w Podgórzynie, Szkole 
Muzycznej w Bolesławcu i w Teatrze 
w Jabloncu nad Nysą, a także pracy 
na wspólnych warsztatach. Powstał 
polsko -czeski chór dziecięcy gotowy 
wystąpić publicznie z towarzyszeniem 
orkiestry symfonicznej.
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Nysa, Witka, 
Miedzianka, rzeki które 
nas łączą (ćwiczenia 
strażackie – pożar 
w budynku)

partner wiodĄcy: 
gMina pieŃsk
partner projektu: 
obec dětřichoV
okres realizacji projektu: 
04/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 276,75 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 737,36 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu pogłębienie współpracy 
transgranicznej jednostek OSP z Polski 
i Czech. W ramach realizacji projektu 
Gmina Detrichov oraz Gmina Pieńsk 
przeprowadziły serię ćwiczeń strażackich 
dla zaproszonych uczestników OSP 
gmin Hermanice, Kunratice, Frydlant, 
Sieniawka, Bogatynia, Zawidów oraz 
Sulików. Jednostki OSP ćwiczyły 
wspólnie symulowane akcje ratowniczo-
-gaśnicze pożaru wieżowca oraz zakładu 
produkcyjnego. Każdorazowo ćwiczeniom 
towarzyszyły zajęcia teoretyczne.

Ocena usług 
i konkurencyjności 
regionów turystycznych 
na czesko -polskim 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
uniwersytet ekonoMiczny we wrocławiu
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
07/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 869,37 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 435,08 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była analiza oferowanych 
usług turystycznych na polsko -czeskim 
pograniczu. Głównymi działaniami 
projektu były: wyjazd studyjny polskich 
studentów do Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Technicznego w Libercu, gdzie 
przeprowadzono badania marketingowe 
oferowanych usług turystycznych, wspólna 
konferencja, na której przedstawiono 
wyniki badania konkurencyjności 
usług turystycznych z polsko -czeskiego 
obszaru Euroregionu Nysa jak również 
porównanie tych wyników z innymi 
regionami Polski (zaproszono studentów 
kierunków turystycznych z innych uczelni 
w Polsce). Studenci wydali wspólny zeszyt 
z referatami zawierającymi wyniki badań. 
W projekcie uczestniczyło 75 studentów 
i pracowników naukowych z obu krajów.

Karkonoskie Spotkania 
Architektoniczne 
KASA’2018

partner wiodĄcy: 
stowarzyszenie architektów polskich 
sarp oddział w jeleniej górze
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
05/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 120,90 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 142,25 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano 
konferencję Karkonoskie Spotkania 
Architektoniczne KASA’2018. Odbyły się 
dwa wyjazdy studyjne, których celem była 
integracja środowisk architektów po obu 
stronach granicy, wymiana doświadczeń 
oraz zapoznanie się z aktualnymi trendami 
w architekturze. Z obu wyjazdów studyjnych 
została przygotowana dokumentacja 
zdjęciowa, która została wykorzystana 
na potrzeby wystawy oraz wydawnictwa 
w postaci albumów. Unikatowym punktem 
podczas konferencji było seminarium 
naukowe, które odbyło się na Uniwersytecie 
Technicznym w Libercu, na którym 
wystąpili prelegenci z Polski i Czech. 
W ramach realizacji projektu w holu 
Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej została 
otwarta wystawa prezentująca fotografie 
z Karkonoskich Spotkań Architektonicznych 
KASA’2018 oraz najciekawszych obiektów 
architektonicznych w Euroregionie Nysa. 
Zostało też przygotowane wydawnictwo 
albumowe dokumentujące to wydarzenie.
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Tango, tango, tango…

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM
okres realizacji projektu: 
06/2018–05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
23 310,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
27 424,29 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu miały charakter 
warsztatowy, natomiast w wymiarze czysto 
ludzkim – towarzyski w najlepszym tego 
słowa znaczeniu, sprzyjający nawiązywaniu 
znajomości i przełamywaniu barier 
i stereotypów narodowościowych. W ramach 
realizacji projektu przeprowadzono cykl 
warsztatów tanga argentyńskiego w Jeleniej 
Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy 
z Polski i Czech – łącznie 60 osób – 
doskonalili swoje umiejętności taneczne. 
Na zakończenie warsztatów uczestnicy 
wzięli udział w uroczystej Milonga na 
Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.

Małe zabytki i ich 
promocja Bogatynia – 
Hrádek n.N.

partner wiodĄcy: 
paraFia rzyMskokatolicka p. w. Św. 
ap. piotra i pawła w bogatyni
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
05/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
26 828,38 EUR
całkowity koszt projektu: 
39 453,50 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt zakładał odnowienie i promocję 
zapomnianych zabytków po obu stronach 
granicy, w celu zwiększenia liczby osób 
odwiedzających rejon tróstyku granic. 
W ramach projektu w Hrádku nad 
Nysą odnowiono 3 pomniki – posąg 
św. Anny (rekonstrukcja), Zámecký 
krzyż (rekonstrukcja) i Zwergerův krzyż 
(kompletny remont). W Bogatyni odnowiono 
cenne epitafia znajdujące się na terenie 
kościoła św. Piotra i Pawła. Poprzez ich 
rewitalizację ukazano ich artystyczną 
i historyczną wartość. Przygotowano 
wirtualny przewodnik o odrestaurowanych 
małych zabytkach w Hrádku n.N. i Bogatyni.

Bolesławiec – 
Hradek nad Nysą. 
Euroregionalny 
Festiwal Uliczny

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
04/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 559,23 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 599,09 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano 
dwudniowe spotkanie młodzieży, środowisk 
subkultury ulicznej oraz osób aktywnych 
społecznie z obszaru polsko -czeskiego 
pogranicza. Zorganizowano szereg 
konkursów i turniei, uczestnicy projektu 
wzięli również udział w najważniejszej 
imprezie plenerowej organizowanej 
w Bolesławcu, tj. Bolesławieckim Święcie 
Ceramiki. We wszystkich działaniach, w tym 
sportowo -rekreacyjnych wzięło udział 
ponad 400 uczestników z Polski i Czech.
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Ceramika – europejskie 
dziedzictwo kulturowe 
w fotografii

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki
partner projektu: 
spolek podkrkonošských 
VýtVarníků trutnoV
okres realizacji projektu: 
07/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 513,74 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 369,12 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w Bolesławcu 
zorganizowano polsko -czeskie warsztaty 
fotograficzne połączone z wykładami dla 
pasjonatów fotografii, uczestników zajęć 
w pracowni fotograficznej i osób związanych 
z bolesławieckim Stowarzyszeniem Camera 
i fotografikami z Trutnova. Spotkanie 
odbyło się podczas 54. Międzynarodowego 
Sympozjum Ceramiczno -Rzeźbiarskiego 
i 24. Bolesławieckiego Święta Ceramiki, 
w trakcie których uczestnicy (łącznie ok. 
22 osoby) mogli fotografować obiekty 
i wydarzenia zw. z ceramiką. Efekty 
prac zaprezentowano na wystawach 
w Bolesławcu i Trutnovie. Wydano 
także kalendarz promocyjny, który 
trafił do mieszkańców obu miast.

Letnie koncerty 
promenadowe – polsko-
-czeski pojedynek 
muzyczny

partner wiodĄcy: 
zdrojowy teatr aniMacji w jeleniej górze
partner projektu: 
kulturní centruM golF seMily
okres realizacji projektu: 
05/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 455,93 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 301,10 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu został zrealizowany 
cykl koncertów prezentujących potencjał 
muzyczny wspólnego pogranicza. Koncerty 
odbywały się w uzdrowiskowej części 
Jeleniej Góry – Cieplicach. Zorganizowanych 
zostało 5 koncertów: 4 czeskich i 1 mieszany 
polsko -czeski, który odbył się w formie 
pojedynku pomiędzy czeską a polską 
grupą muzyczną na dwóch scenach – 
w muszli koncertowej oraz na dodatkowo 
wybudowanej scenie. Koncerty cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, kuracjuszy i turystów. 
Wydany został też folder informacyjny na 
temat poszczególnych zespołów – jako 
materiał promocyjny dokumentujący 
różnorodność kulturową regionu.

100 Ton

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek kultury, 
sportu i aktywnoŚci lokalnej 
w szklarskiej porĘbie
partner projektu: 
společnost kordula z. s.
okres realizacji projektu: 
05/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 022,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 438,51 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu zarówno wywołanie 
zainteresowania granitem, z którego 
zbudowane są Karkonosze, jak i stworzenie 
atrakcji turystycznej. W ramach projektu 
odbyły się dwutygodniowe warsztaty, 
podczas których artyści – rzeźbiarze z obu 
krajów rzeźbili 4 około metrowej wysokości 
„stopy”, na których został następnie 
umieszczony ogromny prostopadłościenny 
głaz – powstała swego rodzaju rzeźba 
zatytułowana „100 TON”. Całość prac 
odbyła się w nieczynnej kopalni granitu 
w Szklarskiej Porębie. Podczas odsłonięcia 
rzeźby odbył się happening ze specjalnie 
napisaną muzyką zagraną na gitarze 
elektrycznej. Rzeźba „100 TON” przyciąga 
obecnie turystów, gdyż imponuje 
swoją wielkością i ciekawą formą.
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Fotografia 
w Karkonoszach, 
Karkonosze w fotografii

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
Město rokytnice nad jizerou
okres realizacji projektu: 
05/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
31 768,99 EUR
całkowity koszt projektu: 
37 375,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było wypromowanie polsko-
-czeskich Karkonoszy jako fotogenicznego 
miejsca o bogatej historii i atrakcyjności 
przyrodniczej – filaru dla rozwoju turystyki, 
na której bazuje lokalna gospodarka. 
W ramach realizacji projektu zorganizowano 
szereg działań skierowanych do młodzieży 
pasjonującej się fotografią, mieszkańców 
pogranicza oraz turystów odwiedzających 
nasz region. Do najważniejszych 
należał plener w górach oraz warsztaty 
fotograficzne wraz z konkursem fotografii 
górskiej. W rezultacie powstała wystawa 
powstałych w ramach warsztatów 
zdjęć, zorganizowano także wystawę 
przedwojennych fotografii Karkonoszy 
ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego we 
Vrchlabi i w Jeleniej Górze. W projekcie 
uczestniczylo ok. 25 osób z obu krajów.

Wspólna pamięć, 
wspólna przyszłość – 
przemiany miast 
Jawora i Turnova

partner wiodĄcy: 
gMina jawor
partner projektu: 
Město turnoV
okres realizacji projektu: 
05/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 095,91 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 759,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektowe miały na celu 
włączenie instytucji samorządowych oraz 
społeczności lokalnych po obu stronach 
granicy w kultywowanie patriotyzmu, 
a ponadto przybliżyły Polakom historię 
i wybitnych przedstawicieli państwa 
czeskiego, a Czechom – państwa 
polskiego. W ramach projektu odbyła się 
wystawa pn. „Przemiany miast Jawora 
i Turnova w czasie” oraz 3-dniowe 
spotkanie miast partnerskich w Jaworze 
w ramach obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę 
i Republikę Czeską. Podczas imprezy zostały 
zaprezentowane produkty regionalne, 
ułożono Piernik Niepodległościowy 
z flagami Polski i Czech, a na scenie 
prezentowały się zespoły folklorystyczne 
z miast partnerskich. We wrześniu 
2018 r. delegacja z Jawora uczestniczyła 
w spotkaniu miast w Turnovie, związanym 
z obchodami setnej rocznicy powstania 
Państwa Czeskiego oraz z świętem św. 
Wacława. Spotkanie skupiało się wokół 
poznawania kulturowych i historycznych 
atrakcji Turnova i okolic, a dodatkowo 
było wzbogacone zajęciami sportowymi 
pod hasłem „Biegiem do wolności”.

Wizyty na 
antypodach – 
transgraniczne 
warsztaty artystyczne 
dla dzieci i młodzieży

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury
partner projektu: 
středisko Volného času 
žlutá ponorka turnoV
okres realizacji projektu: 
04/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 510,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 189,21 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była organizacja warsztatów 
artystycznych, teatralnych i plastycznych 
dla dzieci i młodzieży z pogranicza polsko-
-czeskiego. W ich trakcie uczestnicy 
mieli okazję wymienić doświadczenia 
związane z teatrem i plastyką, a także 
przełamać bariery społeczne i językowe. Dla 
instruktorów projekt był szansą konfrontacji 
metod i efektów pracy z dziećmi i młodzieżą, 
a także nabycie nowych umiejętności 
i kompetencji. Dodatkową korzyścią dla 
kilkuset uczestników warsztatów był 
fakt, że warsztaty odbywały się w tym 
samym czasie, co dziecięco -młodzieżowe 
konfrontacje teatralne TEATRRRAŁKI, 
co pozwoliło uczestnikom warsztatów 
w pełniejszy sposób skorzystać z atrakcyjnej 
oferty wnioskodawcy, a program 
Teatrrałek wzbogacił program warsztatów. 
W sierpniu 2018 r. w Vitkovicach partner 
czeski zorganizował dla uczestników 
z Polski i Czech warsztaty artystyczne 
oraz gry i zabawy integracyjne, które 
odbyły się podczas zorganizowanego 
obozu twórczo -przygodowego. Zajęcia 
prowadzili instruktorzy z Czech i Polski.
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Medyczno – kulturowy 
dialog międzynarodowy

partner wiodĄcy: 
gMina bolesławiec / szkoła podstawowa 
w dĄbrowie bolesławieckiej
partner projektu: 
základní škola, základní uMělecká 
škola a Mateřská škola, Frýdlant
okres realizacji projektu: 
02/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 083,04 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 803,57 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu poszerzenie 
świadomości uczniów z Polski i Czech nt. 
konieczności dbania o bezpieczeństwo oraz 
radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia. Przybliżono zasady 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a uczestnicy nabyli umiejętności 
zachowania w kryzysowych sytuacjach. 
Wspólne wycieczki i warsztaty pomogły 
zrozumieć specyfikę partnera i nawiązać 
przyjaźnie. Dzieci uczyły się tolerancji 
i wzajemnej akceptacji mimo odmiennych 
zadań, języka, kultury, tradycji, historii. 
Ważnym aspektem działań była wzajemna 
nauka języków i komunikowanie się 
praktyczne. W ramach realizacji projektu po 
stronie polskiej przeprowadzono warsztaty 
medyczne, a także – ceramiczne (każdy 
uczestnik zdobił własne naczynie gliniane, 
które stało się jego wyjątkową pamiątką). 
Kolejne działanie odbyło się w Czechach, 
w formie wspólnej wycieczki do Liberca, 
gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić 
Ogród Botaniczny. W projekcie uczestniczyło 
ok. 44 uczniów w Polski i Czech.

Polsko -czeska 
promocja Miasta 
Jelenia Góra i Jablonec 
nad Nisou – Etap II

partner wiodĄcy: 
Miasto jelenia góra
partner projektu: 
jablonecké kulturní a inForMační 
centruM, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
36 495,74 EUR
całkowity koszt projektu: 
42 936,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było stworzenie systemu 
promocji miast z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Opracowano, 
wykonano oraz uruchomiono aplikację 
mobilną „Jeleniogórskie Questy” 
zawierającą gry miejskie. Aplikacja 
zawiera opisy oraz dialogi w 3 wersjach 
językowych (PL, CZ, EN). Aplikacja zawiera 
dwie odrębne gry: „Skarb Krzywoustego” 
obejmujący zasięgiem centrum Jeleniej 
Góry oraz „Cieplice” obejmujące 
zasięgiem Cieplice – uzdrowiskową 
dzielnicę Jeleniej Góry. Gry na smartfony 
zachęcają, szczególnie młodych ludzi 
do zwiedzania miasta i odkrywania 
jego ciekawych miejsc i zabytków.

Widziane obiektywem, 
przebyte szlakiem, 
wspólnie zatańczone 
a na koniec 
wyrzeźbione

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary / szkoła 
podstawowa nr 1, szkoła 
podstawowa nr 3, giMnazjuM
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
04/2019–03/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 430,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 918,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było dalsze rozwijanie 
przez uczniów kowarskich i vrchlabskich 
szkół znajomości i współpracy nabytych we 
wcześniejszych projektach partnerskich. 
W ramach projektu zorganizowano 
dwudniowy rajd po polskiej stronie 
Karkonoszy, warsztaty fotograficzne, 
odwiedziny w Dinoparku w Szklarskiej 
Porębie, wyjazdy uczniów z kowarskich 
szkół na zajęcia zorganizowane przez 
partnera czeskiego we Vrchlabi (7 spotkań), 
zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego 
i znajdującej się w nim wystawy prac 
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 
3 w Kowarach powstałej w trakcie 
realizacji innego projektu – „Sztuka 
Józefa Gielniaka przekracza granice”. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
ok.460 polskich i czeskich uczniów.
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Budowa tras 
wspinaczkowych 
na pograniczu 
polsko -czeskim

partner wiodĄcy: 
powiat kaMiennogórski
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
12/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 305,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 712,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było wsparcie 
transgranicznej turystyki. Zrealizowany 
projekt jest odpowiedzią na potrzebę 
uprawiania aktywności fizycznej, 
a w tym i turystyki kwalifikowanej. 
W ramach projektu na terenie powiatu 
kamiennogórskiego zaprojektowano 
i wykonano kilkanaście nowych 
tras wspinaczkowych z punktami 
asekuracyjnymi (na górach Urwisko, 
Zadzierna, Spękane Skały). Dodatkowo 
w ramach realizacji projektu 
przeprowadzono renowację ok. 
50 istniejących tras w Kamieniołomie Pod 
Pustelnią. Wykonano tablice informacyjne 
ze skałoplanami oraz zamontowano 
małą infrastrukturę (wiata turystyczna, 
kosze na śmieci). Nagrano także film 
promujący regiony wspinaczkowe 
oraz wydrukowano dwujęzyczny 
folder promujący trasy wspinaczkowe 
na pograniczu polsko -czeskim.

Świętujemy 
dziesięcioletnią 
współpracę gmin 
Paszowice i Rapotin

partner wiodĄcy: 
gMina paszowice
partner projektu: 
obec rapotín
okres realizacji projektu: 
08/2019–09/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 084,04 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 863,57 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie 
intensywności współpracy instytucji 
i społeczności lokalnych gmin 
Paszowice i Rapotín. W ramach projektu 
zrealizowano imprezę pn. „Święto 
Pierogów w Paszowicach”, przy okazji 
której przedstawiono gościom z Rapotina 
najpiękniejsze zabytki gminy Paszowice. 
Zrealizowano także rozgrywki sportowe 
„Razem na sportowo” skierowane do 
młodzieży ze szkół podstawowych oraz 
„Razem na nartach”. Ważnym działaniem 
był też polsko -czeski rajd rowerowy po 
najbardziej urokliwych zakątkach gminy 
Paszowice. Wzięli w nim udział uczniowie 
najstarszych klas szkół podstawowych 
w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie 
wraz ze swoimi rówieśnikami z Rapotina.

Artyści – Umělci. 
Łączy nas sztuka.

partner wiodĄcy: 
MuzeuM tkactwa w kaMiennej górze
partner projektu: 
Městské MuzeuM Ve dVoře 
králoVé nad labeM
okres realizacji projektu: 
01/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 255,29 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 535,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie poziomu 
integracji środowisk artystycznych, 
instytucji i odbiorców sztuki z pogranicza 
polsko -czeskiego. W ramach projektu 
zorganizowano wspólną wystawę 
malarstwa i rzeźby artystów polskich 
i czeskich oraz wydano dwujęzyczny 
katalog dzieł prezentowanych na 
ekspozycji. Zwieńczeniem działań było 
spotkanie integracyjne artystów czeskich 
i polskich. W projekcie wzięło udział 
ok. 250 uczestników z obu krajów.
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Promocja aktywnej 
turystyki w powiecie 
lwóweckim 
i mieście Zacler

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
03/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 491,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 578,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję turystyczną 
powiatu lwóweckiego i Zaclerza oraz 
integrację uczestników. W ramach projektu 
zorganizowano rajd „Poznajemy nasz 
Powiat”, rajd rowerowy na otwarcie 
sezonu rowerowego w Zaclerzu, rajd 
rowerowy z Zaclerza (CZ) do Łupek (PL), 
Dzień Rzemiosł Ludowych, spływ rzeką 
Bóbr. W działaniach tych wzięło łącznie 
udział około 580 uczestników z obu 
krajów. W ramach projektu wydano 
także przewodnik turystyczny po 
powiecie lwóweckim i mieście Zaclerz.

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
na pograniczu 
polsko -czeskim

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we 
wrocławiu / koMendy powiatowe policji
partner projektu: 
krajské ředitelstVí policie 
libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
03/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
27 435,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 277,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu przyczyniła się do 
podniesienia kompetencji zawodowych 
funkcjonariuszy policji w zakresie 
wspólnych działań transgranicznych oraz 
do poprawy sprawności i efektywności 
współdziałania policji obu krajów na rzecz 
mieszkańców oraz turystów pogranicza 
polsko -czeskiego. W ramach projektu 
zorganizowano m.in.: dwa dwudniowe 
spotkania dot. wymiany doświadczeń 
i implementacji na grunt polski podobnych 
rozwiązań przyjętych w policji czeskiej 
(mapy, gps), trzy dwudniowe kursy 
językowe. Zorganizowano dwudniowe 
ćwiczenia w terenie z wykorzystaniem 
zakupionego wyposażenia. Wydrukowano 
także polsko -czeski słownik dla policjantów 
oraz broszury dla mieszkańców i turystów. 
W działaniach projektowych udział 
wzięło 162 policjantów z obu krajów.

1+1=1

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
draMacentruM bezejMéna, z.s., liberec
okres realizacji projektu: 
01/2019–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
31 037,36 EUR
całkowity koszt projektu: 
36 514,53 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu zwiększenie poziomu 
współpracy między instytucjami na 
pograniczu polsko -czeskim. W trakcie 
projektu zorganizowano dwa spotkania 
warsztatowe chórów z Czech i Polski. 
Pierwsze warsztaty odbyły się w Czechach 
na przełomie stycznia i lutego 2019 r., 
drugie w Polsce w czerwcu 2019 r. 
Uczestniczyło w nich 70 chórzystów 
(40 z Czech i 30 z Polski), 5 instruktorów 
(3 z Czech i 2 z Polski) oraz opiekunowie 
z Polski. W trakcie warsztatów 
przygotowywano autorskie aranżacje 
światowych szlagierów oraz piosenek 
czeskich i polskich na chór i solistów. 
W czerwcu 2019 r. odbył się plenerowy 
koncert powarsztatowy na Rynku w Libercu 
oraz galowy koncert powarsztatowy na 
Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. 
Na koncertach prezentowano repertuar 
przygotowany w trakcie warsztatów. 
Spotkaniom chóralnym towarzyszyły 
zajęcia rekreacyjne dla uczestników.
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Wiadukt 2019. 
Euroregionalna impreza 
sportowo -rekreacyjna

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/2019–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 477,24 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 032,04 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu, w czerwcu 
2019 r. zorganizowano dwudniowe 
spotkanie rodzin, dzieci i młodzieży 
z Bolesławca i Czeskiej Lipy oraz Liberca. 
Zorganizowano zawody skateboardzistów, 
rolkarzy i rowerzystów, a także 
konkurs plastyczny. W działaniach 
projektowych wzięło udział 472 osoby.

Muzycznie ponad 
granicami – etap 2

partner wiodĄcy: 
euroregion nysa
partner projektu: 
euroregion nisa, liberec
okres realizacji projektu: 
07/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 995,09 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 170,71 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt był kontynuacją pierwszego etapu 
warsztatów chórów dziecięcych z Polski 
i Czech i poszerzył grupę uczestników. 
Efekty pracy warsztatowej dzieci 
zaprezentowane zostały na koncercie 
w Jabloncu nad Nysą. W dniu koncertu 
w czasie prób i głównego występu 
zorganizowano polsko -czeskie studio 
nadające z tego wydarzenia wejścia 
„na żywo”. W projekcie uczestniczyło 
99 dzieci z obu stron granicy.

Transgraniczny 
internetowy kanał 
informacyjny 
Kulturnet.TV

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia
partner projektu: 
Mas Frýdlantsko, z.s., Frýdlant
okres realizacji projektu: 
06/2019–11/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 684,74 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 334,99 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu miała na celu 
pogłębienie i rozszerzenie współpracy 
pomiędzy partnerami projektu oraz 
zwiększenie korzystania przez polskich 
i czeskich (a także niemieckich) 
mieszkańców rejonu trójstyku z propozycji 
wydarzeń kulturalnych, społecznych czy 
edukacyjnych po drugiej stronie granicy. 
W ramach projektu powstało około 50 
filmów (relacje i zapowiedzi) dotyczące 
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, 
z których połowa dotyczyła strony polskiej, 
a połowa strony czeskiej. Filmy zostały 
zamieszczone na kanale FB kulturnet.TV. 
Każdy film był trójjęzyczny. Zrealizowany był 
w języku polskim lub czeskim i dodatkowo 
posiadał napisy w języku polskim lub 
czeskim i niemieckim. Materiały te były 
zamieszczane także na YT oraz na stronie 
partnera czeskiego. Zostały przeprowadzone 
także konkursy (na profilu FB kulturnet.
TV), w których nagrodami były bilety 
na wydarzenia kulturalne przekazane 
przez organizatorów wydarzeń.
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Energea

partner wiodĄcy: 
biuro wystaw artystycznych 
w jeleniej górze
partner projektu: 
oblastní galerie liberec
okres realizacji projektu: 
01/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 204,28 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 710,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt stanowił ukoronowanie projektów 
polsko -czeskich organizowanych przez BWA 
w Jeleniej Górze w partnerstwie z Oblastni 
Galerie w Libercu. Przedstawiono prace 
światowej klasy twórców fotografii, w tym 
czeskich artystów, które pokazywane są 
w najważniejszych muzeach świata. Była to 
kontynuacja i rozwinięcie wcześniejszych 
polsko -czeskich projektów mających na 
celu stworzenie platformy dla twórczej 
wymiany między artystami, kuratorami, 
instytucjami artystycznymi, służącej 
również bliższej i trwalszej współpracy 
zarówno twórców indywidualnych, jak 
i animatorów kultury oraz instytucji 
zajmujących się kształceniem artystycznym 
i upowszechnianiem sztuki po obu stronach 
granicy. W ramach projektu odbyły się 
wystawa, plener oraz wycieczki. Wystawa, 
dzięki randze pokazywanych artystów, 
była dużym wydarzeniem kulturalnym; 
wystawę odwiedzili fotograficy, uczniowie 
i studenci, pracownicy instytucji 
kultury, przedstawiciele miast oraz 
biznesu i turyści z Polski i spoza granic 
(z Czech, Niemiec, Anglii, Chin).

Wędrówki rodzinne 
brzegiem rzeki Kwisy

partner wiodĄcy: 
gMina leŚna
partner projektu: 
obec jindřichoVice pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
05/2019–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 049,93 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 764,61 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu wzmocnienie 
kontaktów transgranicznych pomiędzy 
społecznościami Leśnej i Jindřichovic 
pod Smrkem oraz zwiększenie poczucia 
tożsamości i integracji mieszkańców 
pogranicza. Rodzinne zespoły miały za 
zadanie przejść po wyznaczonych trasach 
z punktami kontrolnymi, w których 
uczestnicy mieli do wykonania określone 
zadania. Do niektórych z nich należały 
pytania dotyczące zasad udzielania 
pierwszej pomocy, wykonanie zadań 
z zakresu przetrwania w lesie czy 
sprawdzenie wiedzy dotyczącej historii 
obu gmin. Konkurencje miały za zadanie 
w sposób przyjemny zapoznać uczestników 
z historią regionu, uczyć zasad współpracy, 
opowiedzieć o prawidłowym zachowaniu 
się na trasie, poprawić lub umocnić relacje 
rodzinne. W działaniach wzięło udział 8 
rodzin. Równocześnie na Rynku w Leśnej 
odbywał się polsko -czeski Rodzinny 
Festyn z licznymi atrakcjami. Każdy 
odwiedzający mógł skosztować przysmaków 
regionalnych a na scenie wystąpiły grupy 
artystyczne z Leśnej i Jindrzichovic.

Warsztaty Artystyczne 
„Kreatywny Senior”

partner wiodĄcy: 
gMina leŚna
partner projektu: 
obec jindřichoVice pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
05/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 417,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 727,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było przeciwdziałanie 
społecznemu wykluczeniu osób starszych 
oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem 
nieaktywnego seniora. Projekt, którego 
adresatami było starsze pokolenie, polegał 
na wspólnych zajęciach dla seniorów 
z Polski i Czech (łącznie 36 osób), dzięki 
czemu osoby te miały okazję zyskać 
nowe umiejętności i nawiązać relacje 
z uczestnikami z drugiej strony granicy. 
W ramach projektu odbyły się m.in. 
warsztaty rękodzielnictwa, podczas których 
seniorzy wykonywali własnoręcznie 
przedmioty dekoracyjne, jak i codziennego 
użytku. Projekt był odpowiedzią na potrzeby 
psychospołeczne ludzi starszych i przyczynił 
się do zapobieganiu dyskryminacji, 
marginalizacji społecznej i samotności.
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Warsztaty 
rękodzielnictwa 
ludowego – Kuźnia 
pomysłów

partner wiodĄcy: 
gMina leŚna
partner projektu: 
obec jindřichoVice pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
08/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 335,33 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 100,38 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było stworzenie dzieciom 
możliwości bezpośredniej obserwacji 
powstawania prac rękodzielnictwa 
ludowego, aktywnego uczestnictwa 
w lekcjach folkloru, kształtowanie 
tożsamości kulturowej. Stworzono warunki 
do poznawania przez dzieci tradycji i sztuki 
ludowej własnego regionu a także integracji 
międzypokoleniowej poprzez organizację 
warsztatów rękodzieła ludowego. 
W ramach projektu zorganizowane zostały 
warsztaty rękodzielnictwa ludowego – 
Kuźnia pomysłów (10 sesji warsztatowych 
obywających się na terenie Gmin Leśna 
i Jindrichovice pod Smrkem). Uczestnicy 
zdobywali wiedzę dotyczącą powstawania 
dzieła artystycznego, tradycji, obrzędów 
oraz zwyczajów społeczności lokalnej 
obszaru pogranicza. Celem instruktorów 
prowadzących zajęcia było ożywienie, 
popularyzacja i odtworzenie zanikających 
dziedzin rękodzieła ludowego a wiedzę 
i umiejętności zdobyte na warsztatach 
uczestnicy będą mogli wykorzystywać 
na zajęciach plastyczno -technicznych, 
jak również podejmując próby 
samodzielnego wytwórstwa wybranej 
dziedziny rękodzieła ludowego.

Międzynarodowy 
turniej piłkarski 
miast partnerskich 
w Lwówku Śl.

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
06/2019–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 383,08 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 333,03 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w dniu 20.07.2019 r. 
na stadionie miejskim w Lwówku 
Śląskim odbył się „Międzynarodowy 
turniej piłkarski miast partnerskich”. 
W rozgrywkach udział wzięły drużyny 
z Lwówka z Wielkopolski, niemieckiego 
Eichstätt, czeskiej Chrastavy oraz Lwówka 
Śląskiego. Z każdego miasta wystąpiły po 
dwie drużyny: młodzików i trampkarzy. 
W turnieju uczestniczyło łącznie 8 drużyn 
dzieci. Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary, piłki do gry i drobne pamiątki.

Transgraniczne 
zwalczanie 
przestępczości na 
polsko -czeskim 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
prokuratura okrĘgowa w jeleniej górze
partner projektu: 
krajské státní zastupitelstVí ústí nad 
labeM / státní zastupitelstVí V liberci
okres realizacji projektu: 
02/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 632,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 744,46 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizacji projektu w maju 
2019 r. w Świeradowie Zdroju odbyła się 
konferencja pod nazwą „Transgraniczne 
zwalczanie przestępczości na polsko-
-czeskim pograniczu”, w której wzięli 
udział przedstawiciele prokuratur 
z Polski, Czech i Niemiec. Na spotkaniu 
były poruszane tematy dotyczące 
transgranicznego zwalczania 
przestępczości połączone z dyskusją 
pozwalającą doprecyzować wzajemne 
oczekiwania – w celu usprawnienia 
procesu zwalczania przestępczości 
transgranicznej. Konferencję zakończono 
podpisaniem wspólnej Końcowej Deklaracji, 
a także briefingiem prasowym.
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Rzemiosła Ducha Gór

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM
okres realizacji projektu: 
05/2019–06/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 453,68 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 004,33 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano polsko-
-czeskie warsztaty rzemiosła (ceramika) 
oraz konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową” dla uczniów szkół 
podstawowych. Szopki prezentowane były 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w grudniu 2019 r. W Jarmarku wzięli 
udział wystawcy z Czech i Polski. Podczas 
Jarmarku odbywały się również warsztaty 
artystyczne dla dzieci: dekorowanie 
pierników, tworzenie ozdób choinkowych, 
malowanie. Zorganizowany został 
pokaz wypału naczyń ceramicznych 
w plenerowym piecu gazowym oraz 
warsztaty kulinarne dotyczące przepisów 
i dań regionalnych z terenu Karkonoszy, 
a czeskie Muzeum Tkactwa przygotowało 
film o kuchni karkonoskiej.

Euroregionalne 
zmagania sportowo 
turystyczne 
w Wojcieszowie

partner wiodĄcy: 
gMina wojcieszów
partner projektu: 
Město rokytnice nad jizerou
okres realizacji projektu: 
05/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 494,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 699,78 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt polegał na organizacji dwudniowej 
imprezy sportowo -turystyczno -kulturalnej 
pn. Euroregionalne zmagania 
sportowo turystyczne w Wojcieszowie. 
Każdy uczestnik mógł zaangażować 
się w jedną z wielu konkurencji 
sportowo -rekreacyjnych, m.in. Tyrolka, 
turniej rodzinny, paint ball, fitnes, 
zumba, warsztaty lepienia z gliny. 
W projekcie wzięlo aktywny udział 
310 uczestników z Polski i Czech.

Ahoj – Cześć – 
spotkajmy się 
w Powiecie 
Bolesławieckim

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
těloVýchoVná jednota turnoV, z.s.
okres realizacji projektu: 
04/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 926,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 560,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była realizacja imprez 
ukierunkowanych na wzmocnienie 
kontaktów transgranicznych, rozwoju 
turystyki i promocji. W ramach projektu 
zorganizowano trzy imprezy: VIII Rundka 
z Powiatem Bolesławieckim (czerwiec 
2019 r.), VI Rundka Rowerowa z Powiatem 
(czerwiec 2019 r.), Wyścigi psich zaprzęgów 
Puchar Borów Dolnośląskich 2019 
(listopad/grudzień 2019 r.), w których 
każdorazowo brali udział uczestnicy 
z Polski i Czech (łącznie ok. 537 osób).
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„Pasje bez granic”. 
Euroregionalne 
Spotkania Seniorów

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
03/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 148,30 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 468,60 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu umożliwiła rozwój 
kontaktów partnerskich pomiędzy 
Bolesławcem i Hradkiem nad Nysą. 
W ramach projektu w maju 2019 r. 
zorganizowano w Bolesławcu trzydniowe 
spotkania seniorów z polsko -czeskiego 
pogranicza. Spotkania / zajęcia dotyczyły 
obszaru kultury i sztuki (m.in. malarstwo, 
rękodzieło), obszaru aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia (m.in. nordic 
walking, joga, jazda na rowerze, bieganie, 
spacery) oraz z obszaru turystyki. 
Zorganizowano wystawę prac uczestników 
oraz pokaz sprzętu i wydawnictw 
o tematyce turystycznej. W działaniach 
projektowych brało aktywnie udział 
172 polskich i czeskich uczestników.

Euroregionalny 
festiwal aktywności, 
wyczynów i radości 
„Bolesławieckie 
Święto Ceramiki 
2019 na Sportowo”

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
04/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 344,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 876,44 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu, w sierpniu 2019 r. 
zorganizowano trzydniowe spotkanie 
przeznaczone gł. dla rodzin z miast 
partnerskich. Uczestnicy projektu aktywnie 
uczestniczyli w obchodach Bolesławieckiego 
Święta Ceramiki, m.in. wzięli udział 
w Paradzie Ceramicznej otwierającej 
imprezę, targach Ceramiczny Zawrót Głowy, 
warsztatach i koncertach. Uczestnicy 
czescy brali również udział w tradycyjnie 
organizowanej w ramach Bolesławieckiego 
Święta Ceramiki imprezie sportowej – 
Biegu po Ceramiczną Filiżankę. Łącznie 
w działaniach uczestniczyło ok. 215 osób.

Integracja 
sensoryczna – 
inwestycją 
w przyszłość dzieci

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Mateřská škola, noVé Město pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
09/2019–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 626,38 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 560,45 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu ma na celu zapoznanie 
nauczycieli przedszkoli z zasadami terapii 
integracji sensorycznej oraz z tym, jak 
funkcjonuje ona i jakie jest do niej podejście 
po obu stronach granicy, zapoznanie 
rodziców dzieci z dysfunkcjami z zyskaną 
przez nauczycieli wiedzą w tym zakresie, 
w jakim jest ona im potrzebna oraz 
umożliwienie dzieciom z dysfunkcjami 
korzystania z elementów terapii metody 
Si na obszarach objętych projektem. 
W ramach projektu zaplanowano 
organizację szkoleń metodycznych 
doskonalących i rozwijających umiejętności 
zawodowe nauczycieli oraz zajęcia 
praktyczno -warsztatowe dla dzieci 
z dysfunkcjami i ich rodziców z zakresu 
terapii metodą integracji sensorycznej. 
Ponadto projekt zakładał wizytę w czeskim 
przedszkolu Nove Mesto pod Smrkiem 
(uczestnictwo dzieci i nauczycielek z Polski 
w zajęciach praktycznych z elementami 
integracji sensorycznej zorganizowanych 
przez czeskie nauczycielki) oraz 
organizację spotkania w Bolesławcu 
(uroczyste zakończenie projektu, 
otwarcie ogródka sensorycznego).
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8 lat razem. Integracja 
bez granic

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury [w jeleniej górze]
partner projektu: 
středisko Volného času 
žlutá ponorka turnoV
okres realizacji projektu: 
02/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 040,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 870,75 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była wymiana doświadczeń, 
doskonalenie umiejętności związanych 
z teatrem i porównanie czeskiego 
i polskiego podejścia do tej tematyki, 
przełamywanie barier językowych, 
społecznych i kulturowych. Dla 
nauczycieli i instruktorów projekt był 
szansą konfrontacji metod i efektów pracy 
z dziećmi i młodzieżą, a także nabywanie 
nowych umiejętności podczas warsztatów 
o charakterze teoretycznym (warsztaty 
z jurorami i reżyserem). W ramach realizacji 
projektu zorganizowano Dziecięco-
-młodzieżowe konfrontacje teatralne 
TEATRRRAŁKI w Jeleniej Górze. Było to 
działanie o charakterze edukacyjnym, 
przede wszystkim teatralnym, którego celem 
było umożliwienie dzieciom i młodzieży 
z Polski i Czech zaprezentowania 
efektów swojej pracy w dziedzinie 
teatru, warsztaty przeprowadzone przez 
profesjonalnych twórców związanych 
z teatrem i plastyką, gdzie wspólnie 
przygotowano wystawę powarsztatową, 
na ktorej zaprezentowano plakaty 
i kostiumy powstałe podczas warsztatów 
plastycznych. W działaniach projektowych 
wzięło udział łącznie 398 uczestników.

Blues nad Bobrem – 
polsko czeski przegląd 
zespołów muzycznych

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
nadační Fond blues nad bečVou
okres realizacji projektu: 
04/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 721,68 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 143,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu przybliżenie 
mieszkańcom dorobku kulturalnego obu 
miast, a przede wszystkim ich wieloletniej 
tradycji związanej z muzyką bluesową. 
Głównym działaniem projektowym było 
przeprowadzenie Festiwalu Blues nad 
Bobrem – przeglądu zespołów muzycznych 
z Polski i Czech w oparciu o bazę zespołów 
amatorskich działających w polskim 
i czeskim środowisku muzycznym. 
Bezpośrednim rezultatem akcji promocyjnej 
i rekrutacji do przeglądu był koncert 
plenerowy w Bolesławcu w lipcu 2019 
r. Na zakończenie przeglądu wystąpił 
na scenie profesjonalny zespół dając 
pokaz dla uczestników i zgromadzonej 
publiczności. Laureat konkursu wystapił 
w Czechach na festiwalu organizowanym 
przez czeskiego partnera – Blues nad 
Bečvou. Łącznie w projekcie uczestniczyło 
47 młodych muzyków z obu krajów.

Pod jednym dachem – 
polsko -czeskie 
spotkanie muzyczne

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
04/2019–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 728,06 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 680,07 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zapoznanie 
mieszkańców drugiej strony granicy 
z ofertą kulturalną partnerskiego kraju 
i przyczynienie się dzięki temu do 
przełamania barier między Polakami 
a Czechami. W ramach projektu odbyły 
się dwa wydarzenia: w czerwcu 2019 
w Libercu – prezentacja i promocja 
miasta Bolesławca podczas miejskiego 
święta w Libercu, oraz także w czerwcu 
2019 w Bolesławcu – otwarta impreza 
plenerowa, podczas której wystapiły 
3 czeskie i 3 polskie zespoły muzyczne 
(Old Star Dixieland, Nasycen, Velopsije, 
DBL 59-700, Świnka Halinka i TULIA). 
W Bolesławcu zorganizowano także 
stoisko promujące Liberec.
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15 lat w Unii 
Europejskiej

partner wiodĄcy: 
teatr iM. cypriana kaMila 
norwida w jeleniej górze
partner projektu: 
Město seMily
okres realizacji projektu: 
03/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 596,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 524,77 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było promowanie 
współpracy społeczności lokalnych 
obszaru pogranicza polsko -czeskiego 
oraz upamiętnienie 15 rocznicy wejścia 
Polski i Czech do Unii Europejskiej. 
W ramach projektu odbyła się jednodniowa 
impreza – koncert upamiętniający wejście 
Polski i Czech do Unii Europejskiej, 
a także impreza towarzyszące (wystawa 
plenerowa). Koncert odbył się na głównym 
deptaku Jeleniej Góry tj. ul. 1 Maja. 
Podczas koncertu wystąpiły dwa zespoły 
z Polski i trzy zespoły z Czech. Dodatkowo 
została zorganizowana wystawa zdjęć 
dokumentująca zmiany, jakie zachodziły 
w Jeleniej Górze i Semilach przez ostatnie 
15 lat dzięki członkostwu obu krajów 
w Unii Europejskiej. Wydrukowane zostały 
22 fotografie (format 100 x 100 cm), które, 
wraz z opisami, zostały zaprezentowane 
w Jeleniej Górze w holu tymczasowej 
siedziby Teatru w Jeleniej Górze, po czym 
wystawa powędrowała do Semil, gdzie 
eksponowana była w Urzędzie Miasta.

Zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej miast 
partnerskich poprzez 
wykorzystanie 
wspólnego dziedzictwa 
kulturowego

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
11/2019–09/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
58 516,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
93 461,49 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była poprawa 
atrakcyjności obiektów dziedzictwa 
kulturowego. W ramach projektu Gmina 
i Miasto Lwówek Śl. wykonała prace 
konserwatorskie oryginalnej kamiennej 
posadzki zlokalizowanej na parterze 
Ratusza. Zakres prac obejmował m.in.: 
oczyszczenie powierzchni, spoinowanie 
posadzki kamiennej, przełożenie 
i wyrównanie płyt posadzki. Partner 
Projektu – Miasto Chrastava wykonało 
remont i nowe konstrukcje maszynowni, 
repliki i remont urządzeń znajdujących 
się w budynku byłego młyna, który 
po 1867r. przebudowano na fabrykę 
włókienniczą. Obiekt został udostępniony 
dla zwiedzających i stanowi nową atrakcję 
turystyczną Chrastavy. Wspólna realizacja 
działań projektowych przyczyniła 
się do poprawy stanu technicznego 
i estetycznego obiektów dziedzictwa 
kulturowego miast partnerskich.

Na zdrowie! – polsko-
-czeskie działania na 
rzecz ekologii i zdrowia

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
09/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 958,61 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 421,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój relacji 
transgranicznych. W ramach projektu 
przeprowadzono festiwal leśny „Dary 
Lasu”, w którym uczestniczyli uczniowie 
szkół podstawowych z powiatu 
lwóweckiego oraz mieszkańcy Żaclerza 
i okolic. Zorganizowano także rajd 
rowerowy „Szlakiem zdrowia i przyrody”. 
W działaniach projektowych wzięło aktywny 
udział 802 polskich i czeskich ucestników.
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Jelenia Góra i Semily – 
miasta bliskie sercu

partner wiodĄcy: 
Miasto jelenia góra
partner projektu: 
Město seMily
okres realizacji projektu: 
10/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
39 898,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
46 939,98 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była współpraca na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa transgranicznego 
na pograniczu polsko -czeskim. W ramach 
projektu zaplanowano 2 jednodniowe 
seminaria w Jeleniej Górze i Semilach pod 
hasłem „bezpieczne pogranicze” przy 
udziale polskich i czeskich prelegentów. 
W seminariach udział wzięli przedstawiciele 
pogotowia ratunkowego z obu stron, 
przedstawiciele innych służb ratowniczych 
(np. PSP -HZS), przedstawiciele samorządów. 
Projekt przewidywał przeprowadzenie 
szkoleń z udzielania pierwszej pomocy 
z użyciem urządzenia AED dla pracowników 
instytucji i organizacji publicznych oraz 
ludności realizowane podczas ważniejszych 
imprez miejskich. Zakupiono 10 (Jelenia 
Góra) i 13 (Semily) sztuk defibrylatorów 
wraz z montażem. Efektem działań projektu 
jest zwiększenie szans na przeżycie 
mieszkańców i turystów odwiedzających 
Jelenią Górę i Semily, u których 
wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca, 
zacieśnienie współpracy pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
integracja mieszkańców obu miast.

Tenis stołowy 
bez granic

partner wiodĄcy: 
gMina kaMienna góra
partner projektu: 
tj baník žacléř, z.s.
okres realizacji projektu: 
11/2019–10/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 929,99 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 329,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dwa turnieje tenisowe – Memoriał 
Bronka Furtaka i Jacka Urbana oraz 
Nocny Maraton Rakietowy, w którym 
uczestniczyli zawodnicy ze strony polskiego 
i czeskiego partnera. Turnieje rozegrano 
na sali sportowej w Pisarzowicach. W celu 
podnoszenia umiejętności sportowych 
i wspólnego przygotowania się do 
planowanych turniejów przeprowadzone 
zostały wspólne treningi polskich 
i czeskich sportowców, które odbyły 
się w Zaclerzu i w Pisarzowicach. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
176 polskich i czeskich zawodników.

Bezpieczna granica 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we wrocławiu
partner projektu: 
krajské ředitelstVí policie 
libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
07/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 990,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 518,51 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podniesienie poziomu 
współpracy pomiędzy policjami obu krajów. 
Realizacja projektu przyczyniła się do 
podniesienia kompetencji funkcjonariuszy 
policji w zakresie wspólnych działań 
transgranicznych oraz do poprawy 
sprawności i efektywności współdziałania 
policji obu krajów. Przygotowano mapy, 
instrukcje korzystania z nawigacji i odczytu 
wykonanych map z nakładkami dla 
8 powiatów oraz instrukcji korzystania 
z nawigacji i odczytu – pozwolą 
one na działania policji w trudnym 
terenie. W zakres projektu wchodziło 
także dwudniowe szkolenie z obsługi 
nawigacji i odczytu map, jak również 
ćwiczenia w terenie. W projekcie wzięło 
udzial 80 policjantów z obu krajów.
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Ocalamy od 
zapomnienia 
pamiątki historyczne 
w Dubej i Mirsku

partner wiodĄcy: 
gMina Mirsk
partner projektu: 
Město dubá
okres realizacji projektu: 
10/2019–06/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
53 924,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
63 440,92 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach wspólnego projektu, po 
polskiej stronie wykonano rewitalizację 
fontanny „Miś” zlokalizowanej na 
Rynku w Mirsku, która stanowi lokalną 
atrakcję turystyczną. Wydrukowano także 
okolicznościowe materiały promocyjne.

Warsztaty i konkurs 
przy Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów 
i Kultury Awangardowej 
PESTKA

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM
okres realizacji projektu: 
09/2019–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 642,85 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 403,36 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było umożliwienie 
młodzieży z obu stron granicy podjęcie 
dyskusji na aktualne tematy – w formie 
zorganizowanych warsztatów teatru 
lalek i warsztatów teatrów ulicznych. 
Organizatorom zależało, aby zainteresować 
młodzież innymi niż tradycyjnymi 
formami teatralnymi – jak teatr lalkowy 
i uliczny. Teatr lalkowy przy tym nie 
musi oznaczać tylko bajek dla dzieci, 
bo również w ten sposób można 
opisywać sytuacje społeczne i dręczące 
młodzież problemy. W ramach projektu 
zrealizowany został konkurs teatralny 
dla niezależnych teatrów. Udział wzięło 
8 zespołów, w tym 4 polskie i 4 czeskie.

Nasze tradycje

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
regionální národopisný soubor 
krkonošský horal z.s.
okres realizacji projektu: 
10/2019–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 935,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 453,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu integrację osób 
interesujących się kulturą ludową 
i folklorem po obu stronach granicy, 
a także zaprezentowanie tej kultury 
szerzej rozumianej społeczności lokalnej. 
W ramach projektu zaplanowano warsztaty 
doskonalące umiejętności taneczne, 
wokalne i muzyczne skierowane do 
członków obu zespołów z Polski i Czech, 
wspólny koncert w Czechach oraz weekend 
z folklorem w Polsce, podczas którego 
zaprezentowana została wystawa ukazująca 
folklor czeskiej i śląskiej strony Karkonoszy, 
folklor z regionów, z których przybyli ludzie 
w polskie Karkonosze, a także historię obu 
zespołów muzycznych. W projekcie wzięło 
aktywnie udział ok. 190 uczestników.
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Art and Glass Festiwal

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM
okres realizacji projektu: 
07/2020–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 997,27 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 526,21 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
warsztaty witrażowe w Jeleniogórskim 
Centrum Kultury, a prace uczestnikow 
zostały zaprezentowane w ramach wystaw 
po stronie polskiej i u czeskiego partnera. 
Kolejnym działaniem była realizacja 
imprezy plenerowej na Pl. Ratuszowym 
w Jeleniej Górze pn. Art and Glass Festiwal. 
Impreza prezentowała i promowała 
różne rzemiosła pogranicza z wyraźnym 
akcentem postawionym na rzemiosła 
szklarskie. W ramach projektu miał też 
miejsce happening – odlanie z żeliwa 
rzeźby przedstawiającej jelenia jako symbol 
Jeleniej Góry. W działaniach projektowych 
aktywnie uczestniczyło 80 osób.

Społeczno -muzyczna 
integracja na styku 
granic -BIG BAND’owe 
muzykowanie 
mieszkańców 
Kowar i Vrchlabi

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek kultury w kowarach
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
09/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 976,41 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 972,25 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było rozszerzanie 
współpracy pomiędzy mieszkańcami miast 
partnerskich Kowar i Vrchlabí, poprzez 
rozwój inicjatywy lokalnej polegającej 
na utworzeniu przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kowarach kilkunastoosobowego 
Kowarskiego BIG BAND’u, na wzór 
doskonale działającego u naszego partnera 
zespołu Big Band Vrchlabi, prezentującego 
muzyczny repertuar polsko -czeski. 
Mieszkańcy miast partnerskich Kowar 
i Vrchlabí mieli okazję wstąpić do BIG 
BAND’u i uczestniczyć w cyklu wspólnych 
warsztatów szkoleniowych, podnoszących 
ich umiejętności muzyczne oraz wiedzę 
z zakresu historii muzyki polsko -czeskiej, 
a następnie uczestniczyć w kilku wspólnych 
występach z polsko -czeskim repertuarem.

Jedność 
w różnorodności 
trójstyku

partner wiodĄcy: 
gMina bogatynia
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
07/2019–06/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 339,29 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 457,98 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój transgranicznych 
relacji, działań kulturalnych oraz inicjatyw 
obywatelskich na pograniczu polsko-
-czeskim w Trójstyku Miast Bogatyni, 
Hrádek nad Nisou i Zittau. W ramach 
projektu przeprowadzono spotkanie grupy 
roboczej na 2-dniowej sesji wyjazdowej 
w Świeradowie Zdroju, warsztaty 
twórczości kreatywnej oraz spotkanie 
wielopokoleniowe mieszkańców trójstyku. 
Grupami docelowymi byli przede wszystkim 
mieszkańcy pogranicza czesko -polskiego 
w regionie trójstyku, przedstawiciele 
lokalnych władz, organizacji i stowarzyszeń 
działających w gminie Bogatynia i Hrádku 
nad Nisou oraz Zittau, w tym seniorzy, 
niepełnosprawni, dzieci i młodzież 
szkolna oraz grupy folklorystyczne. 
W wymienionych wspólnych działaniach 
wzięło udział ok. 617 uczestników.
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Polsko -czeski 
Poranek Rodzinny

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury „MuFlon” 
w jeleniej górze
partner projektu: 
kulturní důM střelnice
okres realizacji projektu: 
01/2020–11/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 603,28 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 062,67 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt polegał na organizacji dwóch 
bajkowo -teatralnych spotkań dla dzieci 
w wieku 2–10 lat wraz z rodzicami/
opiekunami. Jedno spotkanie odbyło 
się w Jeleniej Górze w MDK Muflon 
i poprowadzili je czescy aktorzy dla polskiej 
widowni. Drugie spotkanie miało miejsce 
w domu kultury we Vrchlabi i poprowadzili 
je polscy animatorzy dla czeskiej 
widowni. Wykonano także różnorodne 
materiały promocyjne. W projekcie wzięło 
udział ok. 111 dzieci z obu krajów.

MUFLON LIVE – 
koncert na dwie sceny

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury „MuFlon” 
w jeleniej górze
partner projektu: 
kulturní důM střelnice
okres realizacji projektu: 
01/2020–11/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 432,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 567,13 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach działania zorganizowane 
zostały dwa koncerty polsko -czeskie, 
w których wzięły udział po dwa zespoły: 
jeden z Polski i jeden z Czech. Koncerty 
odbywały się w sali widowiskowej MDK 
Muflon w Jeleniej Górze i transmitowane 
były na żywo w internecie. Ze strony czeskiej 
zagrał zespół GROOVES Vrchlabský chicago 
dixieland i zespół GOJI a ze strony polskiej 
Natalia Lubrano trio – Osiecka na jazzowo 
i Immortal Onion. W rzeczywistości w sali 
widowiskowej w obu wydarzeniach łącznie 
uczestniczyło 105 osób, a 14 538 obejrzało 
koncerty w internecie dzięki transmisji live.

Polsko -czeskie 
impresje filmowe

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
středisko Volného času 
žlutá ponorka turnoV
okres realizacji projektu: 
12/2019–07/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 344,41 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 585,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była organizacja spotkania 
osób z Polski i Czech zainteresowanych 
kinem, wymiana doświadczeń, 
doskonalenie umiejętności i porównanie 
czeskiego i polskiego podejścia do tej 
tematyki. W ramach projektu zostały 
zrealizowane następujące działania: 
Panorama kina polsko -czeskiego 
i spotkania z twórcami – zaprezentowano 
6 filmów z ostatnich sezonów i 4 konkursy 
filmowe: film fabularny, dokumentalny, 
animowany i film animowany dla dzieci. 
Dodatkowym walorem edukacyjnym dla 
młodzieży uczestniczącej w projekcie były 
spotkania twórców filmów konkursowych 
z jurorami, poświęcone doskonaleniu 
warsztatu twórczego. Zorganizowano 
projekcje filmów z konkursów MFF 
ZOOM – ZBLIŻENIA w Turnowie i Semily. 
Łącznie w projekcie wzięło udział: 196 
osób, w tym 107 z Polski i 70 z Czech.
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Nysa, Witka, 
Miedzianka – rzeki, 
które nas łączą 
(ćwiczenia strażackie – 
klęski żywiołowe)

partner wiodĄcy: 
gMina pieŃsk
partner projektu: 
obec kunratice
okres realizacji projektu: 
06/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 517,32 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 373,31 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu pogłębić 
współpracę transgraniczną jednostek 
OSP z Polski i Czech i wykorzystać 
wzajemne doświadczenia w sytuacjach 
ratowania życia ludzkiego w trakcie 
klęsk żywiołowych. W ramach projektu 
przeprowadzono ćwiczenia strażackie. 
Uczestnicy zostali zapoznani z tematem 
ćwiczeń wysoka woda – powódź i jej skutki. 
Strażacy ćwiczyli przepompowywanie 
wody, napełnianie rękawów, ćwiczenia na 
wodzie. Demonstracyjny, instruktażowy 
charakter szkoleń pozwolił lepiej 
zrozumieć procedury obowiązujące 
w obu krajach. W projekcie uczestniczyło 
18 jednostek OSP z obu krajów.

Polsko -czeskie 
pogranicze 
wczoraj i dziś

partner wiodĄcy: 
gMina kaMienna góra
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
04/2020–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 961,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 425,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie 
intensywności współpracy pomiędzy 
partnerami i działającymi instytucjami 
kultury, a za ich pośrednictwem pomiędzy 
polskimi i czeskimi mieszkańcami 
pogranicza zainteresowanymi kulturą 
i nieformalną edukacją artystyczną. 
Płaszczyzną współpracy partnerów 
była organizacja wspólnych wydarzeń 
artystycznych takich jak plenery 
fotograficzne i wystawy, wydawnictwa, 
wycieczki, które zaangażują mieszkańców 
pogranicza oraz instytucje kultury, 
a tym samym wzmocnią sieć powiązań 
oraz wzajemnej współpracy ponad 
granicami. Projekt skierowany był do 
dzieci, dorosłych, pracowników instytucji 
kultury i samorządów partnerskich. Projekt 
zakładał udział ok. 200 uczestników.

Aktywnie, 
bezpiecznie, zdrowo

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec [szkoła 
podstawowa nr 1 w bolesławcu]
partner projektu: 
základní škola a základní uMělecká 
škola jablonné V podještědí
okres realizacji projektu: 
05/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 447,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 349,43 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój transgranicznej 
współpracy społeczności szkolnych. 
W ramach projektu zaplanowano 
organizację wspólnych imprez sportowych 
i rekreacyjnych oraz naukę pierwszej 
pomocy. Zaplanowano wycieczki 
piesze na Wysoki Kamień, wodospady 
Szklarki i Kamieńczyka, wspólne 
zabawy integracyjne i sportowo-
-rekreacyjne, czterodniowe spotkanie 
w Harrachovie oraz jednodniową 
konferencję metodyczną podsumowującą 
projekt w Bolesławcu. Projekt zakładał 
udział 88 uczestników z obu krajów.
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Pstryk! Czesko -polska 
fotografia pogranicza

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
03/2020–04/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 288,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 986,08 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój współpracy 
między Zaclerzem a Powiatem Lwóweckim 
w sferze społecznej i kulturalnej. Projekt 
skierowany był do artystów i odbiorców 
sztuki po stronie polskiej i czeskiej 
i wzięło w nim udział ok. 10 artystów oraz 
ok. 1000 uczestników zwiedzających. 
W ramach realizacji projektu zorganizowano 
plener fotograficzny, wydano album 
i katalog promujące partnerów. Materiały 
te przekazano partnerowi oraz wielu 
instytucjom – jak DOT, domy kultury, 
biblioteki, aby w ten sposób zwiększyć 
zasięg projektu. W efekcie wspólnych 
działań nawiązano kolejne kontakty 
pomiędzy partnerami na płaszczyźnie 
sztuki i promocji regionu oraz wyrażono 
chęć dalszej współpracy i uczestnictwa 
w kolejnych wspólnych akcjach.

Od źródeł Bobru do 
Powiatu Lwóweckiego

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
05/2020–04/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 894,19 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 699,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintensyfikowanie 
współpracy między instytucjami oraz 
zachęcenie mieszkańców do udziału 
w wydarzeniach promujących aktywny 
wypoczynek na terenie Polski i Czech. 
W ramach projektu odbył się Rajd Doliną 
Bobru, spływ kajakowo -pontonowy 
rzeką Bóbr, Rajd po ziemi zaclerzskiej 
na rowerze. W wydarzeniach tych wzięło 
udział 477 uczestników z obu krajów.

Odkrywanie na nowo 
walorów kulturowych 
i historycznych Kowar 
i czesko -polskiego 
pogranicza

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
04/2020–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 075,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
34 206,74 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu utworzono 
miejsce wypoczynkowo -rekreacyjne, 
zlokalizowane przy dwóch szlakach 
turystycznych, nieopodal kaplicy 
św. Anny i Szwajcarii Kowarskiej. 
Ustawiono także 4 tablice z informacjami 
dotyczącymi walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych miast 
Kowary i Vrchlabí. Wykonano materiały 
promocyjne, w tym film promujący 
walory kulturowe i historyczne Kowar 
i pogranicza czesko -polskiego.
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Trasy rowerowe 
na pograniczu 
PL -CZ – etap I

partner wiodĄcy: 
powiat jeleniogórski
partner projektu: 
liberecký kraj
okres realizacji projektu: 
04/2020–05/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
26 476,48 EUR
całkowity koszt projektu: 
31 148,81 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie 
bezpieczeństwa na szlaku rowerowym 
wyznaczonym w ciągu drogi powiatowej 
2760D na odcinku od Zachełmia Dolnego 
do skrzyżowania z Euroregionalną 
Magistralą Rowerową ER-2 w punkcie 
Dolina Czerwienia, stanowiącym 
odcinek drogi o długości ok. 5 km – 
poprzez poprawę stanu technicznego 
(utwardzenie) poboczy w niebezpiecznych 
miejscach. Wykonano roboty budowlane, 
ustawiono tablice promocyjne.

Trasy rowerowe 
na pograniczu 
PL -CZ – Etap II

partner wiodĄcy: 
powiat jeleniogórski
partner projektu: 
liberecký kraj
okres realizacji projektu: 
04/2020–05/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
58 887,86 EUR
całkowity koszt projektu: 
77 260,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie 
bezpieczeństwa na szlaku rowerowym 
wyznaczonym w ciągu drogi powiatowej 
2760D na odcinku od Zachełmia Dolnego 
do skrzyżowania z Euroregionalną 
Magistralą Rowerową ER-2 w punkcie 
Dolina Czerwienia, stanowiącym 
odcinek drogi o długości ok. 5 km – 
poprzez poprawę stanu technicznego 
(utwardzenie) poboczy w niebezpiecznych 
miejscach. Wykonano roboty budowlane, 
ustawiono tablice promocyjne.

Nowe euroregionalne 
produkty turystyczne 
drogą do wzajemnego 
poznania

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
02/2020–11/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 868,20 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 844,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie wiedzy 
mieszkańców i turystów na temat 
historii i dziedzictwa kulturowego miast 
partnerskich i całego regionu. W ramach 
projektu m.in. wytyczono i oznakowano 
trasę turystyczną w Bolesławcu, 
opracowano i wydano „paszport 
turystyczny”, ustanowiono i wykonano 
odznaki „Miejska Trasa Turystyczna”oraz 
„Znam Bolesławiec”, zorganizowano 
konkurs plastyczny „Zabytki w ERN”. 
Opracowano i wydrukowano publikację 
promocyjną oraz stronę internetową.
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Biegowe wyzwania 
transgraniczne – 
impreza kulturalno-
-sportowa

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
03/2020–09/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 882,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 861,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu umożliwiła 
rozwój partnerskich relacji pomiędzy 
Bolesławcem i Czeską Lipą w zakresie 
sportu i rekreacji. W ramach projektu 
zorganizowano m.in. Bieg Golema, Bieg 
po ceramiczną filiżankę, jak również 
imprezy towarzyszące – spotkanie 
integracyjne i wycieczkę turystyczną 
po Bolesławcu z przewodnikiem. 
Uczestnicy projektu brali również udział w 
działaniach odbywających się w ramach 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki. 
W działaniach więło aktywny udział 
kilkudziesięciu uczestników z obu krajów.

Centrum Wiedzy – 
wiedza i technologia 
bez barier

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec [Miejska 
biblioteka publiczna iM. c.k. 
norwida – centruM wiedzy]
partner projektu: 
Město Frýdlant
okres realizacji projektu: 
05/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 595,35 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 465,12 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt zakładał zorganizowanie 
warsztatów edukacyjnych dla różnych 
różnych grup wiekowych i społecznych, 
w tym – 3 zajęcia dla uczniów szkół 
podstawowych, 1 warsztaty dla grupy 
seniorów oraz 1 warsztaty dla mieszkańców 
i uczestników kół zainteresowań. Do 
przeprowadzenia warsztatów zostały 
wykorzystane eksponaty interaktywne, 
składające się z EDU -skrzynek, 
zawierających kompletne zestawy 
przyrządów i materiałów pozwalających 
na przeprowadzanie warsztatów z zakresu 
nauk ścisłych i przyrodniczych, np. 
tworzenie mydła, papieru czerpanego, itp.

Polsko -czeski 
Turniej Tenisowy

partner wiodĄcy: 
Miasto jelenia góra
partner projektu: 
tenisoVý klub loMnice nad popelkou, z.s.
okres realizacji projektu: 
05/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 055,70 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 712,59 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintensyfikowanie 
współpracy instytucji z Polski i z Czech 
w zakresie kultury fizycznej i sportu. Główne 
działanie projektowe dotyczyło organizacji 
3-dniowego polsko -czeskiego turnieju 
tenisowego w Jeleniej Górze. Zakładano 
udział kilkudziesięciu uczestników z Polski 
i Czech. Rozgrywki turniejowe rozgrywane 
były w różnych kategoriach wiekowych, 
z podziałem na kobiety i mężczyzn.
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Polsko -czeskie zawody 
Judo i Ju -Jitsu

partner wiodĄcy: 
Miasto jelenia góra
partner projektu: 
tj lokoMotiVa česká lípa, z.s.
okres realizacji projektu: 
02/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 592,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 462,27 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt polegał na zorganizowaniu 
zawodów judo i ju -jitsu. Jako grupę 
docelową wybrano dzieci i młodzież z obu 
krajów – kiludziesięciu uczestników. 
Zawodnicy i adepci sztuk walki mieli 
możliwość konsultacji i doskonalenia 
swojego warsztatu pod okiem mistrzów 
sztuk walki, co było dla nich motywacją 
do dalszego doskonalenia się.

Piknik Europejski – 
polsko -czeskie 
spotkania kulinarne

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
06/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 011,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 307,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zapoznanie 
mieszkańców drugiej strony granicy 
z ofertą kulturalną partnerskiego miasta. 
W ramach projektu, w Bolesławcu odbyła 
się prezentacja tradycyjnej kuchni czeskiej 
oraz muzyki w wykonaniu czeskich 
zespołów. Forma połączenia prezentacji 
muzycznych i kulinarnych okazała się być 
atrakcyjna dla licznych widzów. Po stronie 
czeskiej odbyła się prezentacja miasta 
Bolesławiec i promocja jego największej 
atrakcji, czyli ceramiki bolesławieckiej.

Fotografia w górach

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
spráVa krkonošského národního parku
okres realizacji projektu: 
04/2020–03/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 087,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 279,64 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było wsparcie wspólnych 
działań czeskich i polskich fotografów 
i promocja fotografii górskiej. Projekt 
zakładał działania kulturalno -integracyjne 
w pięciu różnorodnych formach, wszystkie 
związane były z fotografią. Zorganizowano 
sześciodniowy plener fotograficzny 
w schronisku na Hali Szrenickiej, a jego 
efekty prezentowano na wystawach oraz 
na stronie internetowej. Zrealizowano cykl 
warsztatów fotograficzno -historycznych dla 
młodzieży z jeleniogórskich szkół średnich. 
W ramach cyklu odbyły się m.in. warsztaty 
pt. ‚Historia mówiona’ oraz ‚Fotografowanie 
ludzi’. Zorganizowano dziewięć wystaw 
fotograficznych w Polsce i Czechach. 
Kolejnym działaniem było zorganizowanie 
Wszechnicy Fotograficznej – 
sympozjum ‚Fotografia w górach’ 
w Teatrze Cinema w Michałowicach. 
Odbył się też konkurs fotograficzny 
dla amatorów i profesjonalnych 
fotografów ukierunkowany na 
pokazanie piękna gór, zorganizowany 
jako Biennale Fotografii Górskiej.
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Spotkania na polsko-
-czeskiej ścieżce 
tradycji szklarskich

partner wiodĄcy: 
Fundacja eko region
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
03/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 019,43 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 375,81 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał za cel promowanie 
dziedzictwa kulturowego związanego 
z tradycjami szklarskimi. Wśród działań 
była m.in. konferencja poświęcona 
tradycjom szklarskim w regionie, 
warsztaty szklarskie, wyznaczenie 
ścieżki kulturalno -edukacyjnej, wydanie 
materiałów promocyjnych i wykonanie 
strony internetowej. Zaplanowano 
też emisję kilku artykułów prasowych 
promujących projekt w regionalnej 
prasie po obu stronach granicy.

TEATRALNE 
POGRANICZE – polsko-
-czeskie spotkania 
dzieci i młodzieży

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
draMacentruM bezejMéna, z.s.
okres realizacji projektu: 
01/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 811,87 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 131,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zapoznanie dzieci 
i młodzieży z nowymi technikami 
i formami teatralnymi, porównanie 
czeskiego i polskiego podejścia do tej 
tematyki, rozwój artystyczny, poszerzanie 
kompetencji kulturowych oraz konfrontacja 
z rówieśnikami. W ramach projektu 
przeprowadzono warsztaty i działania 
animacyjne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz konkurs teatralny. Dla 
dorosłych instruktorów i nauczycieli 
projekt był szansą na zdobycie wiedzy 
i poszerzenie kompetencji zawodowych 
w dziedzinie pracy artystycznej z dziećmi 
i młodzieżą, konfrontację własnych metod 
pracy i jej efektów z innymi, zdobywanie 
nowych umiejętności. W warsztatach, 
konkursach i pokazach teatralnych 
wzięło udział kilkanaście dziecięcych 
grup teatralnych z obu krajów.

Muzyka i śpiew w 
Gminach Partnerskich

partner wiodĄcy: 
gMina jeŻów sudecki
partner projektu: 
obec paseky nad jizerou
okres realizacji projektu: 
05/2020–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 825,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 206,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była integracja mieszkańców 
gmin partnerskich. Zorganizowano szereg 
działań, m.in. koncert w wykonaniu 
dzieci szkolnych w Pasekach nad Jizerou 
i Bozkovie, koncert chóru z kościoła 
św. Wacława w Pasekach nad Jizerou 
w gminie Jeżów Sudecki, spotkanie 
seniorów, prezentowanie pieśni przez 
reprezentacje gmin partnerskich oraz 
rajd gmin partnerskich na terenie gminy 
Paseky nad Jizerou. W ramach promocji 
wydano kalendarze gmin partnerskich.
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Sport nie zna granic

partner wiodĄcy: 
gMina lubawka
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
04/2020–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 958,20 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 068,48 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było kontynuowanie 
nawiązanej wcześniej współpracy 
pomiędzy szkołami podstawowymi 
w Lubawce i Zaclerzu. W ramach projektu 
zorganizowano zawody sportowe dla 
polskich i czeskich dzieci. W zawodach 
wzięło udział ok. 230 dzieci z obu krajów.

Zawody sportowe 
na pograniczu

partner wiodĄcy: 
gMina lubawka
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
06/2020–01/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 400,48 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 471,16 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem podejmowanych działań była 
promocja obu partnerów jako gmin 
atrakcyjnych dla aktywnej turystyki, 
prowadząca do zwiększenia ruchu 
turystycznego na pograniczu. W ramach 
projektu zorganizowano zawody 
sportowe w biegu górskim oraz MTB. 
W zawodach udział wzięło 296 zawodników 
z Polski i z Czech na dwóch trasach 
21 i 53 km na terenie obu państw.

Handmade Photography

partner wiodĄcy: 
biuro wystaw artystycznych 
w jeleniej górze
partner projektu: 
oblastní galerie liberec
okres realizacji projektu: 
12/2020–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 696,52 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 643,08 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu zapoznanie widza 
z jednym z największych obok szkła 
historycznych ‚bogactw’ regionu, jakim 
jest fotografia Karkonoszy wykonywana 
techniką tradycyjną, srebrową. 
Projekt miał też przyczynić się do 
kształtowania tożsamości regionalnej, 
popularyzacji dziedzictwa kulturowego 
obszaru pogranicza, wzmacniania 
związków międzykulturowych 
i międzyinstytucjonalnych. W ramach 
projektu w BWA w Jeleniej Górze 
zrealizowano wystawę „Karkonosze 
1945–2021” – prezentację dorobku 
artystów fotografujących Karkonosze od 
1945 r. do czasów obecnych. Wystawa 
powstała na podstawie oryginalnych 
odbitek fotograficznych wypożyczonych 
z kolekcji muzealnych, galerii czeskich 
i polskich oraz ze zbiorów prywatnych 
w Polsce i Czechach. Podczas wystawy 
odbyło się seminarium naukowe. Wydano 
obszerną publikację z fotografiami 
i tekstami specjalistów z dziedziny 
historii fotografii takich jak Pavel 
Scheuffler czy Adam Sobota. Publikacja 
pozwoliła utrwalić i upowszechnić 
najpiękniejsze obrazy Karkonoszy, 
jakie powstały w okresie 1945–2021.
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Rozwój turystyki 
aktywnej na pograniczu 
polsko -czeskim

partner wiodĄcy: 
powiat kaMiennogórski
partner projektu: 
sVazek obcí Východní krkonoše
okres realizacji projektu: 
07/2020–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
23 181,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
27 271,92 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem głównym projektu było poszerzenie 
oferty turystycznej polsko -czeskiego 
pogranicza oraz pogłębienie współpracy 
na rzecz rozwoju aktywnej turystyki 
transgranicznej i stworzenia wspólnego 
produktu turystycznego. Zaprojektowano 
nowe i zrewitalizowano stare szlaki 
wspinaczkowe na terenie powiatu 
kamiennogórskiego. W ramach działania 
wykonano skałoplany, tablice informacyjne, 
zakupiono i zainstalowano drewniane ławki 
w rejonach wspinaczkowych, zainstalowano 
bezpieczne paleniska. Wydrukowano 
także mapy powstałych terenów 
wspinaczkowych. Wytyczona została trasa 
rowerowa łącząca Krzeszów – Opactwo 
Cystersów, z wieżą kościoła Najświętszej 
Maryi Panny w Trutnovie. W ramach 
działań projektowych zainstalowano 
2 stacje ładowania e -rowerów.

Wsparcie potencjału 
turystycznego Lwówka 
Śl. i Chrastavy

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
07/2020–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
27 244,61 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 052,50 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu miały na celu 
stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej 
i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, 
edukacyjnej i kulturalnej na terenie 
parków w Lwówku Śl. i Chrastavie. 
Dzięki rewitalizacji przywrócono parkowi 
miejskiemu (tzw. Jordanowskiemu) 
w Lwówku Śl. dawną funkcję kulturalną, 
społeczną, rozrywkową. Odtworzono 
„małą scenę” i zamontowano elementy 
małej architektury: ławki parkowe, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
co podniosło jego walory estetyczne, 
funkcjonalne i turystyczne.

Atrakcje turystyczne 
Świerzawy i Chrastavy 
w nowym świetle

partner wiodĄcy: 
gMina Świerzawa
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
07/2020–02/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
39 069,12 EUR
całkowity koszt projektu: 
45 963,69 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektowe miały na celu 
poprawę wizerunku obu miast partnerskich 
i zwiększenie wykorzystania ich 
potencjału turystycznego. W ramach 
projektu wykonano iluminację kościoła 
św. Jana i Katarzyny w Świerzawie – 
jednego najstarszych na Dolnym 
Śląsku. W kościele udostępniono 
zwiadzającym audioprzewodniki, 
wdrożono też aplikację na smartfony.
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Od przedszkola bez 
granic – sport, kultura, 
ekologia – Bogatynia

partner wiodĄcy: 
gMina bogatynia
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
09/2020–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 477,52 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 679,44 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celami projektu był rozwój i wzmacnianie 
transgranicznych działań w obszarze 
Trójstyku Bogatyni, Hradka n. Nysą 
i Zittau. W ramach projektu 
zorganizowano: dwudniowe spotkanie 
grupy koordynatorów z Polski, Czech 
i Niemiec, spotkanie integracyjne dla 
dzieci w Centrum Wielofunkcyjnym – 
Markocice, integracyjne spotkanie 
w Karkonoszach, Międzynarodowy 
Przegląd Przedszkolnych Zespołów 
Tanecznych oraz warsztaty integracyjne 
dla dzieci – Zabawa w Cyrk. W działaniach 
wzięło udział ok. 460 uczestników.

Ratujemy razem

partner wiodĄcy: 
grupa regionalna górskiego 
ochotniczego pogotowia 
ratunkowego – grupa karkonoska
partner projektu: 
horská služba čr, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
01/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 503,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 239,76 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było zwiększenie 
intensywności współpracy pomiędzy 
górskimi pogotowiami. W ramach 
projektu pracownicy górskiego pogotowia 
zapoznali się z aspektami praktycznymi, 
organizacyjnymi, osobowymi i technicznymi 
funkcjonowania służb ratownictwa 
górskiego na obszarze sąsiedniego kraju. 
Przeprowadzono wspólne ćwiczenia 
służb ratownictwa górskiego. Ćwiczenia 
odbyły się po obu stronach granicy 
i dotyczyły ewakuacji osób z kolei linowych 
po awaryjnym zatrzymaniu kolei oraz 
ratownictwa zimowego, w tym poruszania 
się w terenie śnieżno -lodowym.

Współpraca bez granic 
Policji polskiej i czeskiej

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we wrocławiu
partner projektu: 
krajské ředitelstVí policie 
libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
10/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
27 995,35 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 935,71 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była poprawa sprawności 
współdziałania policji obu krajów na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
turystów. Odbyły się dwie 3-dniowe wizyty 
studyjne dla przedstawicieli policji czeskiej 
w Polsce i dla przedstawicieli policji polskiej 
w Czechach. Zorganizowano szkolenie 
dla przewodników z psami służbowymi, 
pokaz wyszkolenia psów służbowych 
w Czechach połączone z akcją prewencyjną 
oraz wspólne ćwiczenia transgraniczne. 
Dodatkowo w ramach projektu zakupiono 
sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
właściwego przeprowadzenia szkoleń.
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Budowa wiat 
turystycznych 
z elementami małej 
architektury na terenie 
Gminy Lubawka

partner wiodĄcy: 
gMina lubawka
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
03/2020–03/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 846,60 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 348,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podniesienie 
atrakcyjności obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego w celu 
zwiększenia liczby odwiedzających obszar 
wsparcia. W ramach projektu powstały 
3 wiaty turystyczne wraz z obiektami 
małej architektury (stojaki na rowery, 
kosze na śmieci, tablice informacyjne). 
Wiaty powstały w miejscowościach 
Błażejów, Chełmsko Śląskie i Niedamirów. 
Wydrukowano także materiały promocyjne.

Kamienna Góra i Zaclerz 
żyją kulturą i sportem

partner wiodĄcy: 
centruM biblioteczno – kulturalne 
gMiny kaMienna góra
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
07/2021–07/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 885,99 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 336,47 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem zaplanowanych działań było 
przełamywanie barier i stereotypów oraz 
poznanie kultury sąsiada, szczególnie 
przez najmłodsze pokolenie. W ramach 
realizacji projektu zaplanowano organizację 
wspólnych wydarzeń kulturalnych 
i sportowych tj. Olimpiadę Krasnali 
dla najmłodszych, Rajd Rodzinny na 
Skalnik dla dzieci i dorosłych, plener 
malarski, a także dożynki gminne 
i konkurs palm i potraw wielkanocnych.

Jarmark Świąteczny

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM
okres realizacji projektu: 
06/2020–05/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 096,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 465,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było rozwiązanie problemu 
niewystarczającej liczby wspólnych 
polsko -czeskich działań skierowanych 
do całych rodzin oraz niewystarczająca 
współpraca między instytucjami. W ramach 
projektu odbyły się 2 działania: Konkurs 
szopek, które były zaprezentowane 
podczas Jarmarku Świątecznego na Pl. 
Ratuszowym w Jeleniej Górze. W ramach 
tego działania został wydany kalendarz 
na rok 2021 oraz zorganizowano Jarmark 
Świąteczny na Pl. Ratuszowym w Jeleniej 
Górze. W ramach tego działania odbywały 
się pokazy rzemiosła, warsztaty dla 
dzieci i dla całych rodzin poprowadzone 
przez czeskich i polskich prowadzących 
a świąteczną atmosferę podtrzymywał 
program kulturalny, śpiewanie kolęd, 
aukcje charytatywne i pokazy.
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EURO BAND

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
Miedzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
nadační Fond blues nad bečVou
okres realizacji projektu: 
06/2020–09/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 548,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 115,29 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było nawiązanie 
współpracy pomiędzy środowiskami 
muzycznymi rejonów pogranicza. 
Zorganizowano dla 20 polskich i czeskich 
uczestników 5-dniowe warsztaty muzyczne 
typu „master class” (klasa mistrzowska 
prowadzona przez ekspertów w danej 
dziedzinie muzycznej – sekcja rytmiczna, 
wokal, instrumenty harmoniczne oraz 
instrumenty dęte), w trakcie których 
powstał 60 minutowy autorski materiał 
z aranżacjami znanych polskich, czeskich 
i anglojęzycznych standardów muzyki 
popularnej. Zwieńczeniem projektu 
był koncert plenerowy uczestników 
warsztatów z transmisją live.

Nysa, Witka, 
Miedzianka – rzeki, 
które nas łączą 
(ćwiczenia strażackie – 
działania ratowniczo-
-gaśnicze przy zabytku)

partner wiodĄcy: 
gMina pieŃsk
partner projektu: 
Město Frýdlant
okres realizacji projektu: 
09/2020–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 542,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 637,67 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt był odpowiedzią na potrzeby 
zgłoszone przez jednostki OSP z Republiki 
Czeskiej i Polski. Jego celem była 
aktywizacja i wzrost wyszkolenia jednostek 
OSP z Republiki Czeskiej (Frydlantu, 
Hermanic, Kunratic, Detrichova) i Polski 
(Gminy Pieńsk, Węgliniec). Główne 
działania polegały na realizacji ćwiczeń po 
stronie czeskiej w miejscowości Frýdlant, 
oraz zawodów w gminie Pieńsk.

Wyścigi na pograniczu 
Polska – Czechy – 
poznajemy się 
przez sport

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
těloVýchoVná jednota turnoV, z.s.
okres realizacji projektu: 
05/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 255,12 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 300,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – 
Wyścig Psich Zaprzęgów dla uczestników 
z Polski i Czech, oraz Kryterium 
Uliczne – Rundka z Powiatem – wyścig 
rowerowy dla ok. 150 uczestników 
z Polski i Czech. Działania odbyły się 
na terenie powiatu bolesławieckiego.
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„Aktywni sąsiedzi”. 
Euroregionalny 
Weekend Rowerowy – 
spotkania miłośników 
kolarstwa i rowerów 
z polsko -czeskiego 
pogranicza

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
06/2020–11/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 083,53 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 274,75 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
dla miłośników kolarstwa z polsko-
-czeskiego pogranicza szereg zawodów 
rowerowych, m.in. Festiwal „Kocham 
dwa kółka”, rowerowy wyścig przełajowy 
o Puchar Prezydenta Euroregionu Nysa, 
Pump Track Championship, zawody BMX, 
zawody na hulajnogach, konkurencje 
rekreacyjne i zabawowe a także 
wycieczkę po Bolesławcu. W działaniach 
projektowych wzięło aktywny udział ok. 
180 polskich i 70 czeskich uczestników.

Architektura kontekstu 
na pograniczu 
polsko -czeskim – 
Karkonoskie Spotkania 
Architektoniczne 
KASA’2020

partner wiodĄcy: 
stowarzyszenie architektów polskich 
sarp oddział w jeleniej górze
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
07/2020–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 205,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 417,86 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było promowanie 
pozytywnych przykładów współczesnej 
architektury na pograniczu polsko-
-czeskim. W ramach projektu odbyły 
się dwa wyjazdy studyjne, konferencja, 
seminarium z wykładami, wystawa. 
Powstało także wydawnictwo promocyjne. 
Trzy dni spotkań, wspólne zwiedzanie 
obiektów podczas wizyt studyjnych po obu 
stronach granicy pozwoliły uczestnikom – 
architektom i osobom zainteresownym 
architekturą – na gruntowne zapoznanie 
się z architektonicznym dorobkiem 
sąsiadów i najnowszymi trendami 
w architekturze po obu stronach granicy.

Rośliny lecznicze 
pod Okrajem

partner wiodĄcy: 
gMina lubawka
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
09/2020–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 557,29 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 420,35 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zapoznanie uczniów 
szkoły podstawowej Žacléř i SP Miszkowice 
z bogactwem botanicznym Karkonoszy, 
z akcentem na kwestie wykorzystania 
roślin do celów leczniczych po obu 
stronach granicy. Stworzono zielniki 
i foto zielniki, zbierano i suszono 
rośliny lecznicze, przygotowano 
w syrop z mniszka lekarskiego oraz 
ekologiczne torby z rysunkami roślin. 
Zorganizowano warsztaty ceramiczne 
oraz warsztaty z projektowania i druku 
3D – zajęcia nawiązywały do roślin 
leczniczych spotykanych w Karkonoszach. 
W ramach realizacji projektu odbyło 
się spotkanie w Karkonoskim Centrum 
Edukacji Ekologicznej a zwieńczeniem 
projektu było wspólne podsumowanie 
projektu w szkole w Zaclerzu.
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Wolność Sztuki. 
Sztuka Wolności

partner wiodĄcy: 
osiedlowy doM kultury
partner projektu: 
kulturní centruM golF seMily
okres realizacji projektu: 
06/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 952,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 473,71 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizacji projektu zorganizowano 
MFF Zoom – Zbliżenia – międzynarodowe 
konkursy współczesnego kina niezależnego 
z udziałem twórców z Polski i Czech, 
działania performatywne z dziedziny sztuki 
współczesnej, debatę pod hasłem: ‚Wolność 
sztuki. Sztuka wolności’, spotkanie młodych 
twórców filmowych z Polski i Czech 
z uczniami jeleniogórskich szkół a także 
projekcje w Czechach filmów konkursowych 
z festiwalu. Organizacja festiwalu 
umożliwiła debaty na ważne społecznie 
tematy: roli sztuki i kultury w kształtowaniu 
wolnego, obywatelskiego społeczeństwa, 
świadomego swoich praw i obowiązków.

Odkrywamy na nowo 
Euroregion Nysa. 
Aktywny weekend 
w Geoparku Kraina 
Wygasłych Wulkanów

partner wiodĄcy: 
centruM biblioteczno – kulturalne
partner projektu: 
Město rokytnice nad jizerou
okres realizacji projektu: 
04/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 828,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 915,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję Geoparku – 
Krainy Wygasłych Wulkanów, w tym 
okolic Wojcieszowa. W ramach projektu 
przeprowadzono imprezy sportowe, 
turystyczne i kulturalne, m.in. zawody 
biegowe z wulkanem w tle, marsz na 
orientacje po punktach Geoparku, warsztaty 
szlifowania minerałów, konkurs wiedzy 
o Euroregionie Nysa czy występy zespołów 
ludowych. W projekcie wzięło udział 
275 aktywnych uczestników z obu krajów.

Rowerowe pogranicze

partner wiodĄcy: 
powiat lwówecki
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
05/2021–05/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 221,70 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 084,36 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój kontaktów 
pomiędzy instytucjami partnerów 
i mieszkańcami poprzez realizację szeregu 
imprez rekreacyjnych. W ramach projektu 
zaplanowano m.in. rajd rowerowy Doliną 
Bobru ER-6, rajd w Zaclerzu, spływ 
kajakowo -pontonowy rzeką Bóbr, imprezę 
na zakończenie sezonu rowerowego 2021 
połączoną ze wspólnym polsko -czeskim 
gotowaniem bigosu podczas Dolnośląskiego 
Festiwalu Dary Lasu oraz rajd rowerowy 
na otwarcie nowego sezonu 2022. 
W działaniach projektowych przewidziano 
udział kilkuset uczestników z obu krajów.
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Tradycyjne rzemiosła 
w nowoczesnym 
wydaniu

partner wiodĄcy: 
centruM biblioteczno -kulturalne 
gMiny kaMienna góra
partner projektu: 
zapsaný spolek žacléř -lubawka Vize 2015
okres realizacji projektu: 
01/2021–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 967,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 550,01 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
warsztaty „Do czego nam wiklina” 
(uczestnicy sadzili rozsady wikliny w celu 
stworzenia „żywego” tunelu zakończonego 
„żywą” altanką) oraz plener artystyczny 
„Wiklina w przestrzeni” obejmujący pokazy 
sztuki wyplatania form przestrzennych 
w konwencji „land art” (sztuka ziemi). 
Formy przestrzenne zostały wykonywane 
i umiejscowione w Parku Natury i Kultury 
przy siedzibie Wnioskodawcy. Uczestnikami 
warsztatów były grupy z Polski i Czech.

Transgraniczny rozwój 
turystyki w miastach 
Lwówek Śl. I Chrastava

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
02/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
35 893,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
42 227,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zwiększenie 
wykorzystania potencjału turystycznego 
miast partnerskich poprzez poprawę 
infrastruktury turystycznej w Lwówku Śl. 
i Chrastavie. W obydwu miejscowościach 
zamontowano tablice informacyjne 
dotyczące historii zabytków i atrakcji 
miast. W miejscu zwanym Paradýz 
umieszczona została stacja ładowania 
rowerów elektrycznych, dysków USB 
oraz pompka do pompowania opon. 
Partner projektu wybudował też 
wiatę turystyczną z elementami małej 
architektury u podnóża góry Výhledy.

20-lecie partnerstwa 
Gmin Jeżów Sudecki 
i Paseky nad Jizerou

partner wiodĄcy: 
gMina jeŻów sudecki
partner projektu: 
obec paseky nad jizerou
okres realizacji projektu: 
01/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 088,42 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 398,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było podsumowanie 
20-letniej współpracy gmin partnerskich. 
Zaplanowano m.in. występy dzieci ze 
szkoły w Jeżowie Sudeckim w Pasekach 
z koncertem jubileuszowym z okazji 
20-lecia partnerstwa oraz wiosenny 
koncert w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou. 
Modelarze z Euroregionalnego Centrum 
Modelarskiego zaprezentowali swoje modele 
w różnych konkurencjach modelarskich. 
Odbyło się również spotkanie seniorów 
gmin partnerskich, które stało się okazją 
do wspólnego śpiewania pieśni polskich 
i czeskich. W ramach działań promocyjnych 
wydano kalendarze Gmin Partnerskich oraz 
folder promujący 20-lecie partnerstwa.
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Bezpiecznie na 
stokach narciarskich 
na pograniczu 
polsko -czeskim

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we wrocławiu
partner projektu: 
krajské ředitelstVí policie 
libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
05/2021–04/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 538,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 457,26 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była poprawa 
współdziałania policji obu krajów na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
turystów pogranicza polsko -czeskiego 
w okresie zimowym. Na projekt składały 
się m.in. 2 spotkania, podczas których 
polscy funkcjonariusze dzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
prowadzenia patroli narciarskich 
z funkcjonariuszami z Czech. Uzgodniono 
harmonogram wspólnych polsko -czeskich 
patroli na stokach narciarskich, szkolenie 
z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz 
z doskonaleniem umiejętności narciarskich 
w sytuacjach nadzwyczajnych i trudnych 
zjazdowo. W ramach projektu zakupiono 
wyposażenie niezbędne do prowadzenia 
patroli policyjnych na szlakach narciarskich.

Wokalne spotkania – 
polsko -czeskie 
warsztaty muzyczne

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
nadační Fond blues nad bečVou
okres realizacji projektu: 
06/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 718,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 669,32 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było nawiązanie współpracy 
pomiędzy środowiskami muzycznymi 
rejonów pogranicza. W ramach projektu 
przeprowadzono 5-dniowe warsztaty 
wokalne z udziałem 25 uczestników 
z obu krajów – przygotowany materiał 
muzyczny został zaprezentowany przez 
uczestników na koncertach finałowych 
podsumowujących warsztaty wokalne. 
Pierwszy koncert odbył się w Bolesławcu, 
drugi w Przerowie. Oba koncerty odbyły 
się z udziałem zespołu akompaniującego 
na żywo. Przygotowano też materiał 
filmowy z działań projektowych.

Patrol Graniczny

partner wiodĄcy: 
gMina lubawka
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
02/2021–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 473,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 733,11 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano zawody 
sportowe w biegu górskim oraz MTB, które 
były kontynuacją poprzednich działań 
partnerów. Partnerzy przygotowując 
2. edycję zawodów chcieli na stałe 
wpisać się w kalendarz biegów górskich 
i zawodów MTB w Polsce i w Czechach. 
Osiągnięcie tego celu było możliwe m.in. 
dzięki profesjonalnemu przygotowaniu 
tras i serwisu rowerowego dla zawodników. 
W zawodach wzięło udział 500 uczestników
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Dialogi

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
03/2021–02/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 999,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 529,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu miały charakter 
warsztatowy – 5 weekendowych sesji dla 
uczestników z Polski i Czech w różnych 
grupach wiekowych. Tematyka warsztatów 
dotyczyła różnych rzemiosł, warsztaty 
wprowadzały w ich genezę, nawiązania 
do zasobów kulturowych i naturalnych. 
Uczestnicy – ok.20 z Polski i Czech 
tworzyli prace wykorzystujące różne 
techniki rzemiosł, a zwieńczeniem 
warsztatów była organizacja wystawy 
i wydanie katalogu prac.

Liga Rocka

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
obec čistá u horek
okres realizacji projektu: 
01/2021–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 994,22 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 522,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt zakładał realizację serii 
4 eliminacyjnych koncertów z udziałem 
polskich i czeskich rockowych 
zespołów muzycznych (5 zespołów). Na 
zakończenie, po wyłonieniu laureatów 
i zwycięzcy odbył się koncert finałowy.

SKOK W BLOK 2021_ 
CZECHY LUBIMY, ZA 
CZECHAMI TĘSKNIMY

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
společenský důM jilM, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
02/2021–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 988,56 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 515,96 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
zajęcia teatralne, cyrkowe i animacyjne 
dla dzieci przebywających w domu 
podczas wakacji. W Jeleniej Górze 
realizacja odbywała się na osiedlach 
mieszkaniowych, po czeskiej stronie 
w wybranych miejscach uzgodnionych 
z partnerem. Wieczorami odbywały się 
prezentacje kina plenerowego – prezentacja 
filmów animowanych dla całych rodzin. 
Łącznie odbyły się 4 tego typu wydarzenia.
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Wzmocnienie 
współpracy 
instytucjonalnej 
w Euroregionie 
Neisse -Nisa -Nysa

partner wiodĄcy: 
euroregion nysa
partner projektu: 
euroregion nisa
okres realizacji projektu: 
01/2021–06/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 920,81 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 259,78 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt ma na celu pogłębienie 
i zwiększenie efektywności instytucjonalnej 
współpracy w Euroregionie Neisse -Nisa-
-Nysa, a także rejestrowanie nowych 
postulatów pod kątem strategii działania 
Euroregionu na lata 2021–2027. W ramach 
realizacji projektu zaplanowano pięć 
warsztatów poświęconych rozpoznaniu 
sytuacji w obszarach priorytetowych, 
zdiagnozowaniu źródeł występujących 
w nich problemów oraz sformułowaniu 
rekomendacji dla poprawy współpracy 
w strukturach ERN i bardziej niż dotąd 
efektywnej realizacji celów i misji 
Euroregionu Nysa. Warsztaty miały 
charakter merytorycznych spotkań 
roboczych w gronie osób, mających 
duże doświadczenie w pracy na rzecz 
Euroregionu Nysa w grupach roboczych 
oraz ekspertów zewnętrznych.

Sportowe pogranicze

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w lubawce
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
02/2021–07/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 183,41 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 686,37 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu pzeprowadzono 
zawody w biegach na dystansach 10 km dla 
dorosłych, oraz dla dorosłych i dla dzieci 
na dystansach 100 m, 200 m, 400 m, 1 km 
i 3 km. W zawodach wzięło udział łącznie 
ok. 500 uczestników z Polski i Czech.

Warsztaty Dawnych 
Zwodów

partner wiodĄcy: 
Miejsko -gMinny oŚrodek 
kultury w lubawce
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
05/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 837,20 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 573,18 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyła się jednodniowa 
impreza na Rynku w Chełmsku Śląskim, 
w której wzięli udział wystawcy z Polski 
i Czech. Zorganizowano stoiska dawnych 
zawodów jak np. młyno -piekarnia, 
warsztat czerpania papieru, stanowisko 
wikliniarskie, warsztat garncarski 
i lepienia w glinie, warsztaty tkackie 
na krośnie pionowym oraz warsztat 
kowala. Imprezę umilały występy 
lokalnych artystów z Polski i z Czech 
oraz konkursy i animacje dla dzieci.
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Karkonoska 
Akademia Młodych 
Architektów KAMA

partner wiodĄcy: 
stowarzyszenie architektów 
polskich sarp oddział jelenia góra
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
08/2021–07/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 283,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 333,72 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zapoznanie 
uczniów szkół średnich z tematyką 
architektoniczną i urbanistyczną. 
Przewidziano rozwijanie kreatywności, 
a także zręczności manualnej uczestników 
w trakcie warsztatów. Projekt zakładał 
organizację 6 spotkań warsztatowych 
(3 po czeskiej i 3 po polskiej stronie) 
oraz jeden dwudniowy wyjazd studyjny. 
W projekcie wzięło udział 55 uczestników.

Polsko -czeskie 
ćwiczenia pożarnicze – 
KARKONOSZE 2021

partner wiodĄcy: 
gMina podgórzyn
partner projektu: 
Město desná
okres realizacji projektu: 
01/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 268,96 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 551,72 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu określić rzeczywisty 
poziom kooperacji służb pożarniczych 
w Karkonoszach oraz ma służyć 
rozwojowi współpracy samorządów gmin 
i ochotniczych drużyn pożarniczych 
Podgórzyna i Desnej. W ramach projektu, 
na bazie scenariusza z 2003 roku, odbyły 
się ćwiczenia pożarnicze – manewry 
służb pożarniczych w rejonie przejścia 
granicznego na Przełęczy Karkonoskiej.

Współpraca generacji 
Kowar i Vrchlabi

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
05/2021–04/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 515,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 076,66 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było rozwijanie przez 
uczniów kowarskich i vrchlabskich szkół 
nowych umiejętności i kompetencji oraz 
zapoczątkowanie współpracy seniorów. 
Projekt zakładał m.in. kurs języka czeskiego 
z wykładami o historii, rzeczywistości 
i osobliwościach w Czechach, 2-dniową 
wycieczkę geologiczno -krajoznawczą 
po polskiej stronie Karkonoszy 
i w Rudawach Janowickich dla uczniów 
szkół podstawowych z Kowar i Vrchlabi, 
spotkanie fotografów w Kowarach wraz 
z wystawą w Kowarach i Vrchlabi oraz 
spotkania i zajęcia organizowane przez 
partnera czeskiego we Vrchlabi – wspólne 
kolędowanie, zajęcia z robotyki, warsztaty 
fotograficzne, spotkanie seniorów, 
wystawa fotografii połączona z grą ‚Poznaj 
Vrchlabi’ oraz zajęcia z literatury i sztuk 
plastycznych Karkonoszy. W spotkaniach 
wzięło udział ok. 350 uczestników.
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Wsparcie zabytków 
i ich otoczenia

partner wiodĄcy: 
gMina Świerzawa
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
03/2021–01/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
44 979,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
52 917,26 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było zwiększenie 
wykorzystania potencjału kulturowo-
-turystycznego Świerzawy i Chrastavy. 
Po stronie polskiego partnera projekt 
dotyczył wykonania prac w otoczeniu 
obiektu późnoromańskiego kościoła 
św. Jana i Katarzyny w Świerzawie (we 
wnętrzu którego znajdują się unikatowe 
malowidła ścienne z XIII w.), po 
stronie czeskiego partnera działania 
projektowe dotyczyły prac renowacyjnych 
w budynku muzeum Domu Führicha 
oraz rewitalizacji jego otoczenia.

Poprzez Wenecję 
Karkonoszy do 
Kowarskiego Ratusza

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
05/2021–04/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
23 705,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
27 888,27 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było utworzenie 
nowej ścieżki spacerowo -turystycznej 
w Kowarach, wykorzystującej tradycje 
rzemieślnicze oraz liczne, malownicze 
mostki na rzece przecinającej Kowary. 
W ramach projektu wyremontowano 
kładki „Mostka Herbowego” i „Mostka 
Młynarza” oraz ozdobiono elementami 
metaloplastycznymi 5 kładek.

Region trójziemi – 
sport bez granic /
sport bez barier

partner wiodĄcy: 
gMina bogatynia
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
02/2021–01/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 305,95 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 007,01 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu rozwój i wzmocnienie 
transgranicznej współpracy na obszarze 
Trójstyku Bogatyni, Hradka n. Nysą 
i Zittau. Projekt zakładał po polskiej 
stronie m.in. 2 dniowe wyjazdowe 
spotkanie grupy koordynatorów, warsztaty 
treningowe, bieg „Tropem Wilczym”, 
„Bieg na Guślarz”, bieg „Bogatyńska 
Dycha”. Po stronie czeskiej przewidziano 
bieg sylwestrowy, bieg „Cesarską 
Doliną”, bieg „Hradecka Cegielnia” oraz 
2 spotkania grupy ‚Kultura i Sport’. We 
wszystkich działaniach uczestniczyli 
przedstawiciele z Polski, Czech i Niemiec.



101

Jubileuszowy Koncert 
Młodzieżowy 30-lecia 
Euroregionu

partner wiodĄcy: 
euroregion nysa
partner projektu: 
kruh přátel dps Vrabčáci, z.s.,
okres realizacji projektu: 
03/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 567,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 844,69 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt zakładał organizację koncertu 
z okazji jubileuszu 30-lecia Euroregionu 
Nysa. W koncercie wzięły udział chóry 
dziecięce z Bolesławca, Podgórzyna 
Jablonca nad Nisou oraz młodzieżowa 
orkiestra symfoniczna ze Szkoły 
Muzycznej w Jeleniej Górze przy 
wsparciu muzyków z Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Działaniom 
towarzyszyła publikacja dokumentująca 
30 lat działalności Euroregionu.

Obraz Karkonoszy. 
Plenery malarskie 
na polsko -czeskim 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury MuFlon
partner projektu: 
spolek podkrkonošských 
VýtVarníků trutnoV
okres realizacji projektu: 
05/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 157,84 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 950,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt zakładał organizację dwóch 
plenerów malarskich dla malarzy – 
amatorów z Polski i Czech. Zwieńczeniem 
działań była wystawa wszystkich obrazów 
powstałych w ramach projektu po stronie 
polskiej w Jeleniej Górze oraz w siedzibie 
Stowarzyszenia Podkarkonoskich 
Artystów -Plastyków w Trutnovie.

Polsko -czeski festiwal 
smaków pogranicza

partner wiodĄcy: 
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a.
partner projektu: 
okresní hospodářská koMora 
V jablonci nad nisou
okres realizacji projektu: 
06/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 627,20 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 561,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była organizacja festiwalu 
popularyzującego polską i czeską tradycyjną 
kuchnię regionalną, a także wspieranie 
lokalnego sektora gastronomicznego. 
W ramach projektu odbyły się pokazy 
kulinarne wraz z degustacją oraz 
prezentowane były stoiska z polskimi 
i czeskimi spożywczymi produktami 
regionalnymi. Zwieńczeniem projektu 
było stworzenie internetowego polsko-
-czeskiego zbioru receptur „Smaki 
polsko -czeskiego pogranicza”.
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Rzemiosło na 
czesko -polskim 
pograniczu, innowacje 
w ramach tradycji

partner wiodĄcy: 
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a.
partner projektu: 
okresní hospodářská koMora 
V jablonci nad nisou
okres realizacji projektu: 
06/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 122,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 967,09 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu promocję produktów 
regionalnych, rzemiosła oraz rękodzieła. 
W ramach projektu odbyła się jednodniowa 
19. Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką” z udziałem 
uczestników z Polski i Republiki Czeskiej. 
Podczas wystawy odbyły się pokazy 
czeskich rzemieślników, warsztaty 
rękodzielnicze, animacje dla dzieci. 
Wystawie towarzyszyły występy polskich 
i czeskich zespołów muzycznych oraz 
amatorskie pokazy artystyczne.

Kasztelańskie 
przedzamcze

partner wiodĄcy: 
gMina stara kaMienica
partner projektu: 
jizerky pro Vás obecně 
prospěšná společnost
okres realizacji projektu: 
05/2021–10/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
30 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
36 861,22 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu utworzenie miejsca 
odpoczynku dla turystów i mieszkańców, 
które zlokalizowano nieopodal Zamku 
w Starej Kamienicy tworząc swego rodzaju 
„Kasztelańskie Przedzamcze”. W jego skład 
wchodzą: stylizowane wiaty jako miejsce 
odpoczynku oraz schronienia przed złymi 
warunkami atmosferycznymi: stylizowana 
wiata przeznaczona na ustawienie stoisk 
regionalnych podczas ważniejszych 
wydarzeń scena, na której będzie 
prezentowana m. in. regionalna działalność 
artystyczna. Ustawiona została także tablica 
informacyjna prezentująca najważniejsze 
zabytki w Starej Kamienicy oraz system 
szlaków turystycznych oraz zamontowany 
został zewnętrzny monitoring.

Polsko -czeski 
spacer z przyrodą 
w Lwówku Śl.

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
Město chrastaVa
okres realizacji projektu: 
06/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
27 903,34 EUR
całkowity koszt projektu: 
32 827,46 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu uatrakcyjnienie 
oferty turystycznej Lwówka Śląskiego 
i wykorzystanie rekreacyjnego potencjału 
parku miejskiego poprzez jego właściwe 
zagospodarowanie. Działania projektowe 
obejmowały wykonanie ścieżki edukacyjnej, 
stworzenie gry terenowej „Leśne 
rekordy” oraz ścieżki sensorycznej.
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Jazzowe spotkania 
pod jelenim rogiem

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
kulturní centruM golF seMily,
okres realizacji projektu: 
05/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 441,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 695,61 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu w Jeleniej Górze odbyły 
się koncerty jazzowe popularyzujące 
ten rodzaj muzyki, a także koncerty 
z elementami edukacyjnymi dla dzieci, na 
których zagrał czeski big -band dziecięcy 
i zaśpiewała polska wokalistka jazzowa. 
Uczestnikami były dzieci ze szkół w 
Semilach i Jeleniej Górze. Zrealizowano 
także konkurs jazzowy dla młodych 
zespołów; laureat konkursu wystąpił 
po czeskiej stronie podczas festiwalu 
Jazz pod Kozákovem. Zorganizowano 
wystawę poświęconą fotografii jazzowej.

Łączy nas muzyka – 
polsko -czeskie 
spotkania kultur

partner wiodĄcy: 
polskie stowarzyszenie jazzowe wrocław
partner projektu: 
nadační Fond blues nad bečVou
okres realizacji projektu: 
05/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 688,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 810,34 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt był pierwszym wspólnym 
przedsięwzięciem obu partnerów, 
dzięki niemu nawiązano współpracę, 
która ma szanse być kontynuowana. 
W ramach projektu zorganizowano 
5-dniowe jazzowe warsztaty muzyczne 
przeznaczone dla kilkunastoosobowej grupy 
młodzieży polskiej i czeskiej. Uczestnicy 
w ramach warsztatów przygotowali 
repertuar, który został zaprezentowany 
na koncertach powarsztatowych 
w Bukowcu i Przerowie w Czechach.

Pod okiem mistrzów – 
euroregionalne 
warsztaty ceramiczno-
-rzeźbiarskie 2021

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki
partner projektu: 
kulturní šuM z.s.
okres realizacji projektu: 
05/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 988,39 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 633,41 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał za zadanie popularyzowanie 
ceramiki jako rzemiosła i produktu 
regionalnego, jak również integrację 
środowisk artystycznych Bolesławca 
i Czeskiej Lipy – osób zainteresowanych 
ceramiką i rzeźbą. W ramach projektu 
odbył się dziesięciodniowy plener 
ceramiczno – rzeźbiarski dla uczestników 
z Polski i Czech. Wykłady poprowadzili 
uznani bolesławieccy artyści/rzeźbiarze. 
W ramach integracji i poznawania 
artystów mieszkających i tworzących 
w Euroregionie Nysa, zorganizowano 
jednodniową objazdową wycieczkę 
zakończoną wspólnym ogniskiem. 
Efektem pracy warsztatowej była wystawa 
zorganizowana w Bolesławcu i Czeskiej 
Lipie. Wydano także dwujęzyczny katalog.
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Euroregionalne 
sportowe i turystyczne 
imprezy na orientację

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
05/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 189,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 046,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintensyfikowanie 
współpracy pomiędzy społecznościami 
po obu stronach granicy w zakresie 
sportu, rekreacji i turystyki. W ramach 
Euroregionalnego Festiwalu Biegów 
na Orientację, w różnorodnych 
konkurencjach sportowych, rekreacyjnych 
i zabawowych – w różnych kategoriach 
wiekowych – zaplanowano udział 
120 uczestników z obu krajów.

Euroregionalne 
MiniEuro 2021

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
03/2021–07/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 567,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 491,15 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt zakładał realizację turnieju 
piłki nożnej dla dzieci, w którym wzięły 
udział 24 ośmioosobowe drużyny z Polski 
i Czech; ponadto zorganizowano festyn 
piłkarski dla uczestników i publiczności, 
a także spotkania i wycieczki integracyjne 
na terenie Bolesławca i okolic.

Poprzez Mostek Miast 
Partnerskich i Wenecję 
Karkonoszy do 
Kowarskiego Ratusza

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska kowary
partner projektu: 
Město Vrchlabí
okres realizacji projektu: 
09/2021–08/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
29 997,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
35 291,51 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu większe wykorzystanie 
walorów przyrodniczo -kulturowych 
i historycznych Kowar. Przewidziano 
remont 4 kładek nad Jedlicą przepływającą 
przez centrum miasta. W ramach projektu 
zaplanowano również stworzenie 
Kącika Miast Partnerskich z informacją 
o wszystkich miastach partnerskich Kowar 
(herby i umowy partnerskie oprawione 
w ramki), co przybliży mieszkańcom 
i turystom zawarte partnerstwa.
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Aktywne pogranicze

partner wiodĄcy: 
powiat kaMiennogórski
partner projektu: 
gMina Miejska kaMienna góra, Město 
žacléř, gMina wiejska Marciszów
okres realizacji projektu: 
07/2021–06/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 968,22 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 609,68 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój turystyki 
transgranicznej. Działania w ramach 
projektu polegały na zaprojektowaniu 
nowych szlaków wspinaczkowych w rejonie 
góry Zadziernej, a następnie zamontowaniu 
na nich punktów asekuracyjnych. 
Zostały także zakupione zainstalowane 
2 stacje ładowania e -rowerów – w gminie 
Marciszów i gminie Lubawka. Wydana 
została polsko-czeska dwujęzyczna 
mapa turystyczna, a takżezorganizowane 
były wycieczki piesze i rowerowe.

Święto poławiania pereł

partner wiodĄcy: 
gMina leŚna
partner projektu: 
obec jindřichoVice pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
07/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 972,88 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 850,45 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu wzmocnienie 
kontaktów pomiędzy społecznościami 
Leśnej i Jindřichovic pod Smrkem. 
Impreza miała charakter wydarzenia 
kulturalno -turystyczno -rekreacyjnego. 
Uczestnicy imprezy mieli możliwość 
przejścia się ‚szlakiem perłowym’ (który 
został odnowiony przez Stowarzyszenie 
Marklissa – Leśna), poznać jego historię 
a także wziąć udział w poławianiu 
pereł w rzece Kwisa. Sołectwa oraz 
rzemieślnicy i twórcy z gmin czeskich 
postawili swoje stoiska z tradycyjną 
kuchnią regionalną oraz ręcznie 
wykonanymi pamiątkami. Na zakończenie 
imprezy odbył się koncert orkiestry.

Pokonujemy 
granice’ – sport 
i rekreacja drogą do 
wzajemnego poznania

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
03/2021–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 311,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 836,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu pobudzenie aktywności 
oraz integrację transgranicznych środowisk 
sportowych oraz organizacji zajmujących 
się kultura fizyczną. W ramach projektu 
zrealizowano działania o charakterze 
sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym – 
np. ‚Aktywna rodzina’, ‚Aktywny senior’ 
czy ‚Dzień dziecka w ERN’. W ramach 
projektu zorganizowano również konkurs 
kulinarny, Rodzinne gotowanie”, w którym 
wzięły udział trzypokoleniowe rodziny. Do 
działań towarzyszących należały warsztaty 
ruchowe, ogródek gier i zabaw, kąciki 
tematyczne a także prezentacja sprzętu 
służb policji, wojska i straży pożarnej.
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Jarmark Tkaczy 
Śląskich

partner wiodĄcy: 
Miejsko -gMinny oŚrodek 
kultury w lubawce
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
05/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 659,88 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 070,45 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintensyfikowanie 
współpracy pomiędzy Gminą Lubawka 
i Miastem Zacler i działającymi w nich 
podmiotami. W ramach Jarmarku Tkaczy 
Śląskich, na którym przedstawiono 
tradycyjne rzemiosła, zorganizowano 
paradę historyczną, w której uczestniczyli 
przebrani w stroje lniarskie mieszkańcy 
z Polski i Czech, a po paradzie odśpiewano 
hymn Chełmska Śląskiego. W ramach 
„bloku folklorystycznego” wystąpiły 
zespoły ludowe z Polski i z Czech.

Międzynarodowe 
Otwarte Zawody 
w Kolarstwie 
Górskim „MTB”

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w lubawce
partner projektu: 
Město žacléř
okres realizacji projektu: 
04/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 990,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 106,83 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył organizacji zawodów 
rowerowych dla dzieci i dorosłych 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Partner z Polski wyznaczył i przygotował 
trasy wraz z infrastrukturą sportową. 
W ramach promocji obaj partnerzy 
umieścili informacje na swoich 
stronach internetowych, na portalach 
społecznościowych oraz w regionalnych 
mediach. Zaplanowano udział 
300 aktywnych uczestników z obu krajów.

Transgraniczna 
wymiana doświadczeń 
gospodarstw 
ekologicznych 
i agroturystycznych

partner wiodĄcy: 
dolnoŚlĄska izba rolnicza
partner projektu: 
regionální agrární koMora 
králoVéhradeckého kraje
okres realizacji projektu: 
06/2021–02/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 879,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 505,68 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było pobudzenie do 
działalności gospodarczej społeczności 
lokalnej i wykorzystanie potencjału 
społecznego regionu w celu tworzenia 
miejsc pracy na wsi. Celem była także 
promocja rolnictwa zrównoważonego 
i agroturystyki. W ramach projektu 
zaplanowano organizację konferencji 
nt. „Wpływ rolnictwa ekologicznego na 
środowisko w koncepcji zrównoważonego 
rozwoju”, zorganizowanie stoisk 
wystawienniczych z udziałem producentów 
żywności ekologicznej z Polski i Czech, 
seminaria wyjazdowe pn. „Innowacje 
i ekologia – przykłady dobrych praktyk 
w gospodarstwach ekologicznych 
i agroturystycznych pogranicza polsko – 
czeskiego” oraz „Produkt lokalny 
szansą na rozwój przedsiębiorczości 
pogranicza polsko – czeskiego”. Założono 
także wydanie publikacji promującej 
gospodarstwa ekoturystyczne z Polski 
i Czech biorące udział w projekcie.
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03
fundusz małych projektów w ramach 
programu współpracy

saksonia – republika czeska

2014—2020
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200 lat Vincenza Pilza

partner wiodĄcy: 
Městské diVadlo VarnsdorF
partner projektu: 
hillersche Villa ggMbh
okres realizacji projektu: 
04/2016–02/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 520,19 eur
całkowity koszt projektu: 
10 023,76 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt przybliżył znanego malarza 
i rzeźbiarza pochodzącego z Varnsdorfa, 
V. Pilza (14. 11. 1816, Varnsdorf – 
26. 04. 1896, Wiedeń). Dzięki swojej 
determinacji i niewiarygodnej pracowitości 
zdobył artystyczny Wiedeń a jego dzieła 
do dnia dzisiejszego zdobią słynne 
pałace, zamki, kościoły i inne obiekty oraz 
przestrzenie publiczne w całej Europie, 
a nawet w Ameryce. Mimo to, nawet po 
tak długim czasie pozostaje w naszym 
społeczeństwie prawie że nieznany. 
W ramach projektu odbyła się czesko-
-niemiecka konferencja, której referaty 
wydano w formie czesko -niemieckich 
materiałów pokonferencyjnych, wernisaż 
wystawy w Varnsdorfie i w Rumburku 
oraz odsłonięto rzeźbę V. Pilza.

Rycerz Roland – 
symbol łączący 
miasta partnerskie 
Liberec i Zittau

partner wiodĄcy: 
statutární Město liberec
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
04/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 019,84 eur
całkowity koszt projektu: 
9 435,11 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył promocji obszaru, 
skierowanej do dzieci i młodzieży. 
Zgodnie z nowymi trendami interpretacji 
dziedzictwa kulturowego stworzono 
grę poznawczą, dotyczącą postaci 
rycerza Rolanda oraz opowieści 
związane z historycznie ciekawymi 
miejscami w Libercu. W przetestowaniu 
gry uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych z obu stron granicy, 
dla których przygotowano konkurs 
literacki, w ramach którego uczniowie 
zgodnie z zadaniem opracowywali 
swoje własne opowieści na temat „Jak 
być rycerzem dnia dzisiejszego”.

Liberec/Zittau – 
zapomniane zabytki

partner wiodĄcy: 
statutární Město liberec
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
04/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 561,94 eur
całkowity koszt projektu: 
7 719,93 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Realizowany projekt dotyczył wspólnej 
promocji zapomnianego dziedzictwa 
kulturowego (prac rzeźbiarskich) miast 
Liberec i Zittau. Celem było włączenie 
do promocji nowej grupy docelowej – 
zakłady pracy chronionej – w formie 
transgranicznego konkursu plastycznego, 
który ogłoszono. Do konkursu zgłosił 
się czeski zakład pracy chronionej, 
który wykonał tabliczki informacyjne 
do poszczególnych rzeźb. Wspólnie 
opracowano publikację poświęconą 
54 rzeźbom po czeskiej i saksońskiej stronie. 
Publikacja została wydana w nakładzie 
5000 egz. w wersji czterojęzycznej (CZ, 
PL, DE, EN) i jest bezpłatnie dostępna dla 
zainteresowanych w wersji drukowanej 
i elektronicznej. Prace rzeźbiarskie 
oznakowano (27 czeskich) a ponadto 
opracowano propozycje tematycznego 
zwiedzania, które też przetestowano.
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Seniorzy 
w bibliotekach – 
Biblioteki dla seniorów 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
Městská knihoVna seMily
partner projektu: 
kultur und 
weiterbildungsgesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
02/2016–06/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 116,64 eur
całkowity koszt projektu: 
8 372,52 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Przedstawiciele bibliotek w ramach 
bogatego programu konferencji 
prezentowali swoje programy dla seniorów 
oraz dzielili się z innymi uczestnikami 
swoimi specyficznymi sposobami pracy 
z użytkownikami bibliotek. Wirtualny 
uniwersytet trzeciego wieku, Senior 
program – Klub 60+ oraz trenowanie 
pamięci, kurs Seniorzy piszą Wikipedię 
i inne działania realizowane w czeskich 
bibliotekach mogą stanowić dla innych 
przykłady dobrych praktyk. Polscy 
partnerzy skupiają się przede wszystkim 
na pracy seniorów z książką – kluby 
dyskusyjne z drukowaną i nagraną 
książką, organizują warsztaty plastyczne 
i rękodzielnicze, polskie biblioteki 
stopniowo się modernizują i stają się z nich 
tzw. „trzecie miejsca”. W saksońskich 
bibliotekach kładziony jest duży nacisk 
na współpracę z seniorami w ramach 
ciekawych projektów, nie jest też 
pomijana sytuacja zdrowotna seniorów, 
dowiedzieliśmy się o ogólnosaksońskim 
projekcie pn. Szansa na włączenie, 
który skierowany jest także do 
seniorów z upośledzeniem wzroku.

Spotkania dzieci 
z Centrum Potůček 
z przyjaciółmi 
Tierparku Zittau – 
Partnerstwo przyszłości

partner wiodĄcy: 
centruM potůček, o.s.
partner projektu: 
tierpark zittau, e.V.
okres realizacji projektu: 
05/2016–04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
1 143,05 eur
całkowity koszt projektu: 
1 344,77 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się 4 
spotkania, w każdym uczestniczyło 
około 20 osób. Spotkania poświęcone 
były wrażeniom z odkrywania przyrody 
w naszej okolicy. Tematem pierwszego 
spotkania były pszczoły. Dzieci zapoznały 
się w wyposażeniem pszczelarza, mogły 
obejrzeć pszczoły w szklanym ulu oraz 
wspólnie wykręcały miód. Ponadto 
dzieci nauczyły się podstawowych 
słówek z tej tematyki w języku czeskim 
i niemieckim. Drugie spotkanie dotyczyło 
nietoperzy, trzecie ochrony ptaków. 
Dzieci zafascynowane były nietoperzami 
i dlatego tematyka czwartego spotkania 
była taka sama – przy pomocy sonarów 
zakupionych w ramach projektu 
dzieci w lasach Grzbietu Jesztedskiego 
wspólnie badały ich liczbę i gatunek.

Wspólnie cały 2016 rok

partner wiodĄcy: 
Mateřská škola jablonec 
nad nisou, loVecká 11
partner projektu: 
geMeinde oderwitz
okres realizacji projektu: 
01/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 730,82 eur
całkowity koszt projektu: 
6 742,15 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Pracę partnerów w ramach projektu 
stanowią trzy podstawowe filary – 
1. Spotkania dzieci, podczas których ok. 
20 dzieci, zawsze z tej samej grupy, ze 
swoimi nauczycielami przyjeżdża z wizytą 
do partnerskiej placówki. Razem się bawią 
i poznają okolice. W 2016 roku w ten sposób 
zrealizowano 20 wzajemnych spotkań. 
2. Spotkanie rodzin odbyło się w kwietniu 
w Harrachovie a uczestniczyło w nim 
łącznie 60 osób. Spotkanie to zwiększa 
znajomość języków a podczas wspólnie 
prowadzonych działań przyczynia się także 
do wzajemnego zawierania znajomości. 
3. Wymiana nauczycielek jest bardzo 
korzystna, gdyż w każdej placówce 
jest nauczycielka – native speaker. 
W zabawnej formie, poprzez animacje 
językowe oraz częściowo metodą immersji, 
przybliża dzieciom swój język ojczysty.
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Rzemiosła naszego 
pogranicza, 
transgraniczne 
spotkania

partner wiodĄcy: 
podralský nadační Fond zod
partner projektu: 
MehrgenerationenhoF neukirch, e.V.
okres realizacji projektu: 
04/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 673,34 eur
całkowity koszt projektu: 
12 556,88 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się 3 tematycznie 
powiązane i współorganizowane przez 
partnerów wydarzenia kulturalne, które 
były okazją do spotkań dzieci, młodzieży 
i wymiany międzykulturowej oraz dialogu 
w przestrzeni przygranicznej. 1. Wakacyjne 
tygodniowe warsztaty dla dzieci na temat 
poznawania tradycyjnych rzemiosł – 
ceramika, biżuteria, piekarnictwo, 
cukiernictwo, produkcja tkanin, robienie 
maści itp. 2. Czesko -saksońskie sympozjum 
rzeźbienia w drewnie – podczas 5 dni 
9 rzeźbiarzy wykonało rzeźby na 
określony temat. 3. Festiwal rzemiosł 
Brniště przybliżał szerokiej publiczności 
tradycyjne rzemiosła regionu Podralsko 
i Górnych Łużyc. Jedną z głównych grup 
docelowych wydarzenia były rodziny 
z dziećmi. Celem wszystkich działań było 
wsparcie życia kulturalnego, budowanie 
wspólnej tożsamości oraz wzmocnienie 
dobrych stosunków międzyludzkich 
w regionie przygranicznym. Środkiem 
do osiągnięcia tego celu była tematyka 
tradycyjnych rzemiosł. Poprzez 
kreatywne działania projekt zintegrował 
mieszkańców ERN wszystkich kategorii 
wiekowych w celu podjęcia współpracy.

Zabawy z fantazją, 
konferencja 
i wydarzenie 
informacyjne

partner wiodĄcy: 
krásná jurta, z.s.
partner projektu: 
MehrgenerationenhoF neukirch, e.V.
okres realizacji projektu: 
04/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 175,22 eur
całkowity koszt projektu: 
6 088,50 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Rodziny w ramach projektu poznały 
podstawowe techniki filmu animowanego – 
proste zabawy, animacja różnych 
materiałów, rysowanie serii obrazków, 
wykonanie prostych lalek, zrobienie 
serii zdjęć i wprawienie ich w ruch 
na komputerze, uroczysta projekcja. 
Projekt był próbą międzypokoleniowej 
współpracy Czechów i Niemców nad 
wspólnym dziełem. Najlepszą praktyką 
projektu jest filmowe uchwycenie 
radości ze wspólnego tworzenia, i to 
w dwóch wymiarach, ze wspólnego 
międzypokoleniowego połączenia sił 
i pomysłów w rodzinie oraz ze wspólnego 
transgranicznego połączenia sił i pomysłów.

Eurorando 2016

partner wiodĄcy: 
klub českých turistů krásná lípa
partner projektu: 
oberlausitzer krissportbund, e.V.
okres realizacji projektu: 
11/2015–8/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 169,77 eur
całkowity koszt projektu: 
6 082,09 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt Eurorando 2016 obejmował 
wydarzenie kulturalno -społeczne 
z elementami turystycznymi, którego celem 
było zbliżenie i poznanie przygranicznych 
partnerów a także spotkanie mieszkańców 
na łonie natury – spotkanie czesko-
-niemiecko -polskiej społeczności. Na 
wydarzenie prowadziły gwiaździście trasy 
prowadzące po oznakowanych szlakach 
od strony Krásnej Lípy, Rumburka, 
Varnsdorfa i Jiřetína pod Jedlovou. 
W ramach programu kulturalnego 
wystąpili amatorscy artyści z wszystkich 
stron granicy. Projekt przyczynił się do 
promocji i spopularyzowania turystyki 
transgranicznej. Największą nagrodą 
dla organizatorów było obserwowanie 
zadowolonych „sąsiadów”, którzy bez 
barier razem się bawią. Wydarzenie to było 
zachętą do kolejnych wspólnych działań. 
Zdobyte doświadczenia i wiedza będą 
wykorzystane w kolejnych projektach.
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Międzynarodowe 
spotkania uczniów 
szkół podstawowych

partner wiodĄcy: 
Město osečná
partner projektu: 
geMeinde MarkersdorF
okres realizacji projektu: 
4/2016–7/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 727,30 eur
całkowity koszt projektu: 
4 385,07 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach kilkudniowego 
międzynarodowego spotkania dzieci 
z Czech, Niemiec i Polski poznały 
poszczególne specyfiki kultury i życia 
w sąsiednich krajach, nawiązały nowe 
przyjaźnie, nauczyły się współpracować 
i rozmawiać w języku obcym.

Seniorzy w sieci

partner wiodĄcy: 
VenkoVský prostor, o.p. s.
partner projektu: 
christlich -soziales 
bildungswerk sachsen, e.V.
okres realizacji projektu: 
3/2016–9/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 044,74 eur
całkowity koszt projektu: 
14 170,29 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się 4 warsztaty 
dla seniorów z czesko -saksońskiej 
części euroregionu Nysa. Poprzedzało je 
międzynarodowe spotkanie w Libercu 
dla ponad 120 seniorów z Czech, Niemiec 
i Polski. Trwałym produktem jest między 
innymi przede wszystkim dwujęzyczna 
publikacja dla seniorów poświęcona 
wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii. Oprócz oddziaływania na 
seniorów z euroregionu Nysa, głównym 
rezultatem projektu jest zwiększenie 
umiejętności uczestników a także ich 
otoczenia do wymiany doświadczeń 
i utrzymywania dalszych kontaktów 
za pośrednictwem nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych.

Czesko -niemiecka 
platforma 
międzykulturowa 
Wspólna ziemia – 
wspólna przyszłość

partner wiodĄcy: 
geopark ralsko, o.p. s.
partner projektu: 
hillersche Villa ggMbh
okres realizacji projektu: 
3/2016–1/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 563,26 eur
całkowity koszt projektu: 
13 728,24 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się dwa 
warsztaty/sympozja, na których 
organizacje z euroregionu Nysa 
zaprezentowały swoją działalność w 
zakresie angażowania społeczeństwa 
w troskę o środowisko. Odbyły się 
dwie imprezy terenowe – zwiedzanie 
i festiwal – obie związane z tematyką 
nieistniających już wiosek w Geoparku 
Ralsko i sposobem ich odtworzenia. Na 
festiwalu odbyło się łącznie 11 różnych 
warsztatów i wykładów prowadzonych 
przez czeskich i niemieckich instruktorów, 
poświęconych różnej tematyce: Kompozycja 
i światło w krajobrazie (fotograficzne), 
Doświadczanie natury poprzez nas samych 
(spacery dźwiękowe), Krajobraz z meblami 
(land art w krajobrazie), Popularne miejsca 
(ekologiczne), Stone balancing (land art 
w krajobrazie), Jabloneček w przemianach 
czasu (geologiczne), Jak żyło się w młynach 
na Zábrdce (historyczne), Wędrówki 
K. H. Máchy z Pragi na Śnieżkę i Droga 
poezji Máchy (historyczne), Land art dla 
dzieci i rodzin (tworzenie z naturalnych 
materiałów), Tradycyjne warsztaty 
rzemieślnicze (kreatywne zajęcia dla 
dzieci), Spacer landartowy. Z festiwalu 
powstał dokument poświęcony czeskiej 
i niemieckiej sztuce ziemi oraz fotograficzna 
wystawa objazdowa. Odbyły się dwa 
wernisaże wystawy objazdowej, na których 
zaprezentowano przygotowany film.
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Lato kulturalne 
Kamenický Šenov 
2016, rok rocznicy

partner wiodĄcy: 
Město kaMenický šenoV
partner projektu: 
geMeinde kurort jonsdorF
okres realizacji projektu: 
3/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 243,03 eur
całkowity koszt projektu: 
10 874,16 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Korzyścią wynikającą z wszystkich 
wydarzeń dla szerokiej publiczności było 
wspieranie życia kulturalnego, budowanie 
wspólnej tożsamości regionu. Środkiem do 
osiągnięcia tego celu było przypomnienie 
rocznic z czasów, gdy Kamenický Šenov 
zamieszkany był przeważnie przez 
ludność niemiecką. Celem projektu było 
w szczególności niwelowanie dawnych 
krzywd i uprzedzeń, naturalne połączenie 
historii ze współczesnym życiem, naturalne 
integrowanie ludzi w różnym wieku i różnej 
narodowości poprzez poznawanie wspólnej 
przeszłości. W celu łączenia historii ze 
współczesnością we wspólnym życiu 
Czechów i Niemców w ERN zorganizowano 
3 wydarzenia kulturalne przy okazji 
rocznicy Miasta Kamenický Šenov. Na 
stacji kolejowej w Kamenickim Šenovie 
odbył się główny program, przemówienia 
wszystkich zaproszonych gości, warsztaty 
dla dzieci. Artystyczna Panská skála – 
Miasto Kamenický Šenov tym wydarzeniem 
dołączyło do dużych obchodów tradycji 
rzemiosła artystycznego i rocznicy założenia 
najstarszej szkoły szklarskiej w Europie. 
Przy tej okazji zorganizowano imprezę 
dla szerokiej publiczności, podczas której 
odbyły się warsztaty z pokazami różnych 
tradycyjnych rzemiosł artystycznych, 
które w przeszłości stanowiły w regionie 
przygranicznym fundament regionalnej 
produkcji chałupniczej. Zaprezentowano 
takie rzemiosła, jak produkcja szkła, 
kowalstwo, garncarstwo, tkactwo, nadruki 
na tkaninach, produkcja biżuterii, 
piekarnictwo, cukiernictwo i in. Kino 
w Kamenickim Šenovie wyświetliło film 
austriackiego reżysera, który jest synem 
architekta Kina w Kamenickim Šenovie.

Lekka atletyka 
ponad granicami

partner wiodĄcy: 
liberecký krajský atletický sVaz
partner projektu: 
hsg turbine zittau, e.V., abt. leichtathletik
okres realizacji projektu: 
2/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 110,31 eur
całkowity koszt projektu: 
9 541,55 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W 2016 roku odbyły się 3 duże 
międzynarodowe sportowe rozgrywki 
z udziałem szerokiej publiczności z obu 
krajów i 3 mniejsze regionalne zawody, 
także z udziałem szerokiej publiczności, 
systematycznie promujące sport i zdrowy 
styl życia. Halowe mistrzostwa oldboyów 
(Jablonec nad Nisou), Zawody Młoda 
Europa (Jablonec nad Nisou), zawody 
biegowe Jesienny cross (Rumburk), 
Rozgrywki młodszych uczniów, Masters 
Europa i Międzynarodowe Rozgrywki 
Drużynowe. Projekt przyczynił się 
do integracji ludzi w różnym wieku 
poprzez sport i zdrowy styl życia. 
Film wizerunkowy o sporcie w ERN 
promuje wspólne uprawianie sportu 
przez Czechów, Niemców i Polaków.

25-lecie Euroregionu 
Neisse -Nisa -Nysa

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa, regionální sdužení
partner projektu: 
euroregion neisse, e.V.
okres realizacji projektu: 
1/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 850,87 eur
całkowity koszt projektu: 
13 942,21 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach tego projektu dnia 23.09.2016 
roku odbyła się konferencja z okazji 
25-lecia Euroregionu Neisse -Nisa -Nysa. 
Podczas konferencji zaprezentowano 
efekty działalności Euroregionu, działania 
podejmowane w ramach wybranych 
transgranicznych partnerstw na czesko-
-polsko -niemieckim obszarze oraz 
wybrane wskaźniki statystyczne ERN. 
Elementem konferencji była też dyskusja, 
która przyczyniła się do wymiany 
informacji i doświadczeń oraz analizy 
zagadnień związanych ze współpracą 
transgraniczną z wszystkimi uczestnikami 
konferencji w wymiarze wielonarodowym. 
Uczestnicy konferencji uczestniczyli 
w wycieczce po wspólnym obszarze ERN, 
podczas której poznawali transgraniczne 
projekty i inicjatywy, które przyczyniły 
się do rozwoju wspólnego obszaru.
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Czesko -saksońska 
szkoła dokumentu 
multimedialnego

partner wiodĄcy: 
prowel
partner projektu: 
stiFtung internationales 
begegnungszentruM st. Marienthal
okres realizacji projektu: 
10/2016–9/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 657,61 eur
całkowity koszt projektu: 
11 361,90 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu udało się znaleźć 
i stworzyć pięć wspólnych czesko-
-saksońskich młodych twórczych 
zespołów. Cztery z nich zrealizowały 
swoje przedsięwzięcie i złożyły go do 
końcowej oceny. Udało się zrealizować 
4 filmy dokumentalne na różne tematy 
ze spojrzeniem na otaczający nas świat. 
Opracowane dokumenty stały się 
fundamentem bazy danych podobnych 
materiałów na domenie www.sportfilmskol.
cz. Dokumenty Longboarding i Orienteering 
nominowane zostały do 20. edycji 
SPORTFILM Liberec. Film dokumentalny 
Longboarding został nagrodzony nagrodą 
jury – Nagrodą Czeskiej Akademii 
Olimpijskiej. Poza programem oba 
filmy wyświetlano w Libercu i w Zittau. 
Przygotowane zostały do zaprezentowania 
na kanale dziecięcym Czeskiej Telewizji.

SZKŁO I ŚWIATŁO – 
Przeszłość i przyszłość 
szkolnictwa 
szklarskiego

partner wiodĄcy: 
střední uMěleckoprůMysloVá škola 
sklářská kaMenický šenoV
partner projektu: 
reichenbach/o.l.
okres realizacji projektu: 
7/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 223,36 eur
całkowity koszt projektu: 
4 968,67 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Dużą zaletą projektu była transgraniczna 
wymiana doświadczeń między 
studentami i specjalistami – artystami 
hutnictwa szkła, a także interaktywna 
prezentacja prac szkoły i wystawa prac 
uczniów kilku pokoleń. Specjalistyczna 
konferencja wzbudziła zainteresowanie 
historią i przyszłością szkoły szklarskiej, 
dostarczając nowych informacji i impulsów.

Jeszted w filmie

partner wiodĄcy: 
liberecký kraj/statutární Město liberec
partner projektu: 
europa görlitzzgorzelec gMbh
okres realizacji projektu: 
7/2016–6/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 429,38 eur
całkowity koszt projektu: 
14 622,80 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Poprzez rozwijanie nowego tematu, który 
nie ma z turystyką bezpośrednio wiele 
wspólnego, partnerzy projektu starali się 
o wzbogacenie oferty turystycznej, a tym 
samym ożywienie ruchu turystycznego 
w regionie. Poprzez połączenie informacji 
nt. możliwości turystyki filmowej i ich 
udostępnieniu publiczności (informacje 
na stronach internetowych, w ulotce 
Görliwood, na panelach wystawowych) 
partnerzy zachęcają turystów do przyjazdu 
do całego transgranicznego regionu. 
Podczas obchodów Ještěd 2016 udało się 
połączyć tę licznie odwiedzaną imprezę 
z tematyką filmową, dzięki czemu turyści 
dowiedzieli się o turystyce filmowej.
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Fenomem tradycyjnych 
imprez kulturalno-
-społecznych 
w Frýdlancie i w Zittau

partner wiodĄcy:
Město Frýdlant
partner projektu:
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu:
5/2016–5/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
4 936,30 eur
całkowity koszt projektu:
5 807,42 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu opracowano materiały, 
które stworzono tak, by można było z nich 
korzystać także w kolejnych latach. Dużą 
korzyścią projektu była w szczególności 
wystawa objazdowa, podczas której 
zwiedzający mogli się spotykać, poznawać 
i inspirować do odwiedzenia partnerskiego 
miasta. W ramach projektu poprawiła 
się wiedza informacji turystycznych, 
które teraz aktywnie promują oba 
miasta i obszar pogranicza. Efektem 
projektu są kilkujęzyczne foldery, 
ulotki, roll -upy i profi l na Facebooku.

Wizyta u sąsiada

partner wiodĄcy:
Město jablonné V podještědí
partner projektu:
geMeinde oybin
okres realizacji projektu:
7/2016–2/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
8 036,22 eur
całkowity koszt projektu:
9 454,38 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wykonano 500 egz. 
kalendarzy ściennych, 1000 egz. 
folderów i 2000 szt. widokówek 
poświęconych tematyce związanej 
z obu miastami. W trakcie realizacji 
odbyły się 2 spotkania przedstawicieli 
obu partnerów. Podczas pierwszego 
spotkania w Jablonné v Podještědí 
zainteresowanym przedstawiono projekty 
grafi czne przyszłego kalendarza, w którym 
zaprezentowano zabytki z obu stron 
granicy. W ramach drugiego spotkania 
w Oybin odbył się wernisaż obrazów, 
na bazie których kalendarz powstał.

Festiwal sztuki

partner wiodĄcy:
statutární Město liberec
partner projektu:
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu:
6/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 668,47 eur
całkowity koszt projektu:
9 021,73 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył wspólnej prezentacji 
czeskich i niemieckich autorów dzieł sztuki 
przy okazji Dni Dziedzictwa Europejskiego. 
W ramach festiwalu wystawiono 
prace czeskich i niemieckich autorów 
w historycznie cennych budynkach. 
Celem festiwalu było wystawienie prac 
przez dłuższy czas, czyli okres jednego 
tygodnia, w związku z czym zdecydowano 
się na ogólnie dostępne miejsca (Galeria 
Okręgowa w Libercu, Kino Varšava 
i Muzeum Północnych Czech). Celem 
projektu było nawiązanie współpracy 
czeskich i niemieckich autorów dzieł sztuki 
podczas wspólnej prezentacji, stworzenie 
z festiwalu międzynarodowego wydarzenia 
w Libercu, nawiązanie współpracy 
transgranicznej z miastem Zittau pod 
kątem kolejnych imprez kulturalnych.
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Muzyka łączy

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa, regionální sdružení
partner projektu: 
gerhart -hauptMann -theater
okres realizacji projektu: 
6/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 238,96 eur
całkowity koszt projektu: 
7 339,96 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach tego projektu Euroregion 
Nysa umożliwił spotkania młodym 
muzykom z Czech, Niemiec i Polski. Na 
spotkaniu wspólnie pod profesjonalnym 
prowadzeniem dyrygenta i lektorów 
przygotowali utwory, by swoją wspólną 
pracę zaprezentować międzynarodowej 
publiczności w obecności chóru. Dzięki 
weekendowemu spotkaniu muzycy byli 
w intensywnym kontakcie, wzbogacili 
się o nowe muzyczne doświadczenia 
i dzięki spotkaniu pogłębili czesko-
-niemiecko -polskie stosunki 
poprzez muzykę. Głównym językiem 
porozumiewania się była muzyka.

Wspólnie w górach

partner wiodĄcy: 
základní škola VarnsdorF, náMěstí 
e. beneše 469, okres děčín, p. o.
partner projektu: 
schkola oberland
okres realizacji projektu: 
6/2016–4/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 164,02 eur
całkowity koszt projektu: 
8 428,27 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Dzięki temu projektowi dzieci z obu 
partnerskich placówek mogły się 
spotkać podczas tygodniowego pobytu 
narciarskiego w górach. W trakcie realizacji 
projektu zaplanowano takie działania – 
jazda na nartach i snowboardzie, konkursy 
i zabawy, zajęcia rekreacyjne, poznawanie 
regionu, wzajemna komunikacja. 
Celem projektu był pobyt i wspólny 
udział we wszystkich działaniach 
po czeskiej i niemieckiej stronie.

Turystyczne 
poznawanie wspólnego 
pogranicza

partner wiodĄcy: 
Město cVikoV
partner projektu: 
geMeinde oybin
okres realizacji projektu: 
6/2016–9/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 929,98 eur
całkowity koszt projektu: 
9 329,39 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W celu osiągnięcia celu projektu Miasto 
Cvikov w czasie głównego sezonu 
turystycznego zapewniło nieregularne 
przewozy turystów z Oybin do Cvikova 
i z Cvikova do Oybin i Jonsdorfa. 
Łącznie odbyło się 16 turystycznych 
przejazdów. Niemieccy turyści mieli 
do dyspozycji przewodnika i tłumacza. 
Dla czeskich turystów zapewniono 
transport do Jonsdorfa i Oybin.
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Tropem tajemnic 
czterech żywiołów do 
regionu Tolštejnské 
panství

partner wiodĄcy: 
Mas český seVer, z.s.
partner projektu: 
sächsische bildungs- und 
begegnungsstätte windMühle 
seiFhenersdorF, e.V.
okres realizacji projektu: 
7/2016–4/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 691,82 eur
całkowity koszt projektu: 
13 755,09 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W czasie realizacji projektu partnerzy 
opracowali, zrealizowali a także promowali 
nową grę wspomagającą ruch turystyczny 
w regionie Tolštejnské panství. Gra 
została wymyślona w taki sposób, by była 
niezależna od zarządców obiektów kultury, 
obiektów turystycznych i komercyjnych, by 
miejsca wybrane do projektu były dostępne 
całodobowo przez cały rok. W ramach 
gry wybrano 100 miejsc, w których 
umieszczono tabliczki z pieczątkami. 
Dzięki aplikacji na smartphony turyści 
odwiedzają te miejsca, zbierając pieczątki 
do paszportu wędrowcy. Do projektu 
stworzono nową stronę internetową 
z setką propozycji ciekawych wycieczek 
na terenie regionu Tolštejnské panství.

Letnie sympozjum 
rzeźbienia w drewnie 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Freunde des beckenbergs, e.V.
okres realizacji projektu: 
9/2016–9/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 404,39 eur
całkowity koszt projektu: 
14 593,41 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Transgraniczne sympozjum rzeźbiarskie na 
Trójstyku miało za zadanie zaprezentowanie 
publiczności legend i baśni z Gór Łużyckich 
a także zaprezentowanie twórczości 
artystycznej – rzeźbienia w drewnie. 
Niemniej ważnym zadaniem była też 
integracja artystów rzeźbiarzy z wszystkich 
trzech stron granicy. Rzeźbiarze mogli 
rozmawiać o technikach rzeźbiarskich, 
porównywać motywy i przekazywać sobie 
informacje na temat najnowszych narzędzi 
i pomocy rzeźbiarskich. W ramach projektu 
zorganizowano kilkudniowe sympozjum 
i wydano grę memory o bajkowej tematyce.

Z przyjaciółmi 
ponad granice

partner wiodĄcy: 
základní škola s rozšířenou Výukou 
jazyků, liberec, husoVa 14/44
partner projektu: 
eVang. zinzendorFschulen herrnhut, 
oberschule und gyMnasiuM der 
schulstiFtung der eVang.
okres realizacji projektu: 
9/2016–6/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 771,19 eur
całkowity koszt projektu: 
13 848,47 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Pierwszy rok aktywnej współpracy 
libereckiej Szkoły Podstawowej Husova 
i Gimnazjum z Herrnut umożliwił 
spotkania łącznie 200 dzieci. Dzieci w tym 
samym wieku spotykały się na przemian 
raz w Libercu i raz w Herrnhut (łącznie 
8 spotkań), by pokazać sobie wzajemnie 
najciekawsze miejsca w swoich miastach 
oraz poznać zwyczaje i tradycje sąsiadów. 
Niemieckie dzieci podziwiały uroki 
zabytkowego centrum miasta i ogrodu 
botanicznego. Dzieci z Liberca odwiedziły 
w Herrnhut lokalne muzea oraz fabrykę 
produkującą gwiazdy z Herrhut.
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Sportem ku przyjaźni 
bez granic

partner wiodĄcy: 
Město česká lípa
partner projektu: 
stadt Mittweida
okres realizacji projektu: 
8/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 096,93 eur
całkowity koszt projektu: 
5 992,86 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Efektem współpracy partnerów było 
przygotowanie i realizacja projektu – 
Sportem ku przyjaźni bez granic. Głównym 
działaniem projektu była wizyta niemieckiej 
delegacji w Českiej Lípie. W ramach 
spotkania zorganizowano wspólną 
kolację, zwiedzanie obiektu sportowego, 
wzajemną prezentację miast, udział w 
towarzyszącym programie kulturalnym, 
wieczór kulturalny z muzyką i tańcami. 
Zwieńczeniem wydarzenia był turniej 
piłki nożnej. Urzędy miasta, piłkarze, 
hokeiści, karatecy i pływacy – wszystkie 
te kluby dzięki projektowi nawiązały 
kontakt z organizacjami w Niemczech.

Spotkania seniorów 
bez granic

partner wiodĄcy: 
Město česká lípa
partner projektu: 
stadt Mittweida
okres realizacji projektu: 
8/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 308,11 eur
całkowity koszt projektu: 
5 068,37 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym działaniem projektu była wizyta 
niemieckiej delegacji. W ramach projektu 
zwiedzano dom opieki społecznej, spotkano 
się z burmistrzem miasta Česká Lípa, 
odbyła się wspólna biesiada i prezentacja 
poszczególnych miast, kreatywne 
warsztaty i konkursy, odwiedzono 
Muzeum Krajoznawcze. Wspólnie też 
świętowano Dzień Seniora, w ramach 
którego odbyło się kulturalne popołudnie 
z konkursami, muzyką i tańcami.

Świadectwo 
księżny Ludmiły

partner wiodĄcy: 
horizont hg 2014, z.ú.
partner projektu: 
caritas Für das bistuM 
dresden – Meissen, e.V.
okres realizacji projektu: 
9/2016–11/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 414,60 eur
całkowity koszt projektu: 
5 454,53 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym efektem projektu było połączenie 
obu regionów na bazie wspólnej historii 
i tradycji kulturalnych oraz słowiańskich 
korzeni. Każda strona wniosła do 
projektu niezastąpioną część w postaci 
świadectwa nt. historycznego postrzegania 
księżnej Ludmiły na swoim terenie 
i swoich własnych tradycji kulturalnych. 
Powstały dwa dzieła, które mogą być 
wykorzystywane w dalszej współpracy – 
Pasmo literacko -dramatyczne, krótkie 
filmy, które przedstawiają główne 
idee spuścizny księżny Ludmiły.
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Razem już 10 lat

partner wiodĄcy: 
Mateřská škola jablonec 
nad nisou, loVecká 11
partner projektu: 
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbbau – zittau ggMbh
okres realizacji projektu: 
1/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 881,17 eur
całkowity koszt projektu: 
6 919,03 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Partnerstwo przedszkoli zawiązano ponad 
10 lat temu. Na początku odbywały się 
nieregularne spotkania dzieci i poznawanie 
języka w formie animacji językowych. 
W obecnym czasie mamy raz w tygodniu 
możliwość zapoznawania dzieci z językiem 
w formie metody immersji z udziałem native 
speakera z partnerskiego przedszkola. 
Dzieci nadal się regularnie spotykają. 
W trakcie realizacji projektu odbywały się 
też weekendowe spotkania z rodzinami. 
Placówki wspólnie obchodzą święta, 
poznają kulturę i tradycje sąsiedniego kraju.

Woda i jej właściwości

partner wiodĄcy: 
společnost pro jizerské hory, o.p. s.
partner projektu: 
uMweltzentruM dresden, e.V.
okres realizacji projektu: 
2/2017–6/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 021,17 eur
całkowity koszt projektu: 
7 083,74 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt umożliwił czeskim i niemieckim 
uczniom współpracę w małej grupie 
z rówieśnikami z drugiej strony granicy 
oraz wspólne badanie zjawiska „wody” 
pod różnymi względami. Skorzystano 
z bogatych doświadczeń obu 
partnerów projektu w zakresie edukacji 
środowiskowej. W ramach przygotowanych 
działań stosowano nowoczesne sposoby 
uczenia poprzez doznania, edukację 
projektową itp. W trakcie projektu 
odbyły się trzy dwudniowe spotkania.

Jeżdżę bezpiecznie

partner wiodĄcy: 
základní škola VarnsdorF, náMěstí 
e. beneše 469, okres děčín, p. o.
partner projektu: 
schkola oberland
okres realizacji projektu: 
3/2017–7/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 789,12 eur
całkowity koszt projektu: 
5 634,27 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Poprzez ten projekt wnioskodawca 
nawiązał do poprzedniego projektu 
„Wspólnie w górach”. Tym razem celem 
projektu było rozwijanie umiejętności 
językowych i działania sportowe dla klas 
6–9 zorganizowane w Górach Izerskich. 
W trakcie tygodnia grupa czeskich 
i niemieckich uczniów w ramach turystyki 
rowerowej poznawała część euroregionu 
Nysa – Góry Izerskie. W ramach kursu 
uczniowie zdobyli także podstawowe 
informacje w zakresie sportów wodnych – 
spływ pontonowy i wspinaczki sportowej.
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Konferencja 
ekonomiczna dla 
młodych naukowców

partner wiodĄcy:
technická uniVerzita V liberci
partner projektu:
tu dresden (ihi zittau)
okres realizacji projektu:
6/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
2 412,97 eur
całkowity koszt projektu:
2 838,79 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja projektu, ponad ramy edukacji 
akademickiej, umożliwiła wzajemne 
poznanie się studentów i doktorantów 
z obu partnerskich instytucji na polu 
naukowym – w ramach konferencji 
naukowej. W ramach wspólnej konferencji 
i wizyty w regionalnej fi rmie studenci 
poznali gospodarcze środowisko obszaru 
wsparcia w czeskiej części ERN. Dzięki 
dyskusji z ekspertami zaproszonymi 
na warsztaty oraz podczas zwiedzania 
studenci zapoznali się z tematyką 
regionalną oraz poznali strukturę 
regionalnej przedsiębiorczości i związane 
z tym produkty regionalne w praktyce.

Historia 
i współczesność 
Okrouhlej

partner wiodĄcy:
obec okrouhlá
partner projektu:
schlesisch -oberlausitzer 
MuseuMsVerbund ggMbh
okres realizacji projektu:
4/2017–3/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu:
18 018,02 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizowanego projektu 
wykonano dwujęzyczną publikację pn. 
Historia i współczesność Okrouhlej, która 
wyszła w nakładzie 200 egzemplarzy. 
W przygotowaniu materiałów uczestniczyli 
wspólnie przedstawiciele obu partnerów 
projektu. Łącznie odbyło się 5 spotkań 
przygotowawczych zespołu projektowego. 
Publikacja została zaprezentowana 
publiczności na wspólnym czesko-
-niemieckim spotkaniu w Okrouhlej. 
Część egzemplarzy przekazano 
saksońskiemu partnerowi.

Wspólne odkrywanie

partner wiodĄcy:
podralský nadační Fond zod
partner projektu:
MehrgenerationenhoF neukirch, e.V.
okres realizacji projektu:
4/2017–2/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
11 937,46 eur
całkowity koszt projektu:
14044,08 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach tego projektu partnerzy 
zrealizowali dwa wydarzenia dla rodzin 
i dzieci: 1. Wakacyjne tygodniowe 
warsztaty dla rodzin z dziećmi – 
wspólne kręcenie fi lmów animowanych. 
2. Wakacyjne warsztaty dla dzieci nt. 
„Tworzenie z 4 żywiołami”. Poprzez 
kreatywne działania projekt zintegrował 
mieszkańców ERN wszystkich kategorii 
wiekowych w celu podjęcia współpracy.
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Bitwa pod 
Libercem – 260 lat

partner wiodĄcy: 
spolek přátel ostašoVa
partner projektu: 
Verein Freunde der Mandaukaserne, e.V.
okres realizacji projektu: 
3/2017–7/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 280,53 eur
całkowity koszt projektu: 
8 565,33 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie realizacji projektu odbyły się 
spotkania robocze, zorganizowano dwie 
wystawy poświęcone wspólnej historii obu 
krajów. Wydano dwujęzyczny folder na 
temat wspólnych wydarzeń historycznych, 
który przeznaczony jest dla szerokiej 
publiczności i szkół. W trakcie dużej 
imprezy kulturalnej w Ostašovie razem 
wystąpiły zespoły z Czech i Niemiec. 
Projekt zintegrował stowarzyszenia 
z obu krajów, pokazał wspólne momenty 
z historii, uczcił pamięć żołnierzy, 
którzy zginęli w bitwie pod Libercem, 
przedstawił zwiedzającym historyczne 
zawirowania Liberca i Zittau w 1757 roku.

Ziemia opowieści – 
spotkanie landart na 
pograniczu czesko-
-saksońskim

partner wiodĄcy: 
geopark ralsko, o.p. s.
partner projektu: 
hillersche Villa ggMbh
okres realizacji projektu: 
4/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 045,89 eur
całkowity koszt projektu: 
8 289,29 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się pięciodniowe 
spotkanie czeskich, niemieckich 
i polskich artystów ziemi, którzy mieli 
możliwość wspólnego tworzenia w miejscu 
nieistniejącej już gminy. Wspólne 
tworzenie było okazją do stworzenia czegoś 
nowego. Wszyscy artyści odnieśli się do 
tematu a ich spostrzeżenia są uchwycone 
w filmie dokumentalnym o festiwalu, 
który został uzupełniony napisami. 
Swoje prace przedstawili na festiwalu 
Przemiany podczas spaceru land art. Na 
spotkanie szkół przygotowano specjalny 
program. Elementem Festiwalu były też 
efekty twórczej pracy dzieci. Podczas 
festiwalu występowali czescy i niemieccy 
artyści, wyświetlano filmy i nagrania, 
zorganizowano wycieczkę do dawnych 
miejscowości Svébořice i Kracmanov.

Nawiązanie współpracy 
między miastami 
Stráž pod Ralskem 
i Reichenbach/O.L.

partner wiodĄcy: 
Město stráž pod ralskeM
partner projektu: 
reichenbach/o.l.
okres realizacji projektu: 
4/2017–3/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 409,21 eur
całkowity koszt projektu: 
11 069,67 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie projektu miasta partnerskie 
nawiązały współpracę. Zrealizowano kilka 
działań: Spotkanie partnerów w Střážy 
pod Ralskem połączone ze zwiedzaniem 
miasta, Spotkanie i letnie ćwiczenia 
młodzieżówki strażackiej – pobyt 
weekendowy, Prezentacja miasta podczas 
święta w Reichenbach z pokazem ćwiczeń 
młodych strażaków, Wspólna prezentacja 
młodzieżówki strażackiej i dorosłych 
podczas zawodów w Střážy pod Ralskem, 
Spotkanie partnerów w Reichenbach oraz 
Zimowe ćwiczenia młodych strażaków 
z programem towarzyszącym. Wydano 
6 tysięcy ulotek, które przekazano do 
informacji turystycznych w euroregionie.
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Uczymy się od sąsiadów

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa, regionální sdružení
partner projektu: 
euroregion neisse, e.V.
okres realizacji projektu: 
4/2017–8/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 451,21 eur
całkowity koszt projektu: 
8 766,14 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Przedmiotem tego projektu było 
zorganizowanie dwudniowego wyjazdu 
do Saksonii. Wyjazd odbył się w dniach 
22–23.06.2017 r. Uczestnicy mogli się 
zapoznać z systemem administracji, zdobyli 
informacje nt. polityki samorządowej oraz 
ciekawe informacje od przedstawicieli 
odwiedzonych miast – Zittau, Herrnhut, 
Bischofswerda, Drezno i Kamenz. Oprócz 
zdobycia bogatej wiedzy, uczestnicy 
zwiedzili też ciekawe miejsca, np. 
odnowiony kościół w Zittau oraz 
manufakturę w Herrnhut produkującą 
bożonarodzeniowe gwiazdy. Spotkanie 
z saksońskimi prezydentami i burmistrzami 
miast było bardzo przydatne dla 
przedstawicieli miast i gmin członkowskich 
z czeskiej części euroregionu Nysa.

Ku włączeniu 
wspólną drogą

partner wiodĄcy: 
občanské sdružení d.r.a.k., z.s.
partner projektu: 
diakoniewerk oberlausitz, e.V.
okres realizacji projektu: 
4/2017–3/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 295,82 eur
całkowity koszt projektu: 
12 112,74 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Włączenie społeczne jako cel włączania 
osób z niepełnosprawnością jest nowym 
sposobem wsparcia tych osób. Celem 
projektu było wzajemne przekazanie 
doświadczeń i praktyk w zakresie 
przygotowania osób z niepełnosprawnością 
do wejścia na rynek pracy. W trakcie 
projektu odbyły się 4 specjalistyczne 
seminaria i jedna konferencja, w której 
uczestniczyło łącznie 60 osób. Ponadto 
odbyły się 2 wyjazdy pracowników 
do partnerów, staże robocze dla osób 
z niepełnosprawnością, które przygotowano 
dla 8 osób z niepełnosprawnością. 
W ramach projektu odbyły się też 
działania towarzyszące – wspólne 
imprezy sportowe i rekreacyjne.

Wędrówki z rycerzem 
Rolandem po 
Libercu i Zittau

partner wiodĄcy: 
statutární Město liberec
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
6/2017–6/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 726,32 eur
całkowity koszt projektu: 
12 619,21 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Miasto Liberec odniosło sukces w kategorii 
drukowanych ulotek promocyjnych 
przeznaczonych dla dzieci lub rodziców, 
w ramach której za Wędrówki z rycerzem 
Rolandem po Libercu i Zittau zdobyło 
drugie miejsce w konkursie TURIST 
PROPAG 2019. Folder dla dzieci jest 
wyjątkowy pod tym względem, że tworzyły 
go dzieci z obu miast partnerskich. Oprócz 
tekstów, których autorami są dzieci, folder 
zawiera także ich osobiste rekomendacje, 
ciekawe zadania rycerza Rolanda 
oraz zestaw zadań dla przyjemności. 
Za spełnienie zadań rycerza Rolanda 
dzieci otrzymają w Miejskiej Informacji 
Turystycznej w Libercu i w Zittau nagrodę.
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Wspólnie rozwijamy 
region Gór Łużyckich 
i Żytawskich

partner wiodĄcy:
sVazek obcí noVoborska
partner projektu:
touristische gebietsgeMeinschaFt 
naturpark zittauer gebirge 
/ oberlausitz, e.V.
okres realizacji projektu:
8/2017–9/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 361,74 eur
całkowity koszt projektu:
8 660,88 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Efektem projektu było rozpoczęcie 
wspólnych działań na rzecz rozwoju 
regionów Góry Łużyckie i Żytawskie. 
Do działań kluczowych należało 
opracowanie Podręcznika współpracy 
transgranicznej oraz stworzenie materiałów 
promujących Góry Łużyckie i Żytawskie. 
Bonusem było założenie stowarzyszenia 
DMO Lužické a Žitavské hory, z. s., 
które zrzesza obecnie 27 partnerów 
(miasta i gminy z kraju libereckiego 
i usteckiego, organizacje sportowe). 
Projekt ten zainicjował w regionie nowy 
etap wspierania turystyki i obecnie są 
już zaplanowane kolejne działania.

Sympozjum rzeźbiarskie

partner wiodĄcy:
obec heřManice
partner projektu:
geMeinde nebelschütz
okres realizacji projektu:
7/2017–9/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 580,06 eur
całkowity koszt projektu:
8 917,72 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Efektem współpracy obu partnerów była 
realizacja sympozjum rzeźbiarskiego 
w Heřmanicach w dniach 15–19.08.2017 r. 
Wartością dodaną projektu było też to, że 
saksoński partner zrealizował nawiązujące 
sympozjum rzeźbiarskie w Nebelschütz. 
Rzeźby wykonane w ramach projektu 
umieszczone są w przestrzeni publicznej 
w miejscowości Heřmanice, jedna rzeźba 
została przekazana saksońskiemu 
partnerowi w ramach wizyty na sympozjum 
rzeźbiarskim dnia 3.09.2017 r., które 
zorganizował partner saksoński. Goście 
sympozjum i przedstawiciele partnera 
mieli możliwość tworzenia też własnych 
rzeźb, w czym pomagali im rzeźbiarze.

Z motocyklem po 
pograniczu

partner wiodĄcy:
statutární Město liberec
partner projektu:
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu:
6/2017–6/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
11 119,84 eur
całkowity koszt projektu:
13 082,17 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W projekcie Z motocyklem po pograniczu 
powstał przewodnik motoryzacyjny, który 
jest dostępny dla wszystkim w Miejskiej 
Informacji Turystycznej w Libercu oraz 
w Informacji Turystycznej w Zittau. 
Dostępny jest też w wersji elektronicznej. 
Miejska Informacja Turystyczna w Libercu 
wydała przewodnik we współpracy 
z partnerskim miastem Zittau. Przewodnik 
przedstawia 10 najciekawszych tras po 
regionie libereckim, przy czym każda 
ma swój początek i koniec w Libercu. 
Ponadto obejmuje też 10 tras po okolicach 
partnerskiego Zittau. Miasto Liberec 
otrzymało za przewodnik nagrodę 
w konkursie TURISTPROPAG 2019. 
W ramach projektu, oprócz stworzenia 
przewodnika motoryzacyjnego, 
odbyły się też inne działania, np. 
czterodniowe międzynarodowe spotkanie 
„motopresstrip” dla grupy docelowej 
dziennikarzy z Czech i Saksonii, udział na 
targach motocyklowych, przetestowanie 
pętli po pograniczu dla turystów oraz 
stworzenie bazy danych zdjęć o tematyce 
motocyklowej dla obu regionów.
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Osečná – 
Markersdorf – wspólnie 
i transgranicznie

partner wiodĄcy: 
Město osečná
partner projektu: 
geMeinde MarkersdorF
okres realizacji projektu: 
9/2017–8/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 157,04 eur
całkowity koszt projektu: 
11 949,46 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Działania tego projektu obejmowały 
7 wspólnych imprez, w których 
uczestniczyli przedstawiciele gmin 
Osečná, Markersdorf i Krotoszyce. Odbyło 
się np. spotkanie radnych gmin, turniej 
piłki nożnej, festyn, zawody strażackie 
o puchar burmistrza i trzydniowe 
spotkanie dzieci. W ramach projektu 
rozpoczęto regularną i systematyczną 
współpracę, wymianę informacji 
i doświadczeń nie tylko pomiędzy radnymi 
gmin, ale też innymi działaczami – 
związkami i stowarzyszeniami, którzy 
zostali po raz pierwszy zaangażowani 
we współpracę transgraniczną.

Hockey – united.
eu 2017/2018

partner wiodĄcy: 
Město dolní pousteVna
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
10/2017–6/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 271,77 eur
całkowity koszt projektu: 
10 907,97 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Obaj partnerzy współpracują od wielu 
lat i w ramach projektów rozwijają 
działania. Dzięki współpracy niwelowane 
są wzajemne uprzedzenia, nawiązywane 
są nowe przyjaźnie a jednocześnie 
promowany jest aktywny, zdrowy 
styl życia. Dzieci, młodzież i dorośli 
udoskonalili swoje umiejętności jazdy 
na łyżwach a niektórzy w grze w hokeja. 
Zainicjowano wspólne treningi dla dzieci 
i dorosłych, w ramach których regularnie 
spotykali się oni latem w Sebnitz i Dolní 
Poustevnie na hokeju na rolkach a zimą 
na stadionach zimowych w Rumburku 
i Varnsdorfie grając w hokej na lodzie. 
Oprócz obu partnerów w projekcie aktywnie 
uczestniczyły też inne jednostki, np. Zespół 
Przedszkolno -Szkolny Dolní Poustevna, 
Szkoła Podstawowa i Praktyczna im. 
Gabrieli Pelechovej, Instytut Schrödingera, 
Klub hokeja HC Kanci, Soli Vital Soli 
Vital Sebnitz, Regiebetrieb Sebnitz.

2018 – Wspólne 
zabawy, nauka 
i poznawanie

partner wiodĄcy: 
Mateřská škola jablonec 
nad nisou, loVecká 11
partner projektu: 
diakonisches werk iM 
kirchenbezirk löbau – zittau
okres realizacji projektu: 
1/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 101,68 eur
całkowity koszt projektu: 
7 178,45 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt nawiązał do współpracy partnerów 
z poprzednich lat. Grupą docelową projektu 
były dzieci z przedszkoli z Jablonca nad 
Nisou, Przedszkola Pampeliška i Kita 
Knirpsenland Oderwitz. Celem działań 
było przyswajanie kompetencji związanych 
z sąsiednim krajem, językiem, kulturą, 
środowiskiem, relacjami społecznymi. 
Projekt obejmował spotkania grup dzieci 
w roku kalendarzowym, 10x w Jabloncu 
nad Nisou i 10x w Oderwitz. Zorganizowano 
staże wymienne nauczycieli, raz w tygodniu 
nauczycielka, native speaker, zgodnie 
z zasadami zawodowymi i pedagogicznymi 
uczyła swojego języka ojczystego 
dzieci w partnerskim przedszkolu. 
W projekcie byli aktywnie zaangażowani 
także rodzice dzieci. Wiosną odbył się 
rodzinny weekend w Harrachovie.
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Międzynarodowe 
zarządzanie w praktyce

partner wiodĄcy:
technická uniVerzita V liberci
partner projektu:
tu dresden (ihi zittau)
okres realizacji projektu:
12/2017–4/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 067,02 eur
całkowity koszt projektu:
14 196,50 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W tym projekcie Uniwersytet Techniczny 
w Libercu wspólnie ze Szkołą Wyższą 
w Zittau zorganizował międzynarodowe 
warsztaty nt. międzynarodowego 
zarządzania. Warsztaty odbyły się dniach 
4–6.01.2018 w Chrastavie i uczestniczyli 
w nich studenci z Czech, Niemiec 
i innych krajów. Dzięki spotkaniu 
można było połączyć wiedzę teoretyczną 
z praktyką. W ramach samodzielnej 
pracy studenci z obu partnerskich 
instytucji opracowali tematy z zakresu 
zarządzania międzynarodowego, które 
później wspólnie omawiali, dyskutowali 
i oceniali. Ważną rolę w ramach realizacji 
projektu odegrały też wspólne wycieczki. 
W ramach projektu odwiedzono 
Centrum Naukowe nanomateriałów 
i zaawansowanych technologii na 
Uniwersytecie Technicznym w Libercu 
(CXI), które jest elementem kampusu 
libereckiego uniwersytetu. Studenci mogli 
wspólnie z ekspertami z uniwersytetu 
rozmawiać o możliwościach wykorzystania 
nanomateriałów w praktyce i bezpośrednio 
na miejscu obserwować zrównoważony 
rozwój nauk i badań stosowanych.

Międzynarodowy 
zlot z okazji 
100-lecia republiki 
i 130-lecia Klubu 
Czeskich Turystów

partner wiodĄcy:
klub českých turistů krásná lípa
partner projektu:
heiMat- und huMboldVerlein eibau e. V.
okres realizacji projektu:
12/2017–7/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 069,42 eur
całkowity koszt projektu:
16 552,26 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył wydarzenia historycznego 
na terenie Worka Szluknowskiego, 
jakie miało miejsce sto lat temu – 
Bunt Rumburski. Na dzień 8 maja 
2018 r. przygotowano wydarzenie 
„Międzynarodowy zjazd z okazji 100-lecia 
republiki i 130-lecia Klubu Czeskich 
Turystów”, które było zorganizowane 
przez Klub Czeskich Turystów Krásná 
Lípa i jego wieloletniego partnera Heimat- 
und Humboldverein Eibau. Program był 
tematycznie podzielony na trzy części: 
1. część – krótka rekonstrukcja epizodu 
dotyczącego Buntu Rumburskiego tak, 
jak odegrała się sto lat temu na dworcu 
w Krasnej Lípie, 2. część – uroczystość 
ku pamięci ofi ar Buntu Rumburskiego 
(odsłonięcie tablicy pamiątkowej), 
3. część – program kulturalny, w ramach 
którego wystąpili artyści amatorzy 
z Czech, Niemiec i Polski. Do popularyzacji 
wydarzenia służył też zabytkowy pociąg 
parowy, który odegrał główną rolę 
w ramach odtworzenia wymienionego 
wydarzenia. Uczestnicy mieli możliwość 
pojechania na wydarzenie tym pociągiem.

Dziecięcy uniwersytet 
Trójstyku

partner wiodĄcy:
základní škola lidická, hrádek nad nisou
partner projektu:
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu:
9/2018–6/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 781,27 eur
całkowity koszt projektu:
17 389,73 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Przedmiotem projektu było spotkanie 
dzieci z czeskiego, saksońskiego 
i polskiego pogranicza, które razem 
pracowały z drukiem 3D oraz zajmowały 
się mechatroniką i robotyką. Wspólne 
zajęcia prowadzone były w mieszanych 
grupach na Uniwersytecie Technicznym 
w Libercu w języku angielskim. Efekty 
pracy grup roboczych zaprezentowano 
na konferencji końcowej. Uczniowie 
i studenci, którzy obronili swoje prace, 
otrzymali certyfi katy potwierdzające udział 
w Uniwersytecie Dziecięcym Trójstyku.
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Hrádek nad Nisou – 
Oybin – lato kulturalne

partner wiodĄcy: 
brána trojzeMí
partner projektu: 
geMeide oybin / kurort oybin
okres realizacji projektu: 
2/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 524,72 eur
całkowity koszt projektu: 
15 911,44 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Efektem projektu jest nowa współpraca 
transgraniczna i nowe partnerstwo 
między Miastem Hrádek nad Nisou 
po czeskiej stronie a Gminą Oybin po 
stronie saksońskiej, przede wszystkim 
w dziedzinie kultury i sportu. W ramach 
projektu zrealizowano 4 wydarzenia 
społeczne i kulturalne, w ramach których 
rozpoczęto i sprawdzono współpracę gmin, 
podległych im jednostek, stowarzyszeń 
i innych aktorów z euroregionu Nysa. Do 
tych wydarzeń należało Otwieranie Jeziora 
Kristýna 2018, Hradeckie Dni Miasta 2018 
(piątkowy program), których elementem 
był także uroczysty wernisaż wystawy 
fotograficznej oraz Dożynki 2018.

Tropem średniowiecza 
do sąsiadów

partner wiodĄcy: 
Město kaMenický šenoV
partner projektu: 
FreMdenVerkehrsbetrieb oybin
okres realizacji projektu: 
1/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 071,41 eur
całkowity koszt projektu: 
15 378,14 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wykonano wystawę 
objazdową prac plastycznych dzieci z obu 
stron granicy, uzupełnioną informacjami 
o Karolu IV, jego życiu i śladach, jakie 
pozostawił w regionie transgranicznym. 
Kolejnym działaniem był wspólnie 
zorganizowany Festyn Średniowieczny 
w Kamenickim Šenovie. Elementem 
festynu był średniowieczny turniej rycerski 
z udziałem Czechów i Niemców, targ 
średniowieczny z historycznym programem 
kulturalnym oraz pokazy średniowiecznych 
rzemiosł. Wydarzeniu towarzyszył program 
dla dzieci z konkursami. Z niemieckiej 
strony w wydarzeniu uczestniczył władca 
Karol IV wraz ze swoim orszakiem, 
który przemówił do uczestników.

Popularyzacja 
rzemiosł artystycznych 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
cool -nisa -tour z. s.
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
1/2018–6/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 683,95 eur
całkowity koszt projektu: 
14 922,30 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie realizacji projektu 
zorganizowano 12 warsztatów 
artystycznych i rzemieślniczych oraz 
12 spotkań z rzemieślnikiem w KultiVARze. 
Przeprowadzono ważną popularyzację 
rzemiosł artystycznych i ich inspirujących 
twórców, którzy w wielu przypadkach mieli 
po raz pierwszy możliwość prowadzenia 
swoich warsztatów dla gości zagranicznych 
z niemieckiej strony. Kolejnym działaniem 
projektu było wykonanie 9 nagrań wideo 
o rzemiosłach artystycznych i ich twórcach 
bezpośrednio w ich pracowniach.
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Klimat, pogoda i ich 
lokalne skutki

partner wiodĄcy: 
společnost pro jizerské hory, o.p. s.
partner projektu: 
uMweltzentruM dresden, e.V.
okres realizacji projektu: 
1/2018–6/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 341,63 eur
całkowity koszt projektu: 
7 460,75 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zapoznanie uczniów 
z tematami takimi jak pogoda, klimat 
i ich lokalne skutki, zajęcia odbyły się 
w ciekawej formie (doświadczenia, zajęcia 
badawcze, własne wyciąganie wniosków). 
W kontekście międzynarodowym bardzo 
pouczające było zobaczyć, jak do danej 
tematyki podchodzi społeczeństwo 
w Niemczech i Czechach. W trakcie 
projektu zorganizowano trzy dwudniowe 
spotkania – każda uczestnicząca klasa 
podzieliła się na połowy, pierwszego dnia 
jedna połowa spędziła dzień w Jabloncu 
nad Nisou a druga połowa pojechała do 
Drezna. Kolejnego dnia się zamienili. 
Partnerzy mieli możliwość wykorzystania 
bogatych doświadczeń w zakresie edukacji 
środowiskowej i w ramach przygotowanych 
działań stosowali nowoczesne podejście 
do nauki poprzez wrażenia, edukacji 
projektowej i działań badawczych.

Zaproszenie do 
sąsiadów – DE

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa
partner projektu: 
euroregion neisse, e.V.
okres realizacji projektu: 
4/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 493,44 eur
całkowity koszt projektu: 
17 051,11 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył promocji regionu 
wśród szerokiej publiczności. Zwrócono 
się do wszystkich grup wiekowych, 
wg badań na Facebooku największe 
zainteresowanie zaproszeniem było 
wśród młodych rodzin i seniorów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
nakręcone filmy. Widzowie mogli w filmach 
zobaczyć znane i mniej znane miejsca 
niemieckiego pogranicza. Zaproszenie 
do odwiedzin uzupełniono ciekawymi 
informacjami nt. historii danego miejsca, 
okolicznych zabytków a także zachętą do 
odwiedzenia informacji turystycznych.

Tańce country 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
taneční skupina staří znáMí
partner projektu: 
tsV grossschönau e. V., 
sektioni linedance
okres realizacji projektu: 
5/2018–6/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 847,90 eur
całkowity koszt projektu: 
6 879,89 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie realizacji projektu nawiązano 
przede wszystkim bliskie przyjaźnie 
pomiędzy członkami obu organizacji 
i innymi uczestnikami projektu. 
Zrealizowano wspólne treningi 
i przygotowano wiele występów tanecznych, 
które później zaprezentowano wspólnie 
na publicznych wydarzeniach w ramach 
projektu i poza nim. W wydarzeniach 
aktywnie uczestniczyła też publiczność 
korzystająca z warsztatów nauki tańca.
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Revolutiontrain 
Hrádek n.N.–Zittau

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
4/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu: 
18 518,06 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt miał na celu zwiększenie 
wiedzy dzieci i dorosłych na temat 
skutków używania narkotyków oraz 
profilaktykę przeciwnarkotykową. Skład 
pociągu Revolution Train ma formę sal 
multimedialnych, w których na kilku 
płaszczyznach odgrywa się opowieść 
o przyczynach, rozwoju i skutkach 
uzależnienia od narkotyków. Osoby 
zwiedzające pociąg przeciwnarkotykowy 
przechodziły przez tę opowieść 
i dzięki technologiom interaktywnym 
aktywnie stawały się jej uczestnikami. 
Ponadto w ramach anonimowych 
badań ankietowych dzieci z pogranicza 
zgromadzono dane statystyczne, na 
podstawie których opracowano wspólne 
wnioski, ujęte w planach zapobiegania 
przestępczości na Trójstyku ERN.

Teatr wspólnotowy na 
rzecz transgranicznego 
sąsiedztwa: Dziś tak 
jak sto lat temu?

partner wiodĄcy: 
centruM sVaté zdislaVy z.s.
partner projektu: 
hillersche Villa ggMbh
okres realizacji projektu: 
4/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 278,20 eur
całkowity koszt projektu: 
2 842,69 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Członkowie stowarzyszenia zaprezentowali 
pomysł, by przygotować spektakl, który 
będzie przedstawiał czesko -niemieckie 
stosunki w czasie rozpadu Austro -Węgier, 
czyli przed zasadniczą zmianą wynikającą 
z wydarzeń przed, w trakcie i po drugiej 
wojnie światowej. Akcję opowieści 
konsultowano z historykami z Narodowego 
Instytutu Pamięci, z powstającego Muzeum 
niemieckojęzycznej ludności Czech, 
Moraw i Śląska w Ústí nad Labem oraz 
z lokalnego muzeum w Bawarii, które 
zarządza zbiorami osób przesiedlonych/
wypędzonych z czeskiego pogranicza. 
Powoli zaczęto układać opowieść o dwóch 
mężczyznach, którzy spotykają się na 
froncie, jeden z Českiego Dubu mówiący po 
czesku, drugi z Deutsch – Gabel mówiący 
po niemiecku. Jednak obaj rozumieją 
język i częściowo też perspektywę 
drugiego. Ta zasada, że czeskie postaci 
mówią po czesku a niemieckie po 
niemiecku, w tym dwujęzyczne dialogi, 
utrzymana jest w całym spektaklu. 
Gdy więc ktoś z publiczności znał tylko 
jeden język, musiał się domyślać, co 
mówią partnerzy w dialogu, co, zgodnie 
z informacjami, wszystkim się udało 
i każdy mógł doświadczyć codzienności 
dwujęzycznego regionu sprzed ponad 
stu lat oraz w pewnym momentach, 
jak wygląda też dziś. Premiera cieszyła 
się dużym zainteresowaniem widzów 
z czeskiej i niemieckiej strony granicy, 
wywołała wiele reakcji i dyskusji.

1. edycja Sąsiedzkiego 
Balu miast Varnsdorf-
-Großschönau-
-Seifhennersdorf

partner wiodĄcy: 
Město VarnsdorF
partner projektu: 
geMeinde grossschönau
okres realizacji projektu: 
3/2018–9/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 237,56 eur
całkowity koszt projektu: 
4 985,37 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym działaniem projektu była 
organizacja 1. edycji Sąsiedzkiego Balu 
miast Varnsdorf – Großschönau – 
Seifhennersdorf. Z tym wydarzeniem 
związanych było kilka ważnych 
oddzielnych, jak i wspólnych rocznic – 
150-lecie otrzymania przez Varnsdorf 
praw miejskich, 155-lecie straży 
pożarnej w Varnsdorfie, 160-lecie 
straży pożarnej w Großschönau oraz 
50-lecie współpracy straży pożarnych 
z Varnsdorfa i Großschönau.
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Multisport festiwal 
wokół Szwajcarii 
Czesko-Saksońskiej

partner wiodĄcy: 
obec lipoVá
partner projektu: 
sohlan a.d. spree, 
stadtVerrwaltung sebnitz
okres realizacji projektu: 
5/2018–7/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu: 
20 256,61 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Multisport festiwal w Szwajcarii Czesko-
-Saksońskiej połączył ludzi interesujących 
się ruchem, pochodzących z sąsiednich 
regionów w Czechach i Niemczech. 
Podczas festiwalu największą uwagę 
poświęcono dzieciom i młodzieży, dla 
których przygotowano najwięcej różnych 
dyscyplin. Kulminacją festiwalu były 
niedzielne zawody Pucharu Czech 
w triathlonie w kategorii uczniów. 
Projekt, którego celem było między 
innymi zachęcenie ludzi do uprawiania 
sportu, będącego elementem łączącym 
i integrującym, opartym na emocjonalnym 
przeżywaniu, pokonywaniu własnych 
granic i przeżywaniu radości z osiągnięć, 
udał się pomimo niesprzyjającej pogody.

Wspólnie w regionie, 
wspólnie w kulturze

partner wiodĄcy: 
creat z.s.
partner projektu: 
Freunde der Mandaukasarne e.V.
okres realizacji projektu: 
3/2018–1. 7. 2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 031,89 eur
całkowity koszt projektu: 
5 919,88 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano kilka 
działań. W 2018 roku minęło 150 lat 
od położenia kamienia węgielnego 
pod koszary w Mandau. Przy okazji tej 
rocznicy odbyła się wspólna impreza 
ze stowarzyszeniem przyjaciół Koszar 
Mandawskich Zittau i organizacji Creat. 
Partnerzy wspólnie w Muzeum Techniki 
przygotowali wystawę modeli ważnych 
historycznych budowli z czeskiego 
i niemieckiego pogranicza. Wydano 
publikację pt. 150 lat Koszar Mandawskich.

Rzemiosło i tradycje 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
brána trojzeMí
partner projektu: 
landschaFtspFlegeVerband „zittauer 
gebirge und Vorland” e.V.
okres realizacji projektu: 
10/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 065,25 eur
całkowity koszt projektu: 
9 488,53 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Ten czesko -niemiecki projekt nawiązywał 
do czesko -polskiego projektu, który był 
w Hrádku n.N. realizowany. Drugi etap 
obejmował remont domu przysłupowego. 
Projekt „Rzemiosło i tradycje na Trójstyku” 
dotyczący czeskich i niemieckich 
tradycji i rzemiosł nawiązał do tego 
projektu, zwiększając wiedzę nt. tradycji 
i rzemiosł z niemieckiej strony regionu 
oraz łącząc w ten sposób prezentację 
i znajomość tradycji i rzemiosł na całym 
Trójstyku. Zorganizowano 12 kreatywnych 
warsztatów dla mieszkańców i 6 dni 
działań dla uczniów szkół podstawowych 
i nauczycieli. Tematyka warsztatów 
dotyczyła np. zwyczajów wielkanocnych 
i bożonarodzeniowych, karnawału, ziół, 
odbyły się także warsztaty pod gołym 
niebem dotyczące troski o drzewa.
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Tradycje nas łączą

partner wiodĄcy: 
Městská knihoVna VarnsdorF
partner projektu: 
traditionshoF bulnheiM e.V.
okres realizacji projektu: 
7/2018–1/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 428,99 eur
całkowity koszt projektu: 
2 857,64 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt „Tradycje nas łączą” był wspólnym 
przedsięwzięciem Miejskiej Biblioteki 
w Varnsdorfie i towarzystwa Traditionshof 
Bulnheim e.V. z Seifhennersdorf. Celem 
projektu było utrzymanie w pamięci 
wspólnej historii i ludowej mądrości. 
Głównym przedmiotem projektu było 
wydanie publikacji serbołużyckich 
przysłów oraz wspólna wycieczka 
do Bautzen. Trzyjęzyczną publikację 
serbołużyckich przysłów wydaną w języku 
czeskim, niemieckim i serbołużyckim 
wzbogacono rysunkami autorstwa 
ilustratorki Isy Bryccyny. Publikacja była 
pozytywnie przyjęta przez czytelników, 
została przekazana do bibliotek oraz 
zainteresowanym instytucjom i osobom. 
Publikacja została zaprezentowana 
w Muzeum Serbołużyckim w Bautzen.

Sympozjum artystyczne 
na Trójstyku 2018

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Freunde ded beckenbergs e.V.
okres realizacji projektu: 
6/2018–8/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 121,33 eur
całkowity koszt projektu: 
16 613,33 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Święci patroni na Trójstyku byli tematem 
trzydniowego sympozjum artystycznego, 
które odbyło się latem 2018 roku w Hradku 
nad Nisou. Sympozjum artystyczne 
na Trójstyku płynnie nawiązało do 
bardzo udanego Letniego Sympozjum 
Rzeźbienia w Drewnie, które odbyło się 
w 2018 roku. Po raz pierwszy zaproszono 
też kamieniarzy i udało się nawiązać 
współpracę z Technikum Kamieniarstwa 
i Rzeźbiarstwa w Hořicach. Zwiedzający 
mieli okazję zapoznać się z twórczością 
i techniką rzeźbiarzy i kamieniarzy oraz 
ich pracą. Rzemieślnicy z Czech i Niemiec 
mieli też czas na dyskusję o poszczególnych 
technikach pracy, możliwość połączenia 
rzeźby w drewnie z pracą z kamieniem, 
mogli porównywać poszczególne style 
pracy, twórczość, wykorzystywane motywy 
a także mieli okazję do bardzo żywej 
dyskusji i dzielenia się informacjami na 
temat najnowszych narzędzi, pomocy, które 
są potrzebne i niezbędne w ich pracy.

Olimpiada sportowa 
seniorów bez granic

partner wiodĄcy: 
Město česká lípa
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
5/2018–9/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 873,43 eur
całkowity koszt projektu: 
3 380,51 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Olimpiada seniorów bez granic 
rozpoczęła się 15 czerwca w Czeskiej 
Lipie. Rywalizowali z sobą seniorzy 
z Czeskiej Lipy i Zittau. Przygotowano 
warsztaty kreatywne, podczas których 
zainteresowani mogli wykonać drobne 
upominki. Wieczorem odbyła się biesiada 
przy grillu i muzyce. Drugiego dnia 
niemieccy goście zwiedzili miasto a potem 
razem z czeskolipskimi seniorami ruszyli 
w rejs statkiem po Jeziorze Machy, podczas 
którego wysłuchali prelekcji historyka 
Ladislava Smejkala. Celem projektu było 
wzmocnienie współpracy transgranicznej 
między miastami Czeska Lipa i Zittau.
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Rozwój młodzieżowej 
piłki nożnej – 
wzajemna współpraca 
FK Varnsdorf i FC 
Oberlausitz Neugersdorf

partner wiodĄcy: 
Fk VarnsdorF
partner projektu: 
Fussbalclub oberlausitz neugersdorF e.V.
okres realizacji projektu: 
7/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 298,97 eur
całkowity koszt projektu: 
9 763,50 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt skierowany był do młodych piłkarzy, 
dzieci i młodzieży, zrzeszonych w FK 
Varnsdorf i FC Oberlausitz Neugersdorf, 
nawiązując do wieloletniej udanej 
współpracy obu klubów. Przedmiotem 
projektu było spotkanie graczy z obu 
klubów wszystkich kategorii. Rozegrano 
przygotowawcze mecze i uczestniczono 
we wspólnych treningach skierowanych 
do wszystkich kategorii graczy, dzieci 
i młodzieży. Zorganizowano też 
zgrupowanie dla starszych uczniów 
oraz półkolonię dla młodszych uczniów. 
Udział młodych piłkarzy i ich trenerów 
w tym projekcie przyczynił się do dalszego 
rozwoju młodzieży na polu sportu, 
a także do poprawy wymiany informacji 
między dwoma sąsiednimi krajami 
w ramach współpracy transgranicznej.

Wspólna historia 
transportu łączy

partner wiodĄcy: 
boVeraclub
partner projektu: 
strassenbahnFreunde cheMnitz e.V.
okres realizacji projektu: 
5/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 983,94 eur
całkowity koszt projektu: 
7 039,94 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Dzięki wspólnemu udziałowi partnerów 
na wzajemnych spotkaniach, na różnych 
wydarzeniach kulturalnych i turystycznych 
odbywających się w Saksonii i w Czechach 
mieszkańcom zaprezentowano 
wieloletnią ścisłą współpracę organizacji 
i stowarzyszeń z Saksonii i Czech 
w dziedzinie renowacji i utrzymania 
zabytkowych pojazdów. W formie tablic 
informacyjnych, ulotek i folderów, 
różnych wydawnictw i innych materiałów 
promocyjnych zaprezentowano muzea 
oraz odrestaurowane autobusy i tramwaje 
a także inne cele, działania i rezultaty 
współpracy. Przy udziale obu partnerów 
stworzono nową wystawę tramwajów, która 
skupia się na pokazaniu historycznych 
powiązań związanych z produkcją 
pojazdów komunikacji publicznej oraz 
kooperacji w ramach ówczesnej CSRS 
i NRD. Wystawa ta znajduje się w pawilonie 
„C” Muzeum Techniki w Libercu. Podczas 
imprez prezentowano zabytkowe 
autobusy i organizowano przejazdy dla 
gości wystawy w Libercu i w Chemnitz.

Święto piwa 
Šluknov – Sohland

partner wiodĄcy: 
Město šluknoV
partner projektu: 
geMeinde sohland an der spree
okres realizacji projektu: 
7/2018–9/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 049,91 eur
całkowity koszt projektu: 
10 646,96 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt przedstawia połączenie czeskiej 
i niemieckiej kultury za pośrednictwem 
wspólnej tradycji piwa. Efektem jest 
zrealizowane święto piwa z udziałem 
szerokiej publiczności z czeskiej 
i niemieckiej części euroregionu Nysa. 
Kolejnym działaniem projektu była 
dwujęzyczna wystawa objazdowa 
poświęcona historii browarnictwa 
w Šluknovie. Powstała wystawa nt. 
historii browarnictwa w Šluknovie 
przedstawiała bogatą historię tej branży 
i była inspiracją dla dalszego rozwoju.
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Ojcowie chrzestni 
potoków – transfer 
i wspólne rozwijanie 
oferty edukacyjnej

partner wiodĄcy: 
střeVlík – středisko ekologické 
VýchoVy libereckého kraje
partner projektu: 
landschaFtspFlegeVerband „zittauer 
gebirge und Vorland” e.V.
okres realizacji projektu: 
10/2018–7/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 872,94 eur
całkowity koszt projektu: 
15 144,64 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Zrealizowany projekt dotyczył edukacji 
środowiskowej w zakresie rzek, ich 
znaczenia dla człowieka i stabilności 
ekologicznej. Oferta edukacyjna bazuje 
na aktywizacyjnych metodach edukacji. 
Projekt obejmował metody nauczania 
opartego na badaniach, które jest 
preferowane w nowoczesnym szkolnictwie 
oraz wskazane w wielu dokumentach 
Unii Europejskiej dotyczących kształcenia 
w zakresie nauk przyrodniczych. 
Zasada oferty edukacyjnej wzmacnia 
wiele dziedzin rozwoju ucznia – 
wiedzę, cechy emocjonalne, postawy 
i kompetencje w zakresie rozwiązywania 
problemów. Dzięki realizacji projektu 
w środowisku, które uczeń zna, oferta 
edukacyjna obejmuje zasady nauczania 
bazującego na środowisku lokalnym.

Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny Lípa 
Musica – współpraca 
transgraniczna

partner wiodĄcy: 
arbor – spolek pro duchoVní kulturu
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
8/2018–7/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 492,53 eur
całkowity koszt projektu: 
12 344,16 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było stworzenie 
kanałów komunikacji i instrumentów 
do rozpowszechnienia i lepszego 
wypromowania organizowanych wydarzeń 
po stronie saksońskiej: prezentacja na 
Facebooku, folder nt. współpracy, wydanie 
audio nagrania z realizowanych działań, 
reportaże wideo z koncertów i spotkań 
itp. Jednocześnie odbyło się dwudniowe 
spotkanie czeskich i niemieckich aktorów 
projektu w celu dalszego pogłębienia 
współpracy i wymiany doświadczeń. 
Spotkanie odbyło się w Internationales 
Begegnungszentrum St. Mariental wiosną 
2019 roku przy udziale przedstawicieli 
gmin i miast strony saksońskiej 
i przedstawicieli wnioskodawcy. Dla 
publiczności opracowano instrumenty 
i nośniki informacji, które rozpowszechniły 
wiedzę nt. realizowanych działań i czesko-
-niemieckiego transgranicznego dialogu 
kulturowego. Grupą docelową projektu 
był ogół społeczeństwa z grona lokalnych 
mieszkańców i turystów z saksońskiego 
pogranicza zainteresowanych kulturą.

Tworzenie w skałach 
i dzień naszych 
stowarzyszeń

partner wiodĄcy: 
podralský nadační Fond zod
partner projektu: 
naturschutzzentruM 
oberlauzitz bergland e.V.
okres realizacji projektu: 
6/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 516,29 eur
całkowity koszt projektu: 
14 725,05 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Czescy i niemieccy artyści wspólnie tworzyli 
obiekty i rzeźby w stylu land art na nowo 
powstającej ścieżce land art pośród skał 
piaskowca w Brništi w ramach jednego 
z działań projektu Tworzenie w skałach. 
W ramach ścieżki organizatorzy wydarzenia 
odsłonili i udostępnili niemal zapomnianą 
kapliczkę z 1810 roku. Drugim działaniem 
był dzień naszych organizacji Festiwal 
dla wsi – impreza dla publiczności 
z programem kulturalnym i sportowym. 
W wydarzeniu uczestniczyły czeskie 
i niemieckie organizacje i stowarzyszenia 
a także mieszkańcy z obu stron granicy.
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Festiwal Big Band 
Jam w ERN

partner wiodĄcy:
kultura z.s.
partner projektu:
MusicVerein klangFarben e.V.
okres realizacji projektu:
7/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 826,89 eur
całkowity koszt projektu:
17 443,40 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się takie 
działania, jak wspólne warsztaty 
kapelmistrzów oraz wspólny występ orkiestr 
w ramach jam session. Projekt był ściśle 
powiązany z równolegle realizowanym 
projektem niemieckiego partnera 
„14. internationaler Big Band Workshop 
2018 im Dreiländereck”. Konkretni 
muzycy nawiązali ścisłą współpracę, 
dzielili się doświadczeniami związanymi 
z nauką gry na instrumencie muzycznym 
oraz pracą z młodzieżą w ERN. Dużym 
sukcesem był całodniowy występ orkiestr, 
który odwiedziło ponad 2000 widzów. 
Cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród wszystkich pokoleń słuchaczy.

Hockey – united.
eu 2018/2019

partner wiodĄcy:
Město dolní pousteVna
partner projektu:
stadtVerwaltung sebnitz
okres realizacji projektu:
10/2018–6/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
11 302,63 eur
całkowity koszt projektu:
13 297,22 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt promował sport rekreacyjny 
i wyczynowy na pograniczu. Realizowany 
był w okresie letnim i zimowym: 
nauka jazdy na rolkach, łyżwiarstwo 
fi gurowe, hokej. W działania projektu 
zaangażowane były wszystkie grupy 
wiekowe, dzieci, młodzież i dorośli. 
Celem projektu było wzbogacenie 
działań rekreacyjnych, które zapobiegają 
powstawaniu zjawisk patologii społecznej.

25 lat partnerstwa 
Tanvald – Wittichenau

partner wiodĄcy:
Město tanVald
partner projektu:
wittichenau
okres realizacji projektu:
9/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
4 559,62 eur
całkowity koszt projektu:
5 364,26 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W Tanvaldzie odbyła się 25. edycja Dni 
Tanvaldu, którą zorganizowano przy 
okazji 25-lecia współpracy partnerskiej 
z miastem Wittichenau. Organizatorzy 
dla wszystkich uczestników, wśród 
których było dwieście gości z Wittichenau, 
przygotowali bogaty program kulturalny 
dla wszystkich pokoleń. Głównym 
działaniem projektu były warsztaty 
z udziałem przedstawicieli z Tanvaldu, 
gości z Wittichenau i Bad Honnef oraz 
gości z polskiego Lubomierza, podczas 
których między innymi podsumowano 
minione 25 lat partnerstwa między 
Tanvaldem i Wittichenau, współpracę 
z Miastem Lubomierz oraz przedstawiono 
pomysły na dalszą współpracę.
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Przyjaźń 
i doświadczenia

partner wiodĄcy:
ohk jablonec n. nisou
partner projektu:
industrie- und handelskaMMer dresden
okres realizacji projektu:
10/2018–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
11 447,12 eur
całkowity koszt projektu:
13 467,21 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach realizowanego projektu 
zorganizowano 3 duże transgraniczne 
spotkania przedsiębiorców z obu stron 
granicy – w Dreźnie, na ziemi jabloneckiej 
oraz na targach Konventa 2019 w Löbau. 
Przedsiębiorcy mieli za każdym razem 
wiele okazji do nawiązania kontaktów 
i współpracy oraz wymiany doświadczeń. 
Jednocześnie opracowano materiały, 
które prezentują regionalne rzemiosła 
czesko -saksońskiego pogranicza.

Kraina naszych 
słów 2019

partner wiodĄcy:
euroregion nisa
partner projektu:
euroregion neisse, e.V.
okres realizacji projektu:
12/2018–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 302,72 eur
całkowity koszt projektu:
14 473,79 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wydano dwujęzyczną 
książkę z artykułami czeskich i saksońskich 
autorów wraz z ich tłumaczeniem. 
Teksty zostały uzupełnione ilustracjami 
regionalnych artystów. Książka jest 
antologią regionalnej twórczości bez 
względu na granice i prezentuje bogactwo 
kulturowe i duchowe czesko -niemieckiej 
części euroregionu. Czesko -niemiecka 
książka „Kraina naszych słów 2019” 
została zaprezentowana w Krajskiej 
Bibliotece Naukowej w Libercu, po 
czym odbyło się czytanie autorskie 
a podczas całego wieczoru na ekranie 
wyświetlano ilustracje z czytanki.

Działania, które 
nie znają granic

partner wiodĄcy:
centruM Volného času arabela
partner projektu:
sächsischer landesVerband 
der schullandheiMe
okres realizacji projektu:
1/2019–8/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 446,52 eur
całkowity koszt projektu:
16 995,91 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się cztery 
działania skierowane do dzieci 
z pogranicza, wizytacja czeskiej opiekunki 
dzieci w Niemczech, wizytacja saksońskiej 
opiekunki w Czechach, spotkanie dzieci 
w Niemczech na temat „Plenerowe 
zabawy na łonie natury” oraz spotkanie 
dzieci w Czechach na temat „Narty jako 
środek integrujący”. Animacje językowe 
i teambuilding odgrywały niezastąpioną 
rolę w pokonywaniu barier i niwelowaniu 
początkowej nieśmiałości dzieci. Przyjazne 
spotkania podczas wizytacji przyczyniły się 
do przekazania wieloletnich doświadczeń 
i umiejętności obu partnerów.
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Współpraca i promocja 
geoparków UNESCO 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
geopark český ráj o.p. s.
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
12/2018–6/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 685,66 eur
całkowity koszt projektu: 
14 924,31 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było przede wszystkim 
pogłębienie współpracy transgranicznej 
i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
między Światowymi Geoparkami UNESCO 
Czeski Raj i Muskauer Faltenbogen / Łuk 
Mużakowa – Niemcy/Polska, które mają 
w euroregionie Nysa taką samą misję – 
ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 
promocję i wdrażanie przyjaznej dla 
środowiska turystyki, wychowanie 
i edukację społeczeństwa oraz działalność 
naukową. Projekt obejmował promocję 
i popularyzację obszaru, w szczególności 
skierowaną do turystów z euroregionu 
Nysa, pracowników merytorycznych obu 
geoparków oraz stowarzyszeń, które z tymi 
geoparkami współpracują w dziedzinie 
turystyki i promują rozwój zrównoważony, 
a także do mieszkańców euroregionu Nysa 
w celu realizacji misji geoparków UNESCO.

Bertsdorf -Hörnitz 
i Skalice u České Lípy 
wspólnie świętują

partner wiodĄcy: 
obec skalice u české lípy
partner projektu: 
geMeinde bertsdorF -hörnitz
okres realizacji projektu: 
1/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 826,46 eur
całkowity koszt projektu: 
15 089,96 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt obejmował wspólnie zorganizowane 
dwa duże spotkania mieszkańców gmin 
BertsdorfHörnitz i Skalice u České Lípy, 
podczas których udało się pogłębić 
współpracę w dziedzinie kultury, 
zainteresować partnerstwem kolejnych 
mieszkańców oraz docenić pracę 
tych, którzy w największym stopniu 
przyczynili się do rozwoju partnerstwa. 
W ramach projektu odbyło się uroczyste 
spotkanie przedstawicieli jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z obu 
gmin w ramach obchodów 150-lecia 
założenia jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skalicy u České Lípy. Drugie 
spotkanie zorganizowano przy okazji 
obchodów 90-lecia Klubu Sportowego 
SK Skalice związanych ze świętem 
patronki gminy św. Anny, któremu 
towarzyszyła zabawa ludowa, turniej 
piłki nożnej i zabawy dla dzieci.

Transgraniczny 
przewodnik po 
wystawach 2019

partner wiodĄcy: 
oblastní galerie liberec, 
příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
städtische Museen zittau
okres realizacji projektu: 
12/2018–2/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 688,68 eur
całkowity koszt projektu: 
4 339,63 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Muzea Miejskie w Zittau i Galeria Okręgowa 
w Libercu przygotowały na 2019 rok 
wspólny folder informujący o wystawach 
wybranych muzeów w regionie trzech 
państw. Folder wydano w języku czeskim 
i niemieckim. Mieszkańcy i turyści 
euroregionu Nysa mogli w folderze znaleźć 
pomysły na spędzanie czasu wolnego. 
Folder był bezpłatnie dostępny po czeskiej 
i niemieckiej stronie euroregionu Nysa.
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Wspólny rok 2019

partner wiodĄcy: 
Mateřská škola jablonec nad nisou
partner projektu: 
diakonisches werk iM 
kirchenbezirk löbau – zittau
okres realizacji projektu: 
1/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 655,17 eur
całkowity koszt projektu: 
7 829,62 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Rok 2019 był kolejnym udanym rokiem, 
przynosząc dzieciom i dorosłym 
uczestniczącym w projekcie wiele wiedzy 
na temat sąsiedniego kraju. Wspólne 
przeżycia przyczyniły się do wzajemnego 
zrozumienia i docenienia. Dzieci przyswoiły 
pierwszą znajomość języka, otwierając 
się dzięki temu na zrozumienie innej 
kultury. Obie placówki przedszkolne ściśle 
współpracują, przygotowują wspólne 
spotkania, uczestniczą w doskonaleniu 
zawodowym, odbywają się wzajemne 
wizytacje i wymiana doświadczeń.

Gleba i woda – 
wzajemna interakcja

partner wiodĄcy: 
společnost pro jizerské hory, o.p. s.
partner projektu: 
uMweltzentruM dresden, e.V.
okres realizacji projektu: 
1/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 441,42 eur
całkowity koszt projektu: 
7 585,53 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu pod hasłem Gleba 
i Woda obaj partnerzy realizowali 
wspólnie, nawiązując w ramach tego 
projektu do wieloletniej i sprawdzonej 
współpracy. Przy pomocy różnych technik 
artystycznych i prostych doświadczeń, 
które przeprowadzono w specjalnym 
laboratorium w Dreźnie, uczniom 
klas trzecich i czwartych wyjaśniono 
poszczególne elementy obiegu wody. 
Oprócz treści naukowych dużą rolę 
w projekcie miały także międzykulturowe 
spotkania i komunikacja. Z tego powodu 
elementem działań projektu były też 
animacje językowe. Działania projektu 
realizowano częściowo w Jabloncu 
nad Nisou w salach Eurocentrum oraz 
częściowo w Dreźnie, w laboratorium do 
zajęć naukowych, które jest elementem 
oczyszczalni wody przedsiębiorstwa 
Stadtentwässerung Dresden.

Człowiek i zwierzę

partner wiodĄcy: 
iQlandia, o.p. s.
partner projektu: 
tierpark zittau e. V
okres realizacji projektu: 
3/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 578,50 eur
całkowity koszt projektu: 
14 798,24 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było wzajemne poznawanie 
i spotkania dzieci w podobnym wieku 
z obu stron granicy, pokonywanie 
uprzedzeń, zwiększenie kompetencji 
językowych i umiejętności społecznych. 
Szkoły realizację projektu wprowadziły 
w ramach zajęć z przyrody. Połowa 
klasy szkolnej z Niemiec i połowa klasy 
szkolnej z Czech odwiedziły wspólnie 
Tierpark w Zittau, gdzie poznawano 
umiejętności i zmysły zwierząt. Tego 
samego dnia druga połowa czeskiej 
i niemieckiej klasy odwiedziła wspólnie 
iQLANDIĘ w Libercu, badając tam ludzkie 
umiejętności i zmysły. Po tygodniu obie 
połowy klas udały się do placówek, których 
wcześniej nie odwiedzały. Towarzyszyli 
im tłumacze i lektorzy. Uczniowie w obu 
placówkach wypełnili karty pracy a każda 
klasa otrzymała nagrodę rzeczową.
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Tenis bez granic

partner wiodĄcy: 
liberecký tenisoVý klub
partner projektu: 
Verein zur Förderung des tc blau-
-weiss dresdenblasewitz
okres realizacji projektu: 
12/2018–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 875,44 eur
całkowity koszt projektu: 
4 559,35 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył spotkań młodzieży 
z Drezna i Liberca, która chce się wspólnie 
uczyć, czegoś doświadczyć i grać 
w tenisa. Głównymi celami i rezultatami 
jest pokonanie barier językowych, 
zwiększenie osiągnięć sportowych, 
rozszerzenie osobistych horyzontów oraz 
wspieranie otwartości na inną kulturę 
i mentalność. Dzięki grze w tenisa dzieci 
bardzo szybko nawiązały dobry kontakt, 
który dodatkowo wzmocniły podczas 
kolejnych działań uzupełniających. 
Uczestnicy byli ponadto zakwaterowani 
w rodzinach swoich rówieśników, dzięki 
czemu mogli bliżej poznać swojego 
kolegę, jego rodzinę, doświadczyć 
różnic kulturowych oraz korzystać 
z dalszego wspólnie spędzonego czasu.

Wspólnie 
i transgranicznie 
w dziedzinie prewencji 
pierwotnej

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
2/2019–6/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 073,68 eur
całkowity koszt projektu: 
11 851,39 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył wymiany doświadczeń 
w zakresie edukacji pracowników 
pedagogicznych. Grupa robocza składająca 
się z czeskich i niemieckich nauczycieli 
uczestniczyła w warsztatach dotyczących 
ogólnej profilaktyki pierwotnej skierowanej 
zarówno do młodszych, jak i starszych 
uczniów. Ponadto podczas warsztatów 
końcowych dokonano wspólnej ewaluacji 
kształcenia nauczycieli. Dla młodzieży 
szkolnej przygotowano wykłady na 
temat profilaktyki narkotykowej oraz 
wykłady na temat agresji i stosunków 
międzyludzkich w środowiskach szkolnych. 
Kolejnym celem projektu była prezentacja 
oferty edukacyjno -rekreacyjnej w 
Hrádku nad Nisou / Zittau i okolicach. 
W tym celu stworzono transgraniczną 
bazę danych instytucji i ich oferty na 
czas wolny z krótkim opisem, danymi 
do kontaktu, zdjęciami z działań.

Siatkówka dzieci 
i młodzieży 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
těloVýchoVná jednota bižuterie z. s.
partner projektu: 
MsV bautzen 04, e.V.
okres realizacji projektu: 
3/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 367,30 eur
całkowity koszt projektu: 
14 549,77 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była realizacja czterech 
weekendowych zgrupowań siatkówkowych 
oraz dwóch turniejów międzynarodowych, 
w których uczestniczyły, oprócz MSV 
Bautzen i TJ Bižuterie, także inne kluby 
regionalne i klub sportowy IKS Jelenia Góra. 
Weekendowe zgrupowania pozwoliły na 
zwiększenie sprawności uczestniczących 
sportowców, zawodnicy biorący udział 
w projekcie kibicowali sobie wzajemnie 
podczas turniejów. Cały projekt przyczynił 
się zarówno do udoskonalenia gry jako 
takiej, jak i poznania nowych współgraczy.



137

Osečná – Markersdorf – 
wspólnie, 
transgranicznie, 
międzypokoleniowo

partner wiodĄcy: 
Město osečná
partner projektu: 
geMeinde MarkersdorF
okres realizacji projektu: 
3/2019–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 957,42 eur
całkowity koszt projektu: 
10 538,15 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Gminy Osečná i Markersdorf to gminy 
partnerskie, które współpracują od wielu 
lat. Ze względu na trójstronny region 
transgraniczny do współpracy zapraszane 
jest także polskie miasto partnerskie, 
Krotoszyce. Projekt był skierowany 
przede wszystkim do dzieci i młodzieży 
i przyczynił się do pokonywania barier 
i nawiązania bardziej intensywnych 
kontaktów organizacji, które zajmują się 
w danych gminach pracą z młodzieżą. 
W ramach projektu odbyło się pięciodniowe 
spotkanie dzieci, turniej piłki nożnej 
dla dzieci, trzydniowy program dla 
dzieci w Krotoszycach oraz zawody 
strażackie dla dzieci i dorosłych.

Muzyka łączy sąsiadów

partner wiodĄcy: 
Město šluknoV
partner projektu: 
geMeinde sohland an der spree
okres realizacji projektu: 
2/2019–7/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 758,92 eur
całkowity koszt projektu: 
16 186,97 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Realizowany projekt dotyczył połączenia 
czeskiej i niemieckiej kultury poprzez 
wspólną muzykę, pieśni, dobre jedzenie. 
Wspólne spotkania na Jitrovníku 
v Království, gdzie wydarzenie miało 
miejsce, przyczyniło się do dalszego 
wzmocnienia nieformalnej współpracy 
i przyjaźni pomiędzy sąsiadami z obu 
stron granicy. W ramach projektu 
powstała publikacja na temat historii 
Království, która opisuje bogatą historię 
tej dzielnicy miasta Šluknov i stanowi 
inspirację dla jej dalszego rozwoju.

Święto piwa 
Šluknov – Sohland

partner wiodĄcy: 
Město šluknoV
partner projektu: 
geMeinde sohland an der spree
okres realizacji projektu: 
3/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 175,28 eur
całkowity koszt projektu: 
13 567,04 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu jest 
zrealizowane święto piwa z udziałem 
szerokiej publiczności z czeskiej 
i niemieckiej części euroregionu 
Nysa. Projekt przedstawia połączenie 
czeskiej i niemieckiej kultury za 
pośrednictwem wspólnej tradycji 
piwa i browarnictwa. Rezultatem 
projektu jest także zorganizowana 
dwujęzyczna wystawa objazdowa nt. 
historii browarnictwa w Šluknovie, która 
dokumentuje bogatą historię tej branży 
i jest inspiracją dla dalszego rozwoju.
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5 lat drogi parku 
narodowego

partner wiodĄcy: 
Město krásná lípa
partner projektu: 
grosse kreisstadt sebnitz
okres realizacji projektu: 
4/2019–7/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 238,10 eur
całkowity koszt projektu: 
13 221,30 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Miasta Krásná Lípa i Sebnitz wspólnie 
świętowały wznowienie linii kolejowej 
pomiędzy dwoma krajami i siedzibami 
parków narodowych Czeska i Saksońska 
Szwajcaria. Głównym celem projektu była 
integracja uczestników obu wydarzeń 
odbywających się w jednym dniu, 
zaoferowanie im połączenia kolejowego 
z dodatkową usługą przewodnika 
turystycznego. Obchody odbywały się na 
dworcach w obu miastach, obejmując 
różny program towarzyszący.

Zaproszenie do 
sąsiadów – DE II.

partner wiodĄcy: 
euroregion nisa
partner projektu: 
euroregion neisse, e.V.
okres realizacji projektu: 
3/2019–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 259,88 eur
całkowity koszt projektu: 
17 679,85 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Realizacja tego projektu nawiązała 
do poprzedniego udanego projektu. 
Wykonano 10 krótkich nagrań wideo 
poświęconych atrakcjom turystycznym 
w Saksonii. Nagrania wideo emitowano 
w regionalnej TV RTM+ i umieszczono 
na profilu FB Euroregionu Nysa. 
Nagrania są na stałe dostępne na 
Facebooku i YouTube ERN, mogą być więc 
wykorzystywane do tworzenia postów 
także po zakończeniu realizacji projektu.

Mandau Jazz

partner wiodĄcy: 
s radostí, z.s.
partner projektu: 
hillersche Villa ggMbh
okres realizacji projektu: 
2/2019–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 572,09 eur
całkowity koszt projektu: 
17 143,64 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Festiwal Mandava Jazz zaprezentował 
wszystko, czego można od jazzu 
oczekiwać, jazzowe standardy, muzykę 
eksperymentalną, awangardę, młodość 
i świeżość. Poszczególne koncerty jazzowe 
odbywały się w Niemczech i w Czechach 
w miejscach tradycyjnych, jak i bardzo 
niezwykłych: w teatrze, w starej fabryce, 
w kinie, w kościołach, w browarze lub 
w starym pałacu. Elementem projektu 
był też unikatowy czesko -niemiecki 
pociąg jazzowy jadący na trasie 
Varnsdorf – Zittau – Liberec i z powrotem, 
w którym podczas podróży występowały 
zespoły jazzowe z Czech i Niemiec.
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Nysa – rzeka, 
która nas łączy

partner wiodĄcy:
liberecký kraj
partner projektu:
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu:
4/2019–9/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
4 405,88 eur
całkowity koszt projektu:
5 183,39 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Międzynarodowe spotkanie poświęcone 
rzece Nysie zostało zorganizowane przez 
samorząd Kraju Libereckiego wspólnie 
z partnerem projektu, Miastem Zittau. 
Wydarzenie rozpoczęło się w Eurocentrum 
w Jabloncu nad Nisou ogólnie dostępną 
konferencją z międzynarodowym udziałem. 
Osoby zainteresowane daną tematyką, 
którą jest rzeka stanowiąca naturalną 
granicę trzech państw, mogły rozmawiać 
z uczestnikiem i założycielem tradycyjnego 
corocznego rejsu od źródła Nysy – 
Vladimírem Cvrčkiem o pseudonimie 
„Vezír”. Skaut wodny Vezír w swojej 
prezentacji pokazał nie tylko historię rejsu, 
ale także zwrócił uwagę na ekologiczne 
aspekty i turystyczne zagospodarowanie 
Nysy, co nie kończy się na granicy 
jednego z trzech państw. Następnie 
przy źródle Nysy w Novej vsi rozpoczęto 
rejs, który zakończył się w niemieckim 
Ratzdorfi e, gdzie Nysa wpływa do 
Odry. Uczestnicy wydarzenia mogli też 
obejrzeć wystawę zdjęć z poprzednich 
edycji tego rejsu, przygotowaną w formie 
drukowanej, jak i elektronicznej.

Międzynarodowe 
warsztaty 
specjalistyczne 
„Gospodarowanie 
z odpadami na 
pograniczu czesko-
-saksońskim”

partner wiodĄcy:
technická uniVerzita V liberci
partner projektu:
hochschule zittau/görlitz
okres realizacji projektu:
2/2020–1/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
10 375,66 eur
całkowity koszt projektu:
12 206,67 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym działaniem projektu były 
międzynarodowe specjalistyczne warsztaty 
poświęcone gospodarce odpadami 
i pokrewnym tematom w rejonie trzech 
państw, w szczególności na terenach 
przy granicy kraju libereckiego i Wolnego 
Kraju Saksonia. Wynikiem warsztatów 
była wzajemna wymiana doświadczeń 
oraz wiedzy pomiędzy czeskimi 
i niemieckimi uczestnikami. Interakcja ta 
ma potencjał, by przyczynić się do poprawy 
przetwarzania i likwidacji odpadów, 
a tym samym poprawy środowiska na 
terenie euroregionu Neisse / Nisa / Nysa.

Klejnoty starych sadów

partner wiodĄcy:
VenkoVský prostor, o.p. s.
partner projektu:
christlich -soziales 
bildungswerk sachsen, e.V.
okres realizacji projektu:
8/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
6 681,73 eur
całkowity koszt projektu:
7 860,86 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Głównym celem projektu było, dzięki 
międzynarodowym spotkaniom seniorów 
z Czech, Niemiec i Polski, wzmocnienie 
i rozwijanie stosunków między grupą 
docelową z euroregionu Nysa. Tematyka 
projektu dotyczyła odkrywania dawnych 
odmian owoców, ożywienia wiedzy nt. 
możliwości ich przetwarzania i wpływu ich 
utrzymania w krajobrazie na środowisko. 
Seniorzy dzielili się doświadczeniami oraz 
przedstawili sobie nawzajem działalność 
i zaangażowanie swoich klubów seniora 
w różnych dziedzinach. Z przyniesionych 
próbek owoców stworzono wystawę. 
W trakcie dnia seniorzy mieli możliwość 
oglądania odmian owoców, swoje 
owoce mogli dać do zidentyfi kowania 
i porozmawiać o nich z pomologiem.
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Święto lasu, 
transgraniczne 
spotkania w ERN

partner wiodĄcy: 
podralský nadační Fond zod
partner projektu: 
diakonie st. Martin
okres realizacji projektu: 
06/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 640,29 eur
całkowity koszt projektu: 
16 047,40 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu była współpraca 
transgraniczna, spotkania i wymiana 
doświadczeń w ERN między czeskimi 
i niemieckimi artystami i mieszkańcami 
gmin Brniště i Neukirch oraz klientami 
i pracownikami Diakonii St. Martin. 
W trakcie realizacji projektu w ramach 
współpracy czesko -niemieckiej 
zrealizowano dwa wydarzenia dla 
publiczności: Tworzenie w skałach 
i Festyn leśny. Czescy i niemieccy artyści 
wspólnie tworzyli obiekty land art oraz 
drewniane i kamienne rzeźby w lesie 
koło miejscowości Brniště. Dzięki temu 
wydłużono ścieżkę „Rzeźby w skałach”, 
która powstała w 2018 roku i jest licznie 
odwiedzana przez lokalnych mieszkańców 
oraz czeskich i niemieckich turystów. 
Kolejnym działaniem skierowanym 
do ogółu społeczeństwa z programem 
kulturalnym i konkursami był Festyn 
leśny w ośrodku Lesní zátiší Brniště. 
Tematem przewodnim był „las” – 
elementem programu był między innymi 
„wernisaż” ścieżki „Rzeźby w skałach”.

Wspieranie 
dokształcania 
nauczycieli przyrody

partner wiodĄcy: 
seVeročeské MuzeuM V liberci, 
příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
senckenberg gesellschaFt 
Für naturForschung
okres realizacji projektu: 
1/2020–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 676,10 eur
całkowity koszt projektu: 
11 383,65 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył wspierania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli przyrody 
z Czech i Saksonii. Celem projektu było 
przedstawienie nauczycielom ciekawych 
miejsc w pobliżu miejsca, w którym 
mieszkają. Ciekawych pod względem 
geologii, botaniki, zoologii i innych nauk 
przyrodniczych, by te nowe zdobyte 
metody badawcze mogli stosować też 
w innych miejscach a zdobytą wiedzę 
przekazywać swoim uczniom.

Legenda tramwajowa 
Tatra T3 w Chemnitz 
i w Libercu

partner wiodĄcy: 
boVeraclub, z.s.
partner projektu: 
strassenbahnFreunde cheMnitz, e.V.
okres realizacji projektu: 
5/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 823,33 eur
całkowity koszt projektu: 
10 380,39 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu na terenie 
Boveraclubu udało się stworzyć 
nową wystawę „Tatra T3”. Wykonano 
panele i eksponaty tramwaju T3 
przybliżające przebieg wprowadzania 
tramwajów do ruchu. Głównym źródłem 
dla całej wystawy były materiały 
w formie zdjęć i kopii dokumentów 
pozyskanych przy pomocy specjalistów 
z muzeum tramwajów w Pradze, które 
konsultowano z pracownikami muzeum 
techniki w Chemnitz. W podobnym 
wykonaniu stworzono też nową 
wystawę „Tramwaje TATRA 1969–2019” 
w muzeum tramwajów w Chemnitz.
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Sympozjum rzemiosł 
na Trójstyku 2019

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
Freunde des beckenbergs, e.V.
okres realizacji projektu: 
6/2019–8/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 702,41 eur
całkowity koszt projektu: 
18 269,89 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W dniach 18–21.07.2019 r. w ośrodku 
rekreacyjnym Kristýna w Hrádku nad 
Nisou odbyło się 3,5dniowe sympozjum 
rzemieślnicze, w którym uczestniczyli 
snycerze, kamieniarze, kowale artystyczni 
z Czech, Niemiec i Polski. Tematem 
sympozjum była fauna w regionie Trójstyku. 
Uczestnicy przystąpili do tego tematu 
z pasją, powstało kilka rzeźb zwierząt, ławki 
z motywami zwierząt. W sobotę popołudniu 
dla dzieci przygotowano warsztaty 
oraz możliwość wykonania drobnej 
biżuterii z pomocą kowali artystycznych. 
Ważnym elementem realizacji projektu 
była też integracja i poznawanie pracy 
rzeźbiarzy artystycznych, kamieniarzy 
artystycznych, kowali artystycznych 
z regionu oraz artystki tworzącej z odpadów 
pozyskanych bezpośrednio na terenie 
ośrodka rekreacyjnego Kristýna.

Sport -united.
eu 2019/2020

partner wiodĄcy: 
Město dolní pousteVna
partner projektu: 
stadtVerwaltung sebnitz
okres realizacji projektu: 
10/2019–6/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 256,89 eur
całkowity koszt projektu: 
12 066,93 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt ten dotyczył uprawiania sportu 
rekreacyjnego i wyczynowego, który 
można uprawiać latem i zimą – nauka 
jazdy na rolkach, łyżwiarstwo figurowe, 
hokej, unihokej oraz taniec akrobatyczny. 
Projekt realizowano już po raz jedenasty 
i ze względu na pozytywne opinie z lat 
poprzednich do projektu zaproszono 
wszystkie grupy wiekowe, nie tylko dzieci 
i młodzież, ale też dorosłych. Działania 
projektu obejmowały np. dwugodzinną 
naukę łyżwiarstwa figurowego, godzinną 
naukę jazdy na łyżwach i grę w hokeja, 
stworzenie drużyn hokejowych 
z uczestniczących miast, treningi 
i wspólne mecze, kilkugodzinne zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych i in.

Identyfikacja 
skał intruzyjnych 
w masywie granitowym 
Gór Izerskich

partner wiodĄcy: 
seVeročeské MuzeuM V liberci, 
příspěVkoVá organizace
partner projektu: 
senckenberg gesellschaFt 
Für naturForschung
okres realizacji projektu: 
1/2020–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 173,30 eur
całkowity koszt projektu: 
15 498,00 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył identyfikacji niedawno 
odkrytych i jeszcze nieopisanych żył 
w masywie granitowym Gór Izerskich. 
Dzięki identyfikacji skał w zasadniczy 
sposóbzwiększyła się wiedza na 
temat ukształtowania Gór Izerskich 
w nawiązaniu do nieopisanych dotychczas 
uskoków i skał intruzyjnych a wyniki 
zostały przedstawione w kontekście 
geologicznym euroregionu Nysa.
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Euroregion Neisse-
-Nisa -Nysa w liczbach 
i obrazach

partner wiodĄcy:
euroregion nisa
partner projektu:
euroregion neisse, e.V.
okres realizacji projektu:
6/2019–10/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr:
11 700,39 eur
całkowity koszt projektu:
13 765,17 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstały dwa 
foldery. Jeden w atrakcyjnej i przejrzystej 
formie przedstawia dane społeczno-
-demografi czne i statystyki dotyczące 
całego obszaru ERN. Drugi stanowi 
inspirację na wycieczki do mniej znanych 
miejsc na terenie ERN. W przygotowaniu 
obu folderów uczestniczyli 
przedstawiciele ERN oraz innych 
organizacji (informacji turystycznych, 
gmin, organizacji turystycznych i in.) 
z wszystkich trzech części ERN.

Drogą żytawską tropem 
historii Radvanca

partner wiodĄcy:
obec radVanec
partner projektu:
stadt reichenbach/o.l.
okres realizacji projektu:
8/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 125,30 eur
całkowity koszt projektu:
14 265,07 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu był rozwój współpracy 
transgranicznej partnerów w ramach 
odkrywania historii gminy Radvanec, 
wspólne poszukiwanie w materiałach 
historycznych, które są związane z dawnym 
osadnictwem niemieckim oraz rozwojem 
dawnego żytawskiego szlaku handlowego. 
W ramach projektu zgromadzono 
i opracowano materiały dotyczące 
historii gminy Radvanec, wykorzystano 
je do opracowania kolorowej publikacji 
oraz stworzenia ścieżki edukacyjnej 
Szlakiem żytawskim w historię Radvanca. 
Rezultaty projektu zaprezentowano 
podczas wspólnych spotkań w Radvancu 
i w Reichenbach połączonych z prelekcją.

Wędrówki skrzata 
Podlužánka

partner wiodĄcy:
Mš dolní podluží
partner projektu:
arbeitwohlFahrt, kreisVerband 
oberlausitz, e.V.
okres realizacji projektu:
1/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
4 492,49 eur
całkowity koszt projektu:
5 285,29 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Poprzez realizację projektu partnerzy 
nawiązali do dotychczasowej współpracy 
transgranicznej realizowanej na rzecz 
przedszkolaków z dwóch placówek. 
Głównym celem była kontynuacja 
przekazywania i zdobywania podstawowej 
znajomości języka sąsiedniego kraju. 
Dzieci poznawały język obcy poprzez 
tematy związane z edukacją środowiskową, 
która jest bardzo bliska dzieciom w wieku 
przedszkolnym. Dzięki spotkaniom 
zawiązano nowe przyjaźnie i zniwelowano 
barierę językową (na realizację projektu 
wpłynęła pandemia COVID-19).
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Historia nas łączy

partner wiodĄcy: 
Město krásná lípa
partner projektu: 
heiMat- und huMboldVerlein eibau, e. V.
okres realizacji projektu: 
11/2019–9/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 901,48 eur
całkowity koszt projektu: 
15 195,97 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem tego projektu było wznowienie, 
rozszerzenie i ożywienie dotychczasowej 
wiedzy i informacji nt. oferty kulturalnej 
i turystycznej w obu regionach. Cel 
ten osiągnięto poprzez następujące 
działania – zainicjowanie, wzmocnienie 
i rozwijanie stosunków partnerskich, 
wspólne spotkania, wspólny plakat 
z czesko -niemieckimi opisami obchodów, 
wspólna książka Niemiecki wiek 
1919–2020 w najbardziej na północ 
wysuniętych Czechach, stała wystawa 
nt. wspólnej historii, świętowanie 
i prezentacja książki w Krásnej Lípie.

Nowy start 2020

partner wiodĄcy: 
Mš loVecká, jablonec nad nisou
partner projektu: 
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbau – zittau, ggMbh.
okres realizacji projektu: 
1/2020–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
1 285,92 eur
całkowity koszt projektu: 
1 512,85

przedMiot i rezultaty projektu
W tym powtarzającym się projekcie 
odbywają się wspólne spotkania grup 
dzieci, nauka języka sąsiedniego kraju 
z udziałem native speakera. Z powodu 
pandemii koronawirusa nie mogły się 
odbyć wszystkie działania w pełnym 
zakresie – spotkanie dzieci odbyło się 
tylko 3x a zajęcia językowe tylko 8x. 
Weekendu dla rodzin, wycieczki rodzinnej 
i dwunarodowego festynu dla rodzin nie 
udało się z powodu pandemii zrealizować.

Targi Konwenta 2020

partner wiodĄcy: 
liberecký kraj
partner projektu: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz, Mbh
okres realizacji projektu: 
9/2019–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu: 
26 949,85 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt ten dotyczył prezentacji 
regionu libereckiego, podzielonego na 
5 obszarów turystycznych, na targach 
regionalnych Konventa oraz rozwoju 
współpracy transgranicznej partnerów 
w zakresie wspierania turystyki i lokalnej 
gospodarki opartej na certyfikowanych 
produktach i usługach regionalnych.
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Wspólna droga 
Czechów i Niemców 
w Svorze

partner wiodĄcy: 
obec sVor
partner projektu: 
stadtVerwaltung reichenbach/o.l.
okres realizacji projektu: 
10/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 926,75 eur
całkowity koszt projektu: 
10 153,23 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wykonano książkę 
pn. Wspólna droga Czechów i Niemców 
w Svorze, wydaną odrębnie w wersji 
czeskiej i odrębnie w wersji niemieckiej. 
Ponadto zorganizowano wystawę 
artefaktów ze wspólnej historii, które 
zgromadzono od mieszkańców gmin. 
Wystawa została zaprezentowana także 
w drodze nagrania wideo na stronach 
internetowych gminy Svor. Ponadto 
zorganizowano 2 spotkania zespołu 
projektowego w Reichenbach i w Svorze.

Festiwal żyrandoli

partner wiodĄcy: 
Město kaMenický šenoV
partner projektu: 
landschaFtspFlegeVerband „zittauer 
gebirge und Vorland” e.V.
okres realizacji projektu: 
11/2019–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 961,30 eur
całkowity koszt projektu: 
17 601,54 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbył się jednodniowy 
festiwal open air dla szerokiej publiczności, 
który odbywał się na terenie całego miasta 
Kamenický Šenov. Czesko -niemiecki 
festiwal obejmował wiele płaszczyzn: 
rozrywkowe części programu kulturalnego, 
merytoryczne części w ramach wykładów 
i warsztatów, elementy turystyczne podczas 
zwiedzania Kamenickiego Šenova będącego 
miastem szkła, rzemiosła szklarskiego 
a przede wszystkim kolebką produkcji 
nowoczesnego oświetlenia w euroregionie.

Projekt został wycofany z realizacji.

Międzynarodowe 
sympozjum 
grawerowanego szkła

partner wiodĄcy: 
spolek syMpozia rytého skla, z.s.
partner projektu: 
grosse kreisstadt weisswasser/o.l.
okres realizacji projektu: 
10/2019–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu: 
17 649,05 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt obejmował 2 powiązane z sobą 
wydarzenia kulturalne, współorganizowane 
przez partnerów, które dotyczyły spotkań 
specjalistów i laików oraz artystów, 
wymianę międzykulturową oraz dialog 
w przestrzeni przygranicznej. Były 
to wydarzenia przyczyniające się do 
wzmocnienia tożsamości z miejscem 
i budowania wspólnej tożsamości 
mieszkańców współczesnego ERN. 
Głównym tematem współpracy 
było tradycyjne hutnictwo szkła, w 
szczególności technika grawerowania 
szkła, która ma swoje korzenie w naszym 
regionie przygranicznym i ma uznanie 
w skali ogólnoeuropejskiej. Odbyło się 
międzynarodowe sympozjum grawerowania 
szkła oraz wizyta specjalistów, teoretyków 
i pasjonatów rzemiosła szklarskiego 
w Kamenickim Šenovie, ukierunkowana na 
zabytki związane z historią produkcji szkła.

Projekt został wycofany z realizacji.
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Przyjaźń bez granic

partner wiodĄcy: 
Mš klíček noVý bor
partner projektu: 
arbeitwohlFahrt, kreisVerband 
oberlausitz, e.V.
okres realizacji projektu: 
12/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 618,17 eur
całkowity koszt projektu: 
3 080,20 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zainteresowanie dzieci 
poznawaniem języka sąsiada, zdobywanie 
podstawowych umiejętności językowych, 
nawiązywanie nowych przyjaźni oraz 
poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz 
tradycji obu narodów. W ramach projektu 
odbyło się 10 jednodniowych spotkań, w 
ramach których program przygotowało 
każdorazowo goszczące przedszkole, 
dwudniowe spotkania itp. (na realizację 
projektu wpłynęła pandemia COVID-19).

25 lat pracy dla 
ludzi i przyrody

partner wiodĄcy: 
čMelák – společnost přátel přírody, z.s.
partner projektu: 
landschaFtspFlegeVerband and „ol”, e.V.
okres realizacji projektu: 
8/2019–6/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 607,11 eur
całkowity koszt projektu: 
11 302,49 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach tego projektu została 
nawiązana współpraca między czeskim 
i niemieckim stowarzyszeniem. Wykonano 
publikację przedstawiającą działalność 
towarzystwa Čmelák – SPP w języku 
czeskim i niemieckim. W nawiązaniu do 
wydawnictwa przygotowano także nagranie 
wideo w języku czeskim z niemieckimi 
napisami. W celu zaprezentowania 
obu organizacji i przyszłej współpracy 
zaktualizowano strony internetowe 
www.cmelak.cz oraz przygotowano je w 
języku niemieckim. Partnerzy projektu 
wspólnie zorganizowali dwudniowy 
wyjazd do Saksonii, w trakcie którego 
oficjalnie przedstawiono obie organizacje. 
Ponadto partnerzy projektu wspólnie 
posadzili 50 sztuk kosaćców żółtych w 
okolicy stawu Zázrak w gminie Višňová. 
Zakupiono dyski USB, jako nośnik do 
promocji folderu i wideo organizacji 
Čmelák. Podczas wspólnego sadzenia 
kosaćców rozdano koszulki Čmelák.

Klejnoty krajobrazu 
kulturowego 
Euroregionu Nysa

partner wiodĄcy: 
obec pěnčín
partner projektu: 
naturschutzzentruM 
oberlauzitz bergland e.V.
okres realizacji projektu: 
11/2019–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu: 
17 723,80 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach tego projektu ludzie poznali 
kulturę Górnych Łużyc i Gór Izerskich 
oraz dowiedzieli się, jak można wspólne 
rzeczy różnie prezentować (Muzeum 
Neukirch i Muzeum Kittela w Krásnej, 
wystawy i wydarzenia w kościołach w obu 
miejscowościach) i jak odmienne rzeczy 
mogą się ze sobą łączyć. Prezentacja 
atrakcji przyrodniczych wokół Veltenberga 
i ścieżka edukacyjna Krásná, regionalne 
specyfiki poczęstunków. Po każdej 
stronie granicy mogą być różne tradycje. 
Dzielenie się tradycjami może nas 
wzbogacać i inspirować na przyszłość.
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Współpraca czeskich 
i niemieckich muzeów

partner wiodĄcy: 
kruh přátel Muzea VarnsdorF, z.s.
partner projektu: 
FörderVerein der grenzregion „obere 
Mandau spree – Quellen”, e.V.
okres realizacji projektu: 
10/2019–3/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 389,02 eur
całkowity koszt projektu: 
6 617,87 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było wspieranie 
transgranicznych wspólnych spotkań 
przedstawicieli muzeów, instytucji kultury 
i przyjaciół regionalnej historii z czesko-
-saksońskiego pogranicza. Transgraniczna 
grupa robocza ma ok. 20 członków 
z różnych instytucji z obu stron granicy. 
Regularnie się spotyka na przemian 
w czeskich i niemieckich muzeach. Celem 
była większa prezentacja muzeów i innych 
instytucji kultury zlokalizowanych wzdłuż 
granicy, przyczyniając się w ten sposób 
do lepszego zrozumienia pomiędzy 
mieszkańcami oraz połączenia ciekawych 
pod względem turystycznym regionów dla 
turystów. Elementem projektu było wydanie 
czesko -niemieckiej publikacji krajoznawczej 
Mandava / Mandau 2020, która przedstawia 
wiedzę specjalistyczną zdobytą od 
poszczególnych uczestników wspólnych 
spotkań grupy Muzea oraz innych osób.

Wspólne 
odkrywanie 2021

partner wiodĄcy: 
Mateřská škola loVecká, 
jablonec nad nisou
partner projektu: 
diakonisches werk iM 
kirchenbezirk löbau – zittau
okres realizacji projektu: 
1/2021–06/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 870,60 eur
całkowity koszt projektu: 
13 965,42 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu jest projektu było stworzenie 
kompetencji w stosunku do sąsiedniego 
kraju już we wczesnym dzieciństwie. 
Projekt obejmował budowanie wiedzy 
o języku, kulturze, tradycjach, geografii 
i społeczeństwie sąsiedniego kraju. Projekt 
stworzył fundament dla uczenia się przez 
całe życie. W ramach projektu odbyły 
się spotkania dzieci, rodzinny weekend 
w euroregionie, wspólna wycieczka 
rodzin po euroregionie oraz wymiana 
nauczycielek w ramach partnerskich 
działań pedagogicznych (na realizację 
projektu wpłynęła pandemia COVID-19).

Projekt został wycofany z realizacji.

20 lat związku 
Mały Trójkąt

partner wiodĄcy: 
Město hrádek nad nisou
partner projektu: 
grosse kreisstadt zittau
okres realizacji projektu: 
7/2021–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 410,62 eur
całkowity koszt projektu: 
9 894,85 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W 2021 roku Związek Miast Mały Trójkąt 
Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau 
obchodzi swoje 20-lecie. Celem projektu jest 
projektu była prezentacja dotychczasowej 
współpracy, wymiana doświadczeń oraz 
pogłębienie i wznowienie współpracy, 
a także aktywizacja nowych organizacji 
i podmiotów w ramach współpracy 
transgranicznej Związku Miast Mały 
Trójkąt na terenie Trójstyku. W ramach 
projektu odbyły się spotkania zespołu 
projektowego, integracyjne spotkania 
przedstawicieli miast, prezentacja 
regionu Trójstyku oraz miast jako miejsc 
intensywnej współpracy transgranicznej 
(kalendarz), wydarzenia społeczne, 
medialna prezentacja projektu itp.
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Wspieranie spotkań 
i wspólnego 
planowania aktorów na 
rzecz innowacyjnego 
otoczenia na ziemi 
szluknowskiej

partner wiodĄcy: 
Mas český seVer, z.s.
partner projektu: 
hochschule zittau/görlitz
okres realizacji projektu: 
7/2021–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 779,69 eur
całkowity koszt projektu: 
16 211,40 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Obszar ziemi szluknowskiej oraz Górnych 
Łużyc ma silne tradycje przemysłowe, 
które należy wspierać poprzez stworzenie 
odpowiedniego i efektywnego otoczenia 
innowacyjnego i odpowiedniej 
infrastruktury – zaplecza. Na potrzeby 
projektu wybrano dwie dziedziny o dużym 
potencjale w zakresie innowacyjności 
i transferu do praktyki – przemysł budowy 
maszyn i nową energetykę. W ramach 
działań projektu odbyły się spotkania 
przedstawicieli grup docelowych, wspólna 
dyskusja, ankietowanie, badanie ich 
zainteresowania innowacjami i transferem 
know -how, warsztaty, konferencje, 
opracowano też materiał ekspercki 
obejmujący wnioski ze spotkań.

Wspólna 
promocja miejsca 
pielgrzymkowego 
w Horní Policy i Grobu 
Pańskiego w Görlitz

partner wiodĄcy: 
říMskokatolická Farnost – 
arciděkanstVí horní police
partner projektu: 
eVangelische kulturstiFtung görlitz
okres realizacji projektu: 
6/2021–6/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 823,71 eur
całkowity koszt projektu: 
17 439,69 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył promocji ważnego 
narodowego zabytku kultury – miejsca 
pielgrzymkowego w Horní Policy i Grobu 
Pańskiego w Görlitz. Elementem projektu 
była wzajemna współpraca w ramach 
promocji z niemieckim partnerem, który 
troszczy się o Grób Pański w Görlitz. 
Razem z Horní Policą jest on elementem 
transgranicznego projektu Via Sacra, który 
skupia ważne zabytki czesko -saksońsko-
-polskiego pogranicza. W ramach 
projektu wydano książkę o miejscu 
pielgrzymkowym w Horní Policy.

Skok kawałek 
za granicę

partner wiodĄcy: 
thonMi, z.s.
partner projektu: 
eMil, e.V.
okres realizacji projektu: 
7/2021–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 529,31 eur
całkowity koszt projektu: 
17 093,31 eur

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się publiczne 
działania edukacyjne, takie tak wykłady 
oraz projekcje filmów dokumentalnych 
dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-
-politycznej w regionach Azji i Bliskiego 
Wschodu dla niemieckich i czeskich 
uczestników. Kolejne działania projektu 
obejmowały dni prezentacyjno-
-edukacyjne w ośrodku stowarzyszenia 
Thonmi skierowane do klas szkolnych 
z Czech i Niemiec z obszaru objętego 
projektem. Program projektu uzupełniły 
ćwiczenia jogi dla dzieci i dorosłych. 
Uatrakcyjnieniem programu projektu 
był też Festiwal Eastern Tunes.
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Współpraca w ramach 
prezentacji i promocji 
zabytków techniki

partner wiodĄcy: 
kultura jablonec, p. o.
partner projektu: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz, Mbh
okres realizacji projektu: 
8/2021–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 786,31 eur
całkowity koszt projektu: 
17 395,67 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zintensyfikowanie 
współpracy transgranicznej obu partnerów, 
zwiększenie odwiedzalności oraz wspólna 
promocja dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego transgranicznego 
regionu obejmującego miasta Jablonec 
nad Nisou i Görlitz. W ramach realizacji 
projektu odbyły się 2 wspólne jednodniowe 
warsztaty, została wydana publikacja, 
prezentująca 30 najważniejszych 
zabytków techniki Euroregionu Nysa – 
zlokalizowanych na terenie powiatów 
Jablonec nad Nisou i Görlitz.

Wspólnie ku 
przeszłości i przyszłości 
Pěnčín/Oybin

partner wiodĄcy: 
obec pěnčín
partner projektu: 
geMeinde oybin
okres realizacji projektu: 
6/2021–6/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 eur
całkowity koszt projektu: 
25 146,05 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Promocja wspólnego obszaru Pěnčín/
Krásná/Oybin, w tym przypadku jego 
historii, teraźniejszości i wizji na przyszłość 
jest przesłanką dla zrównoważonego 
rozwoju turystyki w tym regionie. W 
ramach projektu zrealizowane zostały 
następujące działania: warsztaty dla 
studentów i specjalistów, wystawy, wydane 
zostały ulotki dotyczące wspólnych wystaw, 
powstały nowe strony internetowe, została 
wydana publikacja Oybin/Krásná.

Wspólne ćwiczenia 
strażaków – udzielanie 
pierwszej pomocy

partner wiodĄcy: 
Město dolní pousteVna
partner projektu: 
hohnstein
okres realizacji projektu: 
2/2022–5/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 902,89 eur
całkowity koszt projektu: 
6 944,58 eur

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt dotyczył udzielania pierwszej 
pomocy w czasie działań ratowniczych 
podejmowanych w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych. Jednostki ochotniczych 
straży pożarnych z Dolní Poustevny 
i Gossdorf spotykają się podczas działań 
z sytuacjami, gdy należy udzielić 
pierwszej pomocy. Celem projektu było 
zdobycie umiejętności praktycznych 
i wiedzy teoretycznej w danej dziedzinie. 
Elementem projektu było także 
seminarium dla szerokiej publiczności.
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Spotkania muzyczne 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
akadeMischer chor zittau/görlitz e.V.
partner projektu: 
a My taky, liberec
okres realizacji projektu: 
10/2015–08/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 153,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 677,30 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Efektem projektu jest stworzenie 
europejskiego zespołu koncertowego na 
Trójstyku, opartego na tradycji dawnej 
czeskiej przestrzeni kulturowej. Wspólny 
podstawowy repertuar oraz intensywne 
wspólne próby wzmocniły wzajemne 
kontakty, na bazie czego powstał zespół.

Wspólnie cały rok

partner wiodĄcy: 
geMeinde oderwitz
partner projektu: 
Mateřská škola jablonec 
nad nisou, loVecká 11
okres realizacji projektu: 
01/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 508,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 886,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W czasie rocznej realizacji projektu 
odbyło się 10 spotkań dzieci w Jabloncu 
n.N. i 10 w Oderwitz. Jedna nauczycielka 
zawsze raz w tygodniu pracowała 
w partnerskiej placówce. W Harrachovie 
odbył się jeden weekend dla rodzin 
a w Jabloncu n.N. jedno spotkanie rodzin.

Spotkania dzieci 
z Centrum Potůček 
w Tierparku Zittau – 
Partnerstwo przyszłości

partner wiodĄcy: 
tierpark zittau e. V.
partner projektu: 
centruM potůček
okres realizacji projektu: 
02/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 831,97 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 279,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się 4 spotkania, 
każdorazowo dla 20 dzieci (tematyka 
dotyczyła np. pszczół, 2x nietoperzy, 
ochrony ptaków). Spotkania miały na 
celu wspólny pobyt na łonie przyrody 
w przygranicznym regionie. Dzieci 
uczyły się jednocześnie podstawowych 
słówek w języku sąsiadów.



151

Poznawanie 
rzemiosła i tradycji 
w świątecznym blasku

partner wiodĄcy: 
stadt reichenbach/o.l.
partner projektu: 
obec okrouhlá
okres realizacji projektu: 
11/2015–01/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 262,33 EUR
całkowity koszt projektu: 
2 949,92 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Czescy partnerzy uczestniczyli przez dwa 
dni w jarmarku świątecznym w Reichenbach 
z dwoma stoiskami, na których 
sprzedawano wyroby. Inni czescy goście 
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu 
programu, przede wszystkim dla dzieci.

Sztuka pogłębi 
partnerstwo 
Zittau – Liberec

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
01/2016– 03/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 571,22 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 436,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Odbyły się narady radnych z Zittau i Liberca 
poświęcone turystyce, oświacie i kulturze. 
Ponadto ogłoszono konkurs rysunkowy dla 
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
z Zittau i Liberca a z wybranych 
rysunków opracowano kalendarz.

Studium wykonalności 
dla „Stworzenia 
infrastruktury 
turystycznej”

partner wiodĄcy: 
stadt reichenbach/o.l.
partner projektu: 
obec radVanec
okres realizacji projektu: 
03/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 071,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 713,06 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzięki małemu projektowi udało się 
opracować obszerną analizę dziedzin 
objętych projektem. Zorganizowano dwie 
debaty z mieszkańcami (D/CZ) w obu 
dziedzinach projektu. Liczny udział 
czeskich i niemieckich mieszkańców 
świadczy o silnych powiązaniach 
i zainteresowaniu zwiększeniem ruchu 
turystycznego. Kolejnym efektem jest ulotka 
informująca o działaniach projektu.
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Rozpoznanie 
i połączenie potencjału 
geologicznego

partner wiodĄcy: 
zeitsprung zittau geMeinnützige gMbh
partner projektu: 
geopark ralsko, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
02/2016–03/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 409,95 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 776,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się 
5 innowacyjnych warsztatów i jedna 
specjalistyczna wycieczka: poświęcone były 
szansom geoturystyki z uwzględnieniem 
ochrony przyrody, dziedzictwu 
przyrodniczemu i kulturowemu, historii 
i dziedzictwu przemysłowemu.

Na wspólnej drodze

partner wiodĄcy: 
dFb -regionalVerband sachsen ost e.V.
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
03/2016–02/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 517,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 138,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zrealizowano 
dwa kreatywne warsztaty, zawody 
sportowe, spotkania, wycieczkę 
i wydarzenie świąteczne.

Wsparcie kooperacji 
regionalnej – 
geoparki jako sieci

partner wiodĄcy: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz Mbh
partner projektu: 
geopark ralsko, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
03/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 583,61 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 893,61 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Po raz pierwszy dwa geoparki z trzech 
krajów wspólnie omawiały na konferencji 
tematykę zrównoważonego rozwoju 
regionu i gospodarki regionalnej, 
definiując na tej podstawie możliwe 
przyszłe wspólne działania.
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EuroGeo 2016 
NeisseNisaNysa

partner wiodĄcy: 
geo -zentruM zittau
partner projektu: 
základní škola chrastaVa
okres realizacji projektu: 
02/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 125,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 921,09 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
17 czesko -niemieckich wydarzeń służyło 
rozpowszechnianiu wiedzy w dziedzinie 
geologii, mineralogii, ochrony środowiska, 
profilaktyki przeciwnarkotykowej i nauki 
o złożach/specyfiki ziemi w górnictwie.

Transgraniczny świat 
tekstylny – Trzymamy 
nici w rękach

partner wiodĄcy: 
windMühle seiFhennersdorF 
e.V. sächsische bildungs-
-und begegnungsstätte
partner projektu: 
Městská knihoVna VarnsdorF
okres realizacji projektu: 
04/2016–03/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 780,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 157,53 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dofinansowano wystawę poświęconą 
historii włókienniczej Seifhennersdorfa 
i Varnsdorfa, a ściślej wybranym 
postaciom związanym z włókiennictwem. 
Ponadto zorganizowano zwiedzanie 
przędzalni wstążek w Vilémovie oraz 
muzeum techniki ukierunkowanego na 
produkcję wstążek w Großröhrsdorfie.

Lekkoatletyczny 
festyn sportowy 
szkół podstawowych 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V.
partner projektu: 
základní škola lidická
okres realizacji projektu: 
04/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 349,36 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 904,42 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt obejmował zawody 
lekkoatletyczne szkół podstawowych 
dla 190 uczniów, trzydniowe 
zgrupowanie i szkolenie sędziów.
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Pojedynek krajów: 
Północne Czechy – 
Saksonia – Dolny Śląsk

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V.
partner projektu: 
liberecký krajský atletický sVaz
okres realizacji projektu: 
06/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 365,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 665,62 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt obejmował przygotowanie, realizację 
i podsumowanie lekkoatletycznych 
zawodów uczniów U16 Północne Czechy – 
Dolny Śląsk – Saksonia. Łącznie wzięło 
udział 168 sportowców z 3 krajów.

Gwiaździsty rajd 
rowerowy 2016 – 
niemiecko -czeskie 
spotkania w pałacu 
Königshain

partner wiodĄcy: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz Mbh
partner projektu: 
Mas český seVer, z.s.
okres realizacji projektu: 
03/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 080,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 730,33 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Rowerzyści jechali po wyznaczonych 
trasach (zaczynających się także w Polsce 
i w Czechach) w gwiaździsty sposób 
do mety, gdzie przygotowano bogaty 
program rozrywkowy. Rowerzyści, 
dla których droga powrotna była zbyt 
długa, mogli wrócić autobusem.

Wspólnie się 
przeboksować

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V./
boxclub dreiländereck
partner projektu: 
sportoVní klub kulturistiky 
hrádek na nisou
okres realizacji projektu: 
03/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 915,22 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 663,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Po raz pierwszy odbył się dwudniowy turniej 
trzech państw w kulturystyce i noc boksu 
trzech krajów. W trakcie projektu nawiązano 
długofalowe wzajemne kontakty sportowe.
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Europejski festiwal 
sportowy dla dziewcząt 
i chłopców U10 – U14

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V.
partner projektu: 
liberecký krajský atletický sVaz
okres realizacji projektu: 
06/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 002,71 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 892,21 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W wydarzeniu sportowym w Zittau 
wzięło udział 220 lekkoatletów 
i 70 sędziów z Niemiec, Czech i Polski.

Na jednej linie

partner wiodĄcy: 
sektion zittau des deutschen 
alpenVereins e.V.
partner projektu: 
lužický horský spolek
okres realizacji projektu: 
06/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 671,28 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 319,16 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Zrealizowano dwa weekendy 
wspinaczkowe dla dzieci. W ramach 
projektu młodzi wspinacze z obu stron 
granicy poznali się wzajemnie a także 
sąsiedni region. Projekt cieszył się 
dużym powodzeniem wśród uczestników 
i zainicjował wieloletnie partnerstwo grup 
wspinaczkowych młodzieży i trenerów.

Czesko -niemieckie dni 
ekologiczne dla rodzin

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal
partner projektu: 
podralský nadační Fond zod
okres realizacji projektu: 
07/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 085,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 170,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt był skierowany do czeskich 
i niemieckich rodzin (3 pokolenia!), 
umożliwiając ich spotkania. W dwa 
weekendy każdorazowo 50 osób 
w kreatywny sposób zajmowało się 
zagadnieniami zrównoważonego 
i zdrowego stylu życia.
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Nauka i życie w 
Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
zittauer bildungsgesellschaFt ggMbh
partner projektu: 
střední škola hospodářská 
a lesnická Frýdlant
okres realizacji projektu: 
09/2016–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 740,33 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 716,20 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powołano grupy 
robocze, w ramach których współpracowali 
czescy i niemieccy uczniowie. Dzięki 
temu młodzi ludzie mogli utrwalić swoją 
znajomość języków obcych. Dzięki 
wycieczkom mogli się dowiedzieć wielu 
ciekawych rzeczy, np. w klinice Oderland, 
w oczyszczalni ścieków w Zittau lub 
w Domu Spokojnej Starości w Frýdlancie itd.

Niemiecko -czeskie 
spotkania w 
ramach warsztatów 
rzeźbiarskich

partner wiodĄcy: 
geMeinde nebelschütz
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
06/2016–10/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 144,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 293,75 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Podczas dwutygodniowego sympozjum 
rzeźbiarskiego niemieccy, serbołużyccy 
i czescy mieszkańcy mieli okazję do 
spotkań. Ramy tych spotkań tworzyła 
sztuka i kultura. Oprócz wykonywania 
nowych dzieł sztuki przez rzeźbiarzy 
z Niemiec i Czech odbywały się projekcje 
filmów, wykłady o permakulturze, 
zwiedzanie terenu sympozjum 
rzeźbiarskiego a na zakończenie końcowe 
wydarzenie dni rzeźbiarskich.

Przewodnik dla osób 
z niepełnosprawnością

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
stadt/Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
07/2016–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 275,70 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 920,21 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Folder „Ludzie na Trójstyku – 
transgraniczny poradnik dla 
osób z niepełnosprawnością i bez 
niepełnosprawności” został po raz pierwszy 
opracowany dwujęzycznie. Oprócz adresów 
i osób do kontaktu w zakresie różnych 
form niepełnosprawności obejmuje także 
podstawy prawne dla samookreślenia 
osób z niepełnosprawnością.
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Wspólna droga 
do sportu

partner wiodĄcy: 
tsV niesky e.V.
partner projektu: 
těloVýchoVná jednota turnoV, o. s.
okres realizacji projektu: 
06/2016–09/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 010,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 989,17 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się 
zgrupowanie drużyny piłki ręcznej 
TSV Niesky wraz z drużynami 
szczypiornistów i szczypiornistek 
z Czech. Oprócz tego trenerzy wymieniali 
się doświadczeniami dotyczącymi 
narodowych cech treningów i meczy.

System informacji dla 
wspinaczy w Górach 
Łużyckich i Żytawskich

partner wiodĄcy: 
sektion zittau des deutschen 
alpenVereins e.V.
partner projektu: 
těloVýchoVná jednota jiskra noVý bor
okres realizacji projektu: 
06/2016–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 069,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstał „system 
informacji dla wspinaczy w Górach 
Łużyckich i Żytawskich”. W systemie 
tym udokumentowano ok. 190 szczytów 
wspinaczkowych. Skały i wszystkie 
możliwe drogi wspinaczkowe 
opisane są w obu językach.

Pozyskanie środków 
na zintensyfikowanie 
i pogłębienie 
współpracy 
transgranicznej II

partner wiodĄcy: 
euroregion neisse e. V.
partner projektu: 
euroregion nisa
okres realizacji projektu: 
08/2016– 04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 392,88 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 873,98 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
trójnarodowy konkurs wzorcowych 
partnerstw a na uroczystym wydarzeniu 
partnerstwa te przedstawiono i wyróżniono.
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Cyfryzacja 
i kwalifikacja 
ścieżki edukacyjnej 
po zabytkach jako 
transgraniczna 
oferta turystyczna

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
10/2016–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 729,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstała aplikacja 
na urządzenia mobilne i do internetu 
oraz folder poświęcony szlakowi po 
zabytkach w języku czeskim i niemieckim. 
Efekty zaprezentowano podczas 
wspólnego zwiedzania miasta.

Włókiennicza 
przeszłość – 
włókiennicza 
teraźniejszość – 
włókiennicza harmonia

partner wiodĄcy: 
traditionshoF bulnheiM e.V.
partner projektu: 
Městská knihoVna VarnsdorF
okres realizacji projektu: 
11/2016–12/2016
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 459,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 776,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
15 czeskich i 19 niemieckich uczestników 
wyruszyło wspólnie z grupą roboczą 
Kraina Przemysłu Włókienniczego Górnych 
Łużyc śladami tradycji włókienniczych 
i współczesnej produkcji włókienniczej. 
Odwiedzili przykładowo Muzeum 
Adamaszku i Frotte w Großschönau oraz 
nowoczesną przemysłową dziewiarnię 
Cord i Velveton w Seifhennersdorfie.

Przystań żeglarska 
Euroregionu Nysa na 
jeziorze Berzdorfer See

partner wiodĄcy: 
sV schönau -berzdorF e. V., 
abteilung wassersport
partner projektu: 
tj delFin jablonec, z. s.
okres realizacji projektu: 
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 638,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 972,46 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się 
5 wspólnych treningów żeglarskich, 
4 szkolenia żeglarskie i surfingowe dla 
dzieci, 1 obóz żeglarstwa i surfingu 
oraz 4 regaty żeglarskie.
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Współpraca 
transgraniczna 
w ramach produktu 
transportowego

partner wiodĄcy:
stadVerwaltung grosse kreisstadt zittau
partner projektu:
Město jablonné V podještědí
okres realizacji projektu:
12/2016–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
9 388,12 EUR
całkowity koszt projektu:
11 044,86 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt był wsparciem marketingowym 
dla historycznego połączenia komunikacją 
publiczną Zittau i Jablonnego v Podještědí.

10. rok naszego 
partnerstwa

partner wiodĄcy:
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbau -zittau ggMbh
partner projektu:
Mateřská škola jablonec nad nisou
okres realizacji projektu:
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
6 382,62 EUR
całkowity koszt projektu:
8 288,74 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu raz w tygodniu 
organizowano naukę języka metodą 
immersji przy wsparciu native speakera 
z partnerskiego przedszkola. Ponadto 
odbywały się regularne spotkania 
z dziećmi a także z rodzinami.

Wspólnie na 
łonie natury

partner wiodĄcy:
Freier schulträgerVerein e. V.
partner projektu:
zš lidická,
okres realizacji projektu:
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
0,00 EUR
całkowity koszt projektu:
17 431,39 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Partnerskie klasy odbyły czterodniowe 
wyjazdy do miejscowości Horní Maxov, 
Staré Splavy i Chřibská. Głównym celem 
była nauka języka i pogłębienie stosunków 
między uczniami i nauczycielami.
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Christian Weise – 
kolejna cegiełka we 
współpracy bibliotek

partner wiodĄcy:
kultur -und weiterbildungsgesellschaFt 
Mbh (kuweit)
partner projektu:
krajská Vědecká kinoVna liberec
okres realizacji projektu:
04/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 106,81 EUR
całkowity koszt projektu:
14 491,64 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Christiana Weise, uczonego, poetę, 
pedagoga i bibliotekarza z Zittau uczczono 
przy okazji 375. rocznicy jego narodzin 
w Zittau i w Libercu muzyką z jego czasów.

Wspólne strony 
internetowe ERN

partner wiodĄcy:
euroregion neisse e.V.
partner projektu:
euroregion nisa, liberec
okres realizacji projektu:
01/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
13 598,50 EUR
całkowity koszt projektu:
15 998,24 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zmodernizowano 
strony internetowe Euroregionu Nisa 
i Euroregionu Neisse e.V. Obecnie 
spełniają one współczesne standardy.

Woda i jej 
właściwości_DE

partner wiodĄcy:
uMweltzentruM dresden
partner projektu:
společnost pro jizerské hory, liberec
okres realizacji projektu:
02/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
10 505,18 EUR
całkowity koszt projektu:
12 972,27 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W trzech dwudniowych wydarzeniach 
każdorazowo uczestniczyła jedna czeska 
i jedna niemiecka klasa. W Dreźnie 
uczniowie zajmowali się tematyką wody 
pod kątem przyrodniczym a w Libercu pod 
kątem artystycznym i nauk społecznych.
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Kreatywne spotkania 
rodzin w regionie 
przygranicznym

partner wiodĄcy: 
MehrgenerationenhoF neukirch e.V.
partner projektu: 
podralský nadační Fond zod, brniště
okres realizacji projektu: 
01/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 163,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 160,53 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było wsparcie działań 
kreatywnych, tworzenie wspólnej 
tożsamości oraz wzmocnienie pozytywnych 
stosunków ludzi w regionie przygranicznym. 
Do osiągnięcia tego celu służyły twórcze 
wieczory i wspólne gotowanie.

Giełda pomysłów – 
dwa kraje – wiele 
pomysłów – nowe 
partnerstwa

partner wiodĄcy: 
Marketing -gesellschaFt oberlausitz-
-niederschlesien Mbh (Mgo)
partner projektu: 
sVazek obcí noVoborska, noVý bor
okres realizacji projektu: 
02/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 089,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 365,65 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Warsztaty „Giełda pomysłów” 
w Centrum Parku Przyrody Góry 
Żytawskie w Waltersdorfie cieszyły się 
dużym powodzeniem i wygenerowały 
wiele świetnych pomysłów. Udało 
się nawiązać nowe kontakty. Łącznie 
zgromadzono 34 pomysły, które 
opracowano w formie zeszytu.

Z gwiazdami przez 
czesko -niemieckie 
pogranicze

partner wiodĄcy: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz Mbh
partner projektu: 
liberecký kraj
okres realizacji projektu: 
02/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 189,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 341,09 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Rowerzyści jechali z różnych stron po 
wyznaczonych trasach do mety. W tej edycji 
wyznaczone zalecane szlaki prowadziły 
do Herrhut z następujących miejscowości: 
Łęknica/Bad Muskau, Weißwasser/O.L., 
Boxberg/O.L., Frýdlant/Ostritz, Liberec/
Zittau, Nový Bor, Seifhennersdorf, 
Oppach, Cunewalde, Bautzen.
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Okno do sąsiada

partner wiodĄcy: 
eVangelisch -lutherische kirchgeMeinde 
neusalza -spreMberg – FriedersdorF
partner projektu: 
dokořán ruMburk z.s.
okres realizacji projektu: 
09/2017–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 673,75 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 392,51 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt „Okno do sąsiada” przez okres 
jednego roku poprzez różne wydarzenia 
(koncerty, wykłady, spotkania, wycieczki 
i in.) w Neusalza -Spremberg i Rumburku 
poszerzał wiedzę nt. kultury sąsiedniego 
kraju i przedstawiał uczestnikom ściśle 
przenikającą się historię obu gmin.

Dodajemy gazu – 
Bezpiecznie na 
drogach pogranicza

partner wiodĄcy: 
Mission zero projekt geMeinnützige gMbh
partner projektu: 
bezpečně na silnicích, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
04/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 809,80 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 709,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się 
8 całodniowych wydarzeń dla 
motocyklistów dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
(teoria i praktyka). Opracowano czesko-
-niemiecki plan tras (motocyklowych).

Troska o wspólne 
klasyczne dziedzictwo 
kulturowe

partner wiodĄcy: 
euroregionales kulturzentruM 
st. johannis zittau
partner projektu: 
sbor „cuM decore”
okres realizacji projektu: 
05/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 999,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 484,39 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Wykonanie oratorium „Stworzenie Świata” 
Josepha Haydna o wysokiej wartości 
artystycznej w Kościele Maryjnym w Zittau 
i w Bazylice w Hejnicach przy udziale 
saksońskich i czeskich muzyków. Niemal 
100 wykonawców dostarczyło wielu 
pięknych wrażeń ok. 700 miłośnikom 
muzyki z północnych Czech i Górnych Łużyc.
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Wspólne strategie 
i drogi z naszym 
sąsiadem Czeską Lipą

partner wiodĄcy: 
konrad zuse akadeMie hoyerswerda
partner projektu: 
euroškola česká lípa střední 
odborná škola, s. r. o.
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 371,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 493,08 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
10 niemieckich i 10 czeskich młodych 
uczestników przez okres jednego miesiąca 
uczyło się w hotelach i obiektach 
gastronomicznych na obszarze wsparcia.

Na początku był 
ogień – powrót do 
powstania na rzecz 
wspólnej przyszłości

partner wiodĄcy: 
Freier schulträgerVerein e. V.
partner projektu: 
centruM sVaté zdislaVy z.s.
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 655,94 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 072,64 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt skierowany był do niemieckich 
i czeskich dzieci i młodzieży w wieku od 
8 do 20 lat oraz szerokiej publiczności. 
20 uczestników na intensywnych 
warsztatach nauczyło się pod 
kierownictwem profesjonalnej artystki 
pokazów z ogniem, które następnie 
prezentowali na różnych wydarzeniach.

Warsztaty 
młodzieży 2017

partner wiodĄcy: 
geMeinde nebelschütz
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
03/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 361,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 234,49 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W Nebelschütz odbyły się Międzynarodowe 
Warsztaty Młodzieży 2017. W ramach 
projektu w ciągu tygodnia zorganizowano 
spotkania na temat sztuki dla 25 czeskich, 
serbołużyckich i niemieckich młodych 
osób. Dzięki wspólnemu tworzeniu 
dzieł sztuki w przestrzeni publicznej 
w gminie Nebelschütz uczestnicy 
intensywnie spędzali razem czas.
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Kultura łączy!

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 784,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
We współpracy Miasta Zittau, 
Wschodniosaksońskiego Związku 
Chórów i Miasta Liberec 7 maja 
2017 roku odbyło się 1. Święto Chórów 
na Trójstyku. Dzięki intensywnym 
transgranicznym przygotowaniom 
udało się nawiązać współpracę różnych 
chórów, nie tylko z Zittau, ale z całej 
Saksonii oraz z Czech i Polski.

VIA SACRA

partner wiodĄcy: 
städtische Museen zittau
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
03/2017–03/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 179,15 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 033,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu stworzono wystawę, 
przedstawiającą w bardzo atrakcyjnej 
formie miejsca na szlaku Via Sacra ze 
szczególnym uwzględnieniem żytawskich 
całunów wielkopostnych i żytawskich 
cennych zbiorów epitafiów. Te ważne 
klejnoty kultury dzięki temu przykują 
ponadregionalną uwagę turystów.

Spotkanie saksońskich 
i czeskich kobiet 
biznesu

partner wiodĄcy: 
industrie und handelskaMMer 
dresden, geschäFtsstelle zittau
partner projektu: 
ohk V jablonci nad nisou
okres realizacji projektu: 
04/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 721,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 061,25 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W klasztorze St. Marienthal odbyło się 
dwudniowe spotkanie kobiet biznesu 
z Euroregionu Nysa. Rozmawiano 
o merytorycznych tematach, głównym 
celem było jednak spotkanie i wymiana 
doświadczeń pomiędzy uczestniczkami. 
Wynikiem projektu jest co najmniej 
jeden pomysł na projekt i jedno 
partnerstwo biznesowe. IHK i OHK 
nadal utrzymują aktywny kontakt 
z wszystkimi uczestniczkami.
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Epitafi a & muzyka – 
scratch 2017

partner wiodĄcy:
stadtVerwaltung zittau
partner projektu:
cuM decore, z.s.
okres realizacji projektu:
03/2017– 02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 668,95 EUR
całkowity koszt projektu:
15 593,06 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu „Epitafi a & muzyka – 
scratch 2017” można było współczesnym 
mieszkańcom euroregionu przybliżyć 
wspólne cechy muzyki i nagrobków 
z XVII wieku. Przeprowadzono otwarty 
nabór do transgranicznego chóru i dzięki 
szerokiej reklamie udało się dotrzeć do 
wielu mieszkańców Trójstyku. Wokalistki 
i wokalistów łączyła radość z muzyki oraz 
zainteresowanie lokalną historią muzyki.

Czesko -niemieckie 
spotkania

partner wiodĄcy:
MartinshoF rothenburg diakoniewerk
partner projektu:
základní škola ještědská
okres realizacji projektu:
04/2017–04/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
3 882,36 EUR
całkowity koszt projektu:
4 886,40 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Młodzi ludzie mogli pracować na 
warsztatach zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami (graffi  ti, pieczenie, 
ceramika, cyfrowe odkrywanie wsi lub 
tworzenie gry językowej). Produkty 
z warsztatów zaprezentowano rodzicom oraz 
przedstawicielom mediów na wspólnym 
końcowym wydarzeniu oraz na stronach 
internetowych. Wieczór pary uczniów 
w ramach wymiany spędzały wspólnie 
w niemieckiej rodzinie goszczącej, mogąc 
doświadczyć życia niemieckiej rodziny.

Niemiecko -czeski 
projekt integracyjny 
z siatkówką plażową

partner wiodĄcy:
VFb görlitz e.V.
partner projektu:
beach Volley VratislaVice n. n. z. s.
okres realizacji projektu:
04/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 783,22 EUR
całkowity koszt projektu:
18 116,11 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Uczestniczące dzieci w trakcie treningów 
pomagały sobie wzajemnie podczas 
ćwiczeń. Wieczór spędzony przy ognisku 
z gitarą pozwolił na stworzenie silnej 
więzi między niemieckimi i czeskimi 
trenerami oraz uczestnikami.
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Młodzież bez 
granic w akcji

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
stadt/Město hrádek n.n.
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 629,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 614,65 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Partnerzy projektu zorganizowali dnia 
26.04.2017 roku w sali mieszczańskiej 
żytawskiego ratusza Międzynarodową 
Konferencję Młodzieży na temat 
„Niełatwy wybór zawodu”. Zaproszono 
100 uczniów klas ósmych z Zittau, 
Bogatyni i Hrádku nad Nisou a prelegenci 
z trzech krajów przedstawili informacje 
na temat wyboru zawodu.

NeisseGeo 2017

partner wiodĄcy: 
geo -zentruM zittau e.V.
partner projektu: 
základní škola chrastaVa
okres realizacji projektu: 
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 994,24 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 727,83 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Zorganizowano 4 geodni, 2 wycieczki 
i warsztaty dla dzieci na temat 
geologii, mineralogii, paleontologii, 
górnictwa i obróbki minerałów.

Zwierzęta wokół nas – 
weekendy dla rodzin

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal (ibz)
partner projektu: 
podralský nadační Fond zod, brniště
okres realizacji projektu: 
07/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 882,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 509,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Przez dwa weekendy każdorazowo 
55 osób w kreatywny sposób zajmowało 
się tematyką „Zwierzęta wokół nas”. 
Uczestnicy mogli wybierać spośród wielu 
równolegle oferowanych całodniowych 
warsztatów, np. „Piosenki o zwierzętach/
zwierzęcy teatr”, „Wykonywanie 
domków dla ptaków”, „Zwierzęta 
z wełny”, wycieczka „Śladami zwierząt”, 
„Sokolnictwo”, „Pieczenie”, „Tresura 
psów”, „Praca z woskiem pszczelim”, 
„Linoryty z motywami zwierząt” itd.
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Europejski festyn 
sportowy 2017

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V.
partner projektu: 
tj liaz jablonec
okres realizacji projektu: 
07/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 538,83 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 751,57 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
494 uczestników, w tym 138 czeskich, 
84 polskich i 191 niemieckich sportowców 
i 81 sędziów i pomocników uczestniczyło 
w zawodach lekkoatletycznych. 
W ramach projektu odbyły się 
ponadto 3 szkolenia dla sędziów oraz 
wspólne treningowe zgrupowanie dla 
czeskich i niemieckich nauczycieli 
wychowania fizycznego w Jabloncu.

Rzeźba 2017

partner wiodĄcy: 
geMeinde nebelschütz
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
06/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 743,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 000,09 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Gmina Nebelschütz wraz z Gminą 
Heřmanice zorganizowały spotkanie 
w ramach XI Sympozjum Rzeźbiarskiego 
Stowarzyszenia Steinleicht e.V. Podczas 
czternastodniowego sympozjum 
rzeźbiarskiego Niemcy, Serbołużyczanie 
i Czesi mieli możliwość się spotykać 
i wymieniać się doświadczeniami. Odbyły 
się też wykłady na temat permakultury 
i zwiedzanie z przewodnikiem.

Tańce country 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
tsV grossschönau e. V., sektion linedance
partner projektu: 
taneční skupina staří znáMí, 
hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
08/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 848,31 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 899,58 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu spotkały się dwa 
niemieckie i czeskie zespoły tańca 
westernowego, które zorganizowały 
wspólnie turniej siatkówki, cztery 
wieczorki taneczne, pięć treningów 
i dwa wieczory kulturalne.
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Wymiana informacji 
z sąsiadami

partner wiodĄcy: 
euroregion neisse, zittau
partner projektu: 
euroregion nisa, liberec
okres realizacji projektu: 
06/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 398,41 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 130,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Euroregion Neisse wraz z partnerem 
projektu zorganizował dwudniowy 
wyjazd studyjny po czeskiej stronie 
euroregionu dla niemieckich burmistrzów 
i pracowników administracji samorządowej 
powiatów Görlitz i Bautzen.

Język sąsiada 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
05/2017–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 039,74 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 073,24 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Zorganizowano konkurs rysunkowy dla 
przedszkoli i szkół podstawowych nt. „Smok 
mówi przecie w trzech językach!”. Na bazie 
najlepszych rysunków wykonano kalendarz.

Rolnictwo i rzemiosło 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
zittauer bildungsgesellschaFt ggMbh
partner projektu: 
střední škola hospodářská 
a lesnická, Frýdlant, bělíkoVa 
1387, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
10/2017–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 550,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 645,22 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Wspólne wydarzenia organizowano 
każdorazowo dla grup 6 niemieckich 
i czeskich uczniów szkół średnich z ich 
opiekunami, naprzemiennie w Czechach 
i w Niemczech. Działania obejmowały np. 
wykonanie prasy do oleju, zwiedzanie 
stajni z gastronomią, przygotowanie 
dekoracji wielkanocnych, kucie podków, 
wykonywanie mieszanek ziół itd.
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Wspólne tradycje – 
podstawa porozumienia

partner wiodĄcy: 
traditionshoF bulnheiM e.V.
partner projektu: 
Verband der deutschen, regionen 
reichenberg, lausitz -nordböhMen, e.V.
okres realizacji projektu: 
06.2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 773,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 144,87 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Przedmiotem czterodniowego 
saksońsko -czeskiego spotkania były 
seminaria nt. „Wspólne tradycje 
w życiu naszych narodów” oraz „Jak 
stosunki polityczne wpływają na 
kulturę i tradycję?” oraz zwiedzanie 
manufaktury produkującej gwiazdy 
w Herrhut oraz muzeum w Rumburku.

Prezentacja współpracy 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
Město hrádek n.n.
okres realizacji projektu: 
03/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 377,44 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 116,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Partnerzy projektu z okazji „Dnia Saksonii” 
prezentowali współpracę transgraniczną 
w dziedzinie sportu, turystyki, kultury, 
edukacji oraz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Via Sacra – podróże 
bez granic. Poprzez 
stulecia. Ku zadumie.

partner wiodĄcy: 
Marketing -gesellschaFt oberlausitz-
-niederschlesien Mbh
partner projektu: 
statutární Město liberec
okres realizacji projektu: 
10/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 490,36 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 138,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstał krótki film 
oraz folder wizerunkowy poświęcony 
szlakowi Via Sacra. Dzięki trójjęzycznemu 
opracowaniu folderu (w języku czeskim, 
polskim i niemieckim) podniesie się wiedza 
nt. tego szlaku we wszystkich trzech krajach.
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Klimat, pogoda i ich 
lokalne skutki

partner wiodĄcy:
uMweltzentruM dresden
partner projektu:
společnost pro jizerské hory, o. p. s.
okres realizacji projektu:
01/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
10 812,33 EUR
całkowity koszt projektu:
12 802,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Podczas trzech dwudniowych warsztatów 
uczniowie z Jablonca i Drezna poznawali 
temat „Klimat i pogoda”. Dzięki projektowi 
uczestnicy zdobyli wspólnie zarówno wiedzę 
praktyczną, jak i głębszą teoretyczną.

50 lat przyjaźni

partner wiodĄcy:
geMeinde schMölln -putzkau
partner projektu:
obec horní podluží
okres realizacji projektu:
11/2017–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 156,78 EUR
całkowity koszt projektu:
15 422,73 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Obie jednostki straży pożarnej wspólnie 
trzykrotnie obchodziły swoje rocznice, 
np. podczas świątecznego i sportowego 
wydarzenia strażackiego w miejscowości 
Dolní Podluží oraz podczas wspólnego 
rocznego walnego zgromadzenia w Putzkau.

Przystań żeglarska 
Euroregionu Nysa na 
jeziorze Berzdorfer See

partner wiodĄcy:
sV schönau -berzdorF e. V., 
abteilung wassersport
partner projektu:
tj delFin jablonec, z. s.
okres realizacji projektu:
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
2 918,34 EUR
całkowity koszt projektu:
3 465,28 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Wiele godzin wspólnych treningów 
przyczyniło się do zwiększenia 
umiejętności żeglarskich, jak i bardzo 
przyjaznych kontaktów między wszystkimi 
uczestnikami. Wyjątkową wartością 
dodaną było transgraniczne szkolenie 
żeglarskie dedykowane dzieciom.
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Wspólnie się bawić, 
uczyć i poznawać 2018

partner wiodĄcy: 
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbau -zittau ggMbh
partner projektu: 
Mateřská škola jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 638,60 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 449,86 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt stworzył większe szanse 
edukacyjne dla dzieci i rodzin, których 
nie można byłoby stworzyć w ramach 
zwykłej działalności przedszkola. Dzięki 
przekraczaniu granicy i nauce języka 
znacznie zwiększono osobiste kompetencje.

Transgraniczny 
przewodnik po 
wystawach 2018

partner wiodĄcy: 
städtische Museen zittau
partner projektu: 
oblastní galerie liberec, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
12/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 276,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 617,60 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Efektem projektu był przewodnik po 
wystawach mieszczących się w sześciu 
niemieckich i czeskich muzeach. Zawierał 
wszystkie okolicznościowe wystawy 
2018 roku oraz zmiany i aktualizacje stałych 
wystaw. Wszystko było uporządkowane 
chronologicznie według instytucji i w dwóch 
językach. Przewodniki były przekazywane 
w ponad 300 miejscach turystom 
i mieszkańcom w Niemczech i Czechach.

Przeszłość 
i teraźniejszość

partner wiodĄcy: 
geMeinde sohland a.d. spree
partner projektu: 
lipoVa
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 328,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 857,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu wyznaczono 
dawną ścieżkę kościelną z Lipovej 
do Wehrsdorfu, którą wyposażono 
w dwujęzyczne tablice informacyjne 
zamontowane przy historycznie 
ciekawych obiektach. Wydrukowano 
też ulotki zawierające szczegółowe 
informacje nt. ścieżki, które dostępne 
były w informacjach turystycznych.
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Spotkania w 
Euroregionie Nysa – 
Partnerstwo szkół 
Liberec i Kodersdorf

partner wiodĄcy: 
MartinshoF rothenburg diakoniewerk
partner projektu: 
základní škola, liberec
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 634,44 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 168,45 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Kilka spotkań uczniów ze szkół 
partnerskich w Kodersdorfie i w Libercu 
oraz praca w małych grupach mieszanych 
umożliwiła uczniom m.in. wzajemne 
poznanie się podczas poznawczej 
zabawy w podchody w Görlitz.

25 lat troski o krajobraz 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
landschaFtspFlegeVerband „ol” e.V.
partner projektu: 
čMelák společnost přátel přírody
okres realizacji projektu: 
12/2017–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 827,83 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 143,20 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Podczas uroczystego wydarzenia oba 
stowarzyszenia zaprezentowały na 
filmie swoją działalność na przestrzeni 
ostatnich lat. Goście otrzymali film na 
płycie DVD na pamiątkę. W ramach 
projektu zorganizowano też wycieczkę 
do Jablonnego v Podještědí.

Konferencja 
specjalistyczna 
„Nieobecni: Europa 
Wschodnia i Środkowa 
w kinach”

partner wiodĄcy: 
kunstbauerkino e.V.
partner projektu: 
Městské diVadlo VarnsdorF
okres realizacji projektu: 
03/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 177,81 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 322,46 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W Centrum Spotkań w Großhennersdorfie 
odbyło się dwudniowe specjalistyczne 
seminarium przedstawicieli branży 
filmowej, w którym uczestniczyli eksperci 
z wszystkich trzech sąsiadujących 
państw. Celem było stworzenie sieci 
dystrybutorów filmów, filmowców, 
przedstawicieli prasy i producentów, 
dzięki której będzie zapewnionia 
wieloletnia prezentacja środkowo- 
i wschodnioeuropejskiego filmu w kinach 
niemieckich i zachodnioeuropejskich.
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Kamienie bogatego 
miasta Zittau

partner wiodĄcy: 
geo -zentruM zittau
partner projektu: 
základní škola šVerMoVa, liberec
okres realizacji projektu: 
03/2018–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 543,94 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 432,01 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dwie wycieczki do Górnych Łużyc, dwa 
warsztaty i cztery geodni przybliżyły 
dzieciom, skąd pochodzi piaskowiec 
służący do budowy pięknych obiektów, 
domów, grobowców i fontann oraz bazalt, 
z którego jest wykonany bruk w Zittau.

Muzyka łączy 
ponad granicami

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
03/2018–02/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 654,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 394,86 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt wzmocnił partnerstwo miast 
Zittau i Česká Lípa, umożliwiając 
nowe spotkania. Wykonano ulotkę 
informacyjną na temat „Życie kulturalne 
w naszych miastach Zittau–Česká Lípa“ 
oraz krótki film ze spotkania dzieci 
i mieszkańców, który umieszczono na 
stronach internetowych obu miast.

Przygotowanie 
opiekunów grup 
młodzieżowych 
do współpracy 
międzynarodowej

partner wiodĄcy: 
kinder- und jugendring sachsen e.V.
partner projektu: 
společnost pro lužické hory
okres realizacji projektu: 
03/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 149,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 400,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Niemieccy i czescy opiekunowie grup 
międzynarodowych zostali przeszkoleni 
podczas pięciodniowego kursu dotyczącego 
kultury i specyfiki międzykulturowej 
oraz oferty pedagogiki przeżyć.
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Wspólne doznania

partner wiodĄcy: 
MarkersdorF
partner projektu: 
Město osečná
okres realizacji projektu: 
03/2018–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 228,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 616,94 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzieci w wieku od 11 do 14 lat z trzech 
gmin partnerskich Markersdorf (DE), 
Osečná (CZ) i Krotoszyce (PL) miały w ciągu 
pięciu dni bardzo bogaty program. Na 
przykład odwiedziły muzeum wydobycia 
granitu, straż pożarną, uczestniczyły 
w konkursach sportowych, wycieczkach 
i spływie pontonowym na Nysie.

Struktura 2018

partner wiodĄcy: 
geMeinde nebelschütz
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
05/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 848,63 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 092,70 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W Nebelschütz odbyło się czternastodniowe 
sympozjum rzeźbiarskie, w którym 
uczestniczyli artyści z Saksonii i Czech. 
W trakcie ich pracy organizowano 
zwiedzanie dla placówek oświatowych, 
firm lub turystów, by mieli oni okazję 
oglądać artystów podczas pracy.

Wymiana 
ochotniczych straży 
pożarnych w ramach 
międzynarodowego 
festynu gminnego 
i prezentacja gmin 
partnerskich

partner wiodĄcy: 
geMeinde nebelschütz
partner projektu: 
obec herManice
okres realizacji projektu: 
05/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 475,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 407,72 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Strażacy z Nebelschütz i Heřmanic w czasie 
jednego weekendu przedstawili swoje plany 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
wymieniali się doświadczeniami, 
zaprezentowali mieszkańcom swoje wozy 
bojowe, zwiedzili klasztor St. Marienstern 
i postawili drzewo partnerstwa.
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Krabat w Bautzen

partner wiodĄcy: 
krabat e. V.
partner projektu: 
Město tanVald
okres realizacji projektu: 
03/2018–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 901,07 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 031,01 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Ok. 3000 gości obejrzało obszerny program 
„KRABAT w Bautzen”, który w ramach 
projektu wspólnie stworzyły miasta Tanvald, 
Wittichenau i stowarzyszenie KRABAT.

25 lat partnerstwa 
miast Tanvald – 
Wittichenau

partner wiodĄcy: 
wittichenau
partner projektu: 
Město tanVald
okres realizacji projektu: 
03/2018 –08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 546,19 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 331,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyły się dwudniowe 
warsztaty dla przedstawicieli miast 
partnerskich Tanvald i Wittichenau, 
podczas których wymieniano się 
doświadczeniami, szukano pomysłów na 
przyszłe działania, w szczególności na 
rzecz młodzieży, w dziedzinie kultury, 
sportu i opieki nad seniorami.

Wspólne pogranicze = 
wspólna przestrzeń 
przyrodnicza

partner wiodĄcy: 
landschaFtspFlegeVerband „zittauer 
gebirge und Vorland” e.V.
partner projektu: 
společnost pro lužické hory
okres realizacji projektu: 
03/2018 –05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 984,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 510,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach Dni Parku Przyrody goście 
z Czech i Niemiec mieli możliwość poznania 
i docenienia przyrody, produktów i metod 
stosowanych w sąsiednim kraju. Podczas 
wycieczki do regionu przygranicznego 
i Gór Łużyckich przedstawiono wspólne 
cechy i różnice w krajobrazie.
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Pogranicze łączy się

partner wiodĄcy: 
landkreis görlitz
partner projektu: 
oblastní galerie liberec, 
příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
06/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
28 173,93 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W konkursie plenerowym wzięło udział 
wielu artystów z różnych krajów Europy – 
Niemiec, Austrii, Włoch, Czech, Polski, 
Słowenii. Jury wybrało 16 artystów.

Spotkania na temat 
„Światło i ciemność”

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal (ibz)
partner projektu: 
čMelák společnost přátel přírody
okres realizacji projektu: 
07/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 535,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 100,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Podczas dwóch weekendów spotkały 
się czeskie i niemieckie rodziny, co 
przyczyniło się do wzmocnienia 
poczucia przynależności do euroregionu 
Nysa. Na warsztatach członkowie 
rodzin kształcili się i byli zachęcani 
do bardziej zrównoważonego 
rozwoju w ich życiu codziennym.

Transgraniczny 
dziecięcy turniej piłki 
nożnej w Beiersdorfie

partner wiodĄcy: 
1. ostsächsische Fussballschule 
„kickFixx” e. V.
partner projektu: 
sk plaston šluknoV, z.s.
okres realizacji projektu: 
05/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 121,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 907,63 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu spotkały się dzieci 
i trenerzy z Niemiec i Czech, spędzając 
razem piękny weekend z piłką nożną 
i zajęciami rekreacyjnymi.
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Europejski Festyn 
Sportowy 2018

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V.
partner projektu: 
tj liaz jablonec
okres realizacji projektu: 
06/2018 –12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 958,67 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 421,97 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W Europejskim Festynie Sportowym 
wzięło udział łącznie 434 sportowców 
z 13 klubów z Saksonii, 7 z Czech 
i 9 z Polski. W wydarzenie zaangażowało 
się też 107 sędziów i asystentów. 
W sportowej i fair play rywalizacji 
o najlepsze osiągnięcia w 12 dyscyplinach 
w 8 kategoriach wiekowych uczestniczyły 
osoby w wieku od 8 do 15 lat.

Międzynarodowe 
warsztaty Big Bandu 
2018 na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
klangFarben e.V. jonsdorF
partner projektu: 
kultura z.s.
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 010,25 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Na wspólnym zgrupowaniu i otwartym 
koncercie młodzi uczestnicy nawiązali, 
nieosiągalną w inny sposób, a więc 
tym samym w maksymalnym stopniu 
motywacyjną kooperację z mentorem 
Felixem Slováčkiem, wzorem, pedagogiem 
i uznawanym na świecie muzykiem. Dla 
uczestniczących dzieci i młodych osób 
z Niemiec i Czech było to bardzo ciekawe 
i niezwykle emocjonujące przeżycie.

„Z miłości do 
środowiska”

partner wiodĄcy: 
traditionshoF bulnheiM e.V.
partner projektu: 
Městská knihoVna VarnsdorF
okres realizacji projektu: 
09/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 324,04 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 765,39 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
„Z miłości do środowiska” – takie było 
motto czesko -niemieckiego spotkania, 
które odbyło się w listopadzie 2018 roku. 
W programie znalazły się ciekawe 
wykłady i dwie wizyty w zakładach, 
które przetwarzają i oferują przeważnie 
tylko produkty regionalne.
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Atomy – kamienie 
budowlane przyrody

partner wiodĄcy: 
geo -zentruM zittau
partner projektu: 
základní škola chrastaVa
okres realizacji projektu: 
08/2018–02/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 932,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 751,54 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach kilku warsztatów i wycieczek 
zorganizowanych w ramach projektu 
dzieciom przybliżono, skąd pochodzą 
minerały, które spożywamy. Góry, 
kamienie, piasek, glina i próchnica – 
to łańcuch przemian ziemi, podstawa 
rolnictwa i życia człowieka.

Obejrzyjmy film – 
międzynarodowy 
niemiecko -czeski 
obóz filmowy

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal
partner projektu: 
VenkoVský prostor, o. p. s., liberec
okres realizacji projektu: 
09/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 782,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 861,37 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Obóz filmowy dla młodych ludzi rozpoczął 
się od integracji grup i poszukiwania 
pomysłów na scenariusz krótkich 
filmów, które mieli następnie stworzyć. 
Prezentację filmów poprzedzały 
warsztaty makijażu pod kierownictwem 
zawodowych makijażystek, przygotowanie 
i montaż materiałów filmowych.

Kulturowe 
i ekonomiczne 
spojrzenie na ingerencje 
mocno wpływające 
na ekosystemy

partner wiodĄcy: 
technische uniVersität dresden, ihi zittau
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
10/2018–03/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 400,06 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 058,91 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dwudniowe seminarium dla studentów 
i późniejszą wycieczkę na temat ingerencji 
w ekosystemy. Ponadto w ramach projektu 
powstała wspólna platforma edukacyjna 
online (eco.ef.tul.cz), na której będą 
w przyszłości prezentowane wszystkie 
wspólne działania w zakresie edukacji 
i nauczania podejmowane przez IHI Zittau 
i Uniwersytet Techniczny w Libercu.
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Żeglarstwo dla 
dzieci i młodzieży 
bez granic 2019

partner wiodĄcy: 
sV schönau -berzdorF e.V., 
abteilung wassersport
partner projektu: 
tj delFin jablonec, z.s.
okres realizacji projektu: 
04/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 543,27 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 345,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Działania projektu polegały na 
treningu żeglarstwa, obejmowały obóz 
żeglarski i końcowe regaty żeglarskie. 
Projekt wzmocnił transgraniczną 
współpracę w zakresie sportu 
i zintegrował międzynarodową 
drużynę sportową młodzieży.

Namaste! – 
międzykulturowe 
weekendy z jogą

partner wiodĄcy: 
gaiatreeschool e.V.
partner projektu: 
centruM sVaté zdislaVy, z.s.
okres realizacji projektu: 
02/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 987,74 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 339,44 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Przez 6 weekendów odbywały się 
spotkania z jogą. Grupy były bardzo 
różnorodne pod względem wieku, 
doświadczeń, pochodzenia, wyznania 
i narodowości. Głównym celem w czasie 
wykonywania wspólnych ćwiczeń – asan, 
w medytacjach, podczas odczuwania 
ciała, zabaw, tańca, masaży lub podczas 
wspólnych posiłków było intuicyjne 
przeżywanie spirytualizmu na poziomie 
cielesnym, duchowym i mentalnym.

Gleba i woda – 
wzajemna 
interakcja_DE

partner wiodĄcy: 
uMweltzentruM dresden
partner projektu: 
společnost pro jizerské hory, o. p. s.
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 113,84 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 043,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Uczniowie przy wykorzystaniu różnych 
technik plastycznych i prostych 
doświadczeń szczegółowo obserwowali 
poszczególne części obiegu wody. 
Zajmowali się w szczególności tematyką 
gleby jako rezerwuaru wody i jej ważnymi 
funkcjami w dużym obiegu wody na 
całym świecie. Przy pomocy analitycznych 
metod badali różne substraty glebowe, 
notowali w protokole i porównywali 
je, odpowiednio je klasyfikując.
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ZI YOU – Festiwal 
festiwali

partner wiodĄcy: 
gerhart -hauptMann -theater görlitz -zittau
partner projektu: 
Městské diVadlo VarnsdorF
okres realizacji projektu: 
12/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 983,12 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 215,44 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
„ZI YOU” w 2019 roku zapoczątkował 
w regionie współpracę festiwali 
o charakterze międzynarodowym. Ponadto 
przedstawicielom kultury zaoferowano 
platformę służącą do wzajemnej integracji, 
dzięki czemu powstają cenne synergie.

Sport nie ma granic

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e. V., abt. leichtathletik
partner projektu: 
tj liaz jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
02/2019–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 169,75 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 009,31 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Obaj partnerzy zrealizowali a następnie 
podsumowali wspólne zgrupowanie 
treningowe niemieckich i czeskich 
sportowców w Jabloncu nad Nisou oraz 
zawody lekkoatletyczne „Horst -Seifert-
-Meeting 2019” w Zittau. W zawodach 
uczestniczyło 756 sportowców z Niemiec, 
Czech, Polski a nawet Rosji. W imprezie 
sportowej uczestniczyło 119 instruktorów 
i 120 sędziów, asystentów i wolontariuszy.

ŚWIATY JAZZU 2019

partner wiodĄcy: 
sächsischer Musikrat, dresden
partner projektu: 
základní uMělecká škola liberec
okres realizacji projektu: 
09/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
30 008,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
181 młodych muzyków jazzowych 
z Czech i Niemiec spotkało się z zespołem 
18 nauczycieli i organizatorów. Wydarzenie 
JAZZWELTEN odbyło się w Hoyerswerdzie 
w Hali Łużyckiej. Trzydniowy program 
obejmował ponad 100 wydarzeń: 
koncerty – przesłuchania – konsultacje – 
ad hoc big -bandy – warsztaty – coaching 
zespołów – zdrowie muzyczne…
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Nowe odkrywanie 
dawnych rzemiosł

partner wiodĄcy: 
zittauer bildungsgesellschaFt ggMbh
partner projektu: 
střední škola hospodářská 
a lesnická Frýdlant, bělíkoVa 
1387, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
10/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 627,68 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 798,27 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Młodzi ludzie mogli zapoznać się z dawnymi 
rzemiosłami i ich współczesną formą. 
Bardzo ciekawe było dla nich zwiedzanie 
zakładów Frottana i muzeum adamaszku. 
W mieszanych czesko -niemieckich grupach 
roboczych wykonywali takie przedmioty 
jak dekoracje na stół adwentowy, 
zestaw dekoracyjnie wycinanych 
warzyw, dłuto i młynek wiatrowy.

Niemiecko -czeski 
hokej na lodzie 
najmłodszych – 
transgraniczne 
spotkania sportowe 
w Euroregionie

partner wiodĄcy: 
esc jonsdorF – zittauer gebirge e.V.
partner projektu: 
hc ts VarnsdorF
okres realizacji projektu: 
10/2018–05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 508,60 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 594,88 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Niemieccy i czescy najmłodsi hokeiści 
do lat 11 wspólnie trenowali w Jonsdorfie 
i Varnsdorfie. Po kilku tygodniach 
treningu przyszła kolej na pierwsze mecze. 
Zwieńczeniem projektu i największym 
przeżyciem dla dzieci był turniej 
świąteczny w Jonsdorfie i Varnsdorfie. 
100 dzieci zagrało w hokej na lodzie!

20 lat SCHKOLA 
Hartau -Hrádek n.N.

partner wiodĄcy: 
grenzenlos e.V. schulFörderVerein 
der schkola hartau
partner projektu: 
zš lidická, hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 860,44 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
20. rocznicę partnerstwa SCHKOLY Hartau 
i Szkoły Podstawowej Lidická Hrádek 
nad Nisou uczczono 10 warsztatami dla 
dzieci. Oprócz warsztatów teatralnych, 
tańca z ogniem i wykonania bębnów 
odbyły się też imprezy sportowe oraz 
seminaria poświęcone ciekawostkom 
związanym z żywieniem i przyrodą.
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„KitaMediaStar”

partner wiodĄcy: 
kinderhaus waldhäusl, eichgraben
partner projektu: 
základní a Mateřská škola, 
kaMenický šenoV – prácheň
okres realizacji projektu: 
01/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 808,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 171,24 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzieci wspólnie z projektantem stron 
internetowych opracowały strony 
internetowe i umieściły na nich własne 
treści, zdjęcia i rysunki. Dzieci same 
wybrały layout i same narysowały 
przyciski do klikania. Dzieci dowiedziały 
się wiele o zawodzie informatyka.

Bertsdorf -Hörnitz 
i Skalice pogłębiają 
partnerstwo

partner wiodĄcy: 
geMeinde bertsdorF -hörnitz
partner projektu: 
skalice u české lípy
okres realizacji projektu: 
12/2018–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 841,94 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 072,74 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Gmina partnerska Skalice po raz pierwszy 
uczestniczyła w uroczystej paradzie razem 
z około 300 uczestnikami w Bertsdorf-
-Hörnitz. Kolejnymi działaniami 
projektowymi była wystawa poświęcona 
historii gminy oraz wspólny festyn.

Gwiaździsty rajd 
rowerowy 2019 – Na 
szlaku krainą Querxów

partner wiodĄcy: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz 
Mbh, görlitz
partner projektu: 
liberecký kraj
okres realizacji projektu: 
11/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 974,35 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 634,67 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Gwiaździsty rajd rowerowy 2019 obejmował 
trasy, które w kształcie gwiazdy prowadziły 
do Seifhennersdorfu. Miejsca startowe 
/ punkty kontrolne znajdowały się 
w Niemczech, Polsce i Czechach. Na 
scenie i na terenie KiEZ Querxenland 
przygotowano różnorodny i aktywny 
program dla uczestników.
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Wspólny czas 2019

partner wiodĄcy: 
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbau -zittau ggMbh
partner projektu: 
Mateřská škola jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 601,91 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 608,69 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu odbyło się 16 spotkań 
grup dziecięcych, wspólny weekend dla 
rodzin w Harrachovie i co tydzień językowe 
spotkanie dzieci z native speakerem. Dzieci 
w najmłodszym wieku poznawały sąsiedni 
kraj i zdobywały wiedzę i umiejętności, 
z których skorzystają w dalszym życiu. 
Projekt miał charakter regionalny i był 
wyjątkowy pod względem swojej treści.

Konferencja 
specjalistyczna 
„Wysypiska 
i gospodarka 
odpadami” w Zittau

partner wiodĄcy: 
hochschule zittau/görlitz (hszg)
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci, tul
okres realizacji projektu: 
04/2019–03/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 500,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 302,02 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu nastąpiła intensywna 
wymiana doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami z obu krajów. Pomimo 
wspólnych ram dyrektyw unijnych 
istnieją różnice. Uczestnicy konferencji 
zgodzili się, że należy zmniejszyć 
zagrożenia dla środowiska i wzmocnić 
recykling. Należy znacznie ograniczyć 
składowanie niepoddanych obróbce 
odpadów komunalnych na wysypiskach.

SCHKOLA kongres 
edukacyjny „Doświadcz 
rzemiosła”

partner wiodĄcy: 
Freier schulträgerVerein e.V., hartau
partner projektu: 
základní škola lidická, hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
02/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 220,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 211,56 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W kongresie edukacyjnym, który był 
zwieńczeniem projektu, uczestniczyło 
około 150 osób. Niemieccy i czescy 
uczestnicy kongresu mogli dzięki 
prelegentom z obu krajów poznać różne 
rzemiosła, dzięki czemu wzbogacili swoją 
wiedzę i zdobyli nowe doświadczenia.
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Spotkania na wspólnej 
drodze ku Europejskiej 
Stolicy Kultury

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
Město česká lípa
okres realizacji projektu: 
03/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 687,20 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzięki projektowi udało się znacznie 
podnieść wiedzę nt. imprez kulturalnych 
po obu stronach granicy. Wszystkie 
wydawnictwa (plakaty, zeszyty 
programowe, ulotki, bannery) 
opracowano w dwóch językach. Dzięki 
bardzo ukierunkowanej i szeroko 
zakrojonej dystrybucji i plakatowaniu 
oraz publikowaniu w różnych mediach 
prasowych zainteresowane osoby 
z całego regionu przygranicznego 
mogły zdobyć informacje na temat 
przygotowywanych imprez.

Osobistości w naukach 
przyrodniczych

partner wiodĄcy: 
geo -zentruM zittau e. V.
partner projektu: 
základní škola šVerMoVa, liberec
okres realizacji projektu: 
03/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 731,04 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 640,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt skupiał się na wspólnych cechach 
w historii górnictwa w euroregionie oraz 
wspólnych celach ochrony środowiska. 
W zakresie tej tematyki zrealizowano 
5 wykładów, wycieczki i konferencję.

55. rocznica 
transgranicznej 
przyjaźni w siatkówce 
Zittau/Hrádek 
nad Nisou

partner wiodĄcy: 
VolleyballVerein zittau 09 e.V.
partner projektu: 
VolejbaloVý klub hrádek nad nisou, z.s.
okres realizacji projektu: 
03/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 914,40 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 466,07 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Uroczystym weekendem chcieliśmy 
godnie przypomnieć trwającą od 55 lat 
przyjaźń i przedstawić ją zarazem 
szerszemu gronu osób w klubie siatkówki 
i poza nim. Oprócz tego rozmawialiśmy 
o nowych możliwościach współpracy.
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Transgranicznie 
żyć zdrowiej

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal (ibz)
partner projektu: 
creat z.s., liberec
okres realizacji projektu: 
05/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 535,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 100,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dwie weekendowe imprezy z ponad 
100 zadowolonych osób. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali ważne informacje na temat 
„Zdrowe kosmetyki”, „Zdrowa żywność”, 
„Masaże prozdrowotne”, „Praca z woskiem 
pszczelim”, „O ile można, to drewno – 
wykonywanie zdrowych przedmiotów 
codziennego użytku”, „Wellness” itd. Odzew 
był bardzo pozytywny a wdzięczność wobec 
Euroregionu i UE ogromna za to, że można 
dla ludzi realizować tak przydatne projekty.

10 lat SCHKOLA 
Lückendorf – Jablonné

partner wiodĄcy: 
Freier schulträgerVerein 
e.V. schkola, hartau
partner projektu: 
Mateřská škola studánka 
jablonné V podještědí
okres realizacji projektu: 
03/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 074,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 471,74 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Przy okazji rocznicy dzieci z placówek 
partnerskich pracowały podczas 10 spotkań 
nad nadwoziami samochodów, odbyły 
wycieczkę na ranczo Malevil i do pałacu 
Lemberk. Pierwsze doświadczenia z inną 
kulturą, mentalnościami i zwyczajami 
we wczesnym dzieciństwie przyczyniają 
się do bardziej otwartego i uważnego 
podchodzenia do siebie nawzajem.

Odkrywanie 
wspólnego dziedzictwa 
muzycznego

partner wiodĄcy: 
euroregionales kulturzentruM 
st. johannis zittau
partner projektu: 
Mezinárodní centruM duchoVní 
obnoVy, hejnice
okres realizacji projektu: 
03/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 727,87 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
150 wykonawców na dwóch koncertach 
(Zittau, Hejnice) wykonało dla ponad 
1000 słuchaczy utwory włoskiej muzyki 
duchowej (Bellini, Puccini). Tylko 
dzięki kooperacji z czeskimi partnerami 
(chór Ještěd, orkiestra symfoniczna 
Bohemia) można było zapewnić wysoki 
poziom instrumentalny i wokalny.



186 fundusz mikroprojek tów w r amach progr amu współpr ac y republik a czesk a – saksonia 2014–2020

20 lat partnerstwa 
jednostek straży 
pożarnej Lužec 
i Goldbach

partner wiodĄcy: 
historischer FeuerwehrVerein 
goldbach e.V.
partner projektu: 
sdh lužec
okres realizacji projektu: 
05/2019–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 396,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 711,55 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie weekendu obchodzono 
dwudziestą rocznicę partnerstwa jednostek 
straży pożarnych z miejscowości Lužec 
i Goldbach. Strażacy zaprezentowali 
widzom zabytkowy sprzęt oraz ćwiczenia 
z najnowocześniejszym sprzętem. 
Wystawa zdjęć przypomniała minione lata 
partnerstwa a podczas wieczoru tanecznego 
odbyło się wspólne biesiadowanie.

Transgraniczne zawody 
drużynowe w lekkiej 
atletyce w kategorii 
wiekowej U16 w 
Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e. V., abt. leichtathletik
partner projektu: 
liberecký krajský atletický sVaz
okres realizacji projektu: 
05/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 312,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 480,75 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Lekkoatletyczne zawody drużynowe w 
kategorii wiekowej U16 odbyły się 31.08.2019 
r. w Zittau jako trójnarodowy teamcup 
Euroregionu Nysa. Sędziowie, asystenci 
i jury pochodzili z wszystkich trzech krajów.

Zmiany 2019

partner wiodĄcy: 
geMeinde nebelschütz
partner projektu: 
obec heřManice
okres realizacji projektu: 
05/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 435,30 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 265,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W trakcie projektu „Zmiany” udało się w 
dniach 19.08.–1.09.2019 roku dalej rozwijać 
międzynarodową sieć artystów przy udziale 
niemieckich, czeskich i serbołużyckich 
aktorów, artystów i gości. 15 rzeźb, 
wykonanych przez 12 rzeźbiarzy, pozostaje 
w kopalni w Miltitz, która jest otwarta dla 
zwiedzających przez cały rok i w której 
można się w razie zainteresowania umówić 
także na zwiedzanie z przewodnikiem.
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Migracja, Misja, 
Gospodarka – 
Herrnhut/Ochranów 
i etyka ochranowska 
w świetle komunikacji 
międzykulturowej

partner wiodĄcy: 
technische uniVersität dresden, 
internationales hochschulinstitut zittau
partner projektu: 
technická uniVerzita V liberci
okres realizacji projektu: 
08/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
467,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 522,43 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Niemiecka grupa studentów w ramach 
edukacji międzykulturowej uczestniczyła 
w zajęciach w Libercu a prace projektowe 
zakończone na ostatnim spotkaniu 
były potem dalej rozwijane także po 
zakończeniu semestru za pośrednictwem 
wspólnych platform edukacyjnych, 
wideokonferencji i indywidualnych 
spotkań grup roboczych. Punktem 
wyjścia była migracyjna i misjonarska 
historia Wspólnoty Brackiej z Herrnhut.

Konferencja 
„Poszerzanie 
horyzontów – równe 
szanse na Trójstyku”

partner wiodĄcy: 
stadt bautzen
partner projektu: 
statutární Město jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
05/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 586,08 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 397,12 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Na konferencji rozmawiano 
o kwestiach takich jak, dlaczego 
istnieje karta równouprawnienia i jak 
może w niej partycypować poziom 
samorządowy Euroregionu Nysa. 
Projekt przedstawił i wsparł polityczną 
koncepcję Unii Europejskiej dotyczącą 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Zdrowie to podstawa

partner wiodĄcy: 
traditionshoF bulnheiM 
e.V., seiFhennersdorF
partner projektu: 
Město raspenaVa
okres realizacji projektu: 
02/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 021,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 863,25 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Partnerzy projektu starali się zaprezentować 
40 uczestnikom istotne informacje na 
temat zdrowia. Uczestnicy z dużym 
zainteresowaniem przyjmowali pomysły 
niemieckich i czeskich naturopatów. 
Wiele uwagi poświęcono ziołom. Wielu 
uczestników po raz pierwszy dowiedzało 
się o pozytywnym działaniu tańca. 
Niecodziennych wrażeń dostarczyły 
wycieczki do centrum naturalnych 
kosmetyków w Krásnej Lípie lub 
uzdrowiska Körse -Therme w Kirschau.
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Niemiecko -czeski 
turniej piłki nożnej

partner wiodĄcy: 
1. ostsächsische Fussballschule 
„kickFixx” e. V., oppach
partner projektu: 
sk plaston šluknoV, z.s.
okres realizacji projektu: 
05/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 718,32 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 528,03 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Zorganizowano czesko -niemiecki dziecięcy 
turniej piłki nożnej i uczestniczące 
drużyny spędziły wspólny weekend 
w Beiersdorfie. Niemieckie i czeskie dzieci 
grały razem w piłkę nożną, spędzały 
wspólnie czas wolny i odbyły wspólną 
wycieczkę nad zaporę w Bautzen.

Via Sacra łączy region

partner wiodĄcy: 
euroregion neisse, zittau
partner projektu: 
euroregion nisa, liberec
okres realizacji projektu: 
05/2019–03/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 326,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 265,39 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Euroregion Neisse -Nisa -Nysa i obiekty 
zlokalizowane na szlaku Via Sacra 
zorganizowały wspólnie 22 września 2019 
roku „Dzień Szlaku Via Sacra”. Dzięki 
intensywnej pracy z mediami, plakatom 
i zeszytom z programem mieszkańcy 
euroregionu zostali zaproszeni, by 
w ramach bogatego programu doświadczyć 
tego dnia dużego kawałka europejskiej 
historii. Projekt stanowił mocny bodziec 
dla współpracy transgranicznej pomiędzy 
obiektami zlokalizowanymi na szlaku.

Międzynarodowy 
turniej świąteczny 
w Zittau

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e.V. – abteilung judo
partner projektu: 
sportoVní klub VarnsdorF z.s.
okres realizacji projektu: 
10/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 459,17 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 776,97 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Obaj partnerzy projektu zorganizowali 
w Zittau turniej świąteczny w judo dla 
dzieci. Nie był to tylko mecz, ale też 
spotkanie świąteczne. Dzięki temu 
turniej miał, w szczególności dla małych 
dzieci, niepowtarzalną atmosferę.
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Muzyka i taniec 
w regionie trzech 
państw

partner wiodĄcy: 
klangFarben e.V. jonsdorF
partner projektu: 
altadance sport, z.s., liberec
okres realizacji projektu: 
10/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 613,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 638,36 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt obejmował finałowe dwudniowe 
etapy prób i wspólny koncert oraz spektakl 
taneczny na bazie przygotowanych 
treści artystycznych. Uczestnicy projektu 
mogli uczestniczyć w profesjonalnej 
pracy na wysokim poziomie podczas 
prób i zbierać doświadczenia w zakresie 
interakcji muzyki i tańca.

Gotowi do startu, 2020

partner wiodĄcy: 
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbau – zittau ggMbh
partner projektu: 
Mateřská škola loVecká, 
jablonec nad nisou
okres realizacji projektu: 
01/202–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 083,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
2 450,60 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Z powodu ograniczeń związanych 
z Covid-19 działania projektu były mocno 
zawężone. Odbyło się tylko jedno spotkanie 
dzieci i osiem razy zajęcia językowe. 
Planowanego weekendu dla rodzin, 
wycieczki i dwunarodowego festynu 
dla rodzin nie udało się zrealizować.

Niemiecko -czeska 
współpraca w 
zakresie ochrony 
zdrowia konsumenta, 
w szczególności 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
żywności i weterynarii

partner wiodĄcy: 
landratsaMt görlitz, 
lebensMittelüberwachungs- 
und VeterinäraMt
partner projektu: 
státní Veterinární spráVa se sídleM 
V praze – krajská Veterinární spráVa státní 
Veterinární spráVy pro liberecký kraj
okres realizacji projektu: 
06/2017–12/21
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 574,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu  był rozwój i wzmocnienie 
komunikacji transgranicznej oraz 
współpracy w dziedzinie niepolicyjnego 
zapobiegania ryzyku w celu podniesienia 
bezpieczeństwa ludności w zakresie ochrony 
zdrowia konsumenta i zdrowia zwierząt.
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Ojcowie chrzestni 
potoków – transfer 
i wspólne rozwijanie 
oferty edukacyjnej – 
Oberlausitz

partner wiodĄcy: 
landschaFtspFlegeVerband „ol” e.V.
partner projektu: 
středisko ekologické VýchoVy libereckého 
kraje, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
10/2018–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 644,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 523,00 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt „Ojcowie chrzestni potoków” miał 
na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży 
tego zagadnienia w sposób, którego 
mogą doświadczyć. Dzięki własnym 
doświadczeniom mieli się zaangażować 
w sprawy związane z wodą w swoim 
najbliższym otoczeniu. Współpracowały 
różne różne instytucje (przedszkola, szkoły 
podstawowe i średnie, świetlice), a w miarę 
możliwości wybrano rzeki, które mają 
swoje źródło w przygranicznym regionie.

Ojcowie chrzestni 
potoków – transfer 
i wspólne rozwijanie 
oferty edukacyjnej – 
Góry Łużyckie

partner wiodĄcy: 
landschaFtspFlegeVerband „zittauer 
gebirge und Vorland” e.V.
partner projektu: 
středisko ekologické VýchoVy libereckého 
kraje, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
10/2018–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 500,13 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 353,10 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzieci i młodzi ludzie aktywnie zajmowali 
się rzeką, poznając przy tym zwierzęta 
i różne gatunki roślin oraz zależności 
ekologiczne. Jednocześnie niczym 
„ojcowie chrzestni” dbali o poprawę stanu 
rzeki sadząc rośliny, zbierając śmieci 
i prowadząc działania skierowane do 
społeczeństwa, by rozpowszechniać tę 
wiedzę w rodzinach i swoim otoczeniu 
w regionie przygranicznym.

Czesko -niemieckie 
imprezy sportowe 
w Oybin i Lückendorf

partner wiodĄcy: 
geMeinde oybin
partner projektu: 
Město jablonné V podještědí
okres realizacji projektu: 
12/2018–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 141,74 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 637,35 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Wachlarz wydarzeń obejmował 
dwoje zawodów saneczkarskich dla 
przedszkolaków oraz dwie imprezy 
saneczkowe w kostiumach dla całych 
rodzin, dwa mecze piłki nożnej i turniej 
w kręgle oraz amatorski biathlon 
(dla młodzieży i dorosłych).
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Wspólna organizacja 
na rzecz wspierania 
obrony cywilnej

partner wiodĄcy: 
drk kreisVerband löbau
partner projektu: 
český čerVený kříž oblastní spolek děčín
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 729,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 270,50 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Zaplanowano wspólne szkolenie w celu 
opracowania i przećwiczenia wspólnego 
działania w ramach współpracy 
transgranicznej oraz praktycznego 
wykorzystania na dwóch wspólnych dużych 
wydarzeniach. Duży nacisk położono 
na świadome przemieszanie czeskiej 
i niemieckiej kadry. Zostały też opracowane 
czesko -niemieckie kieszonkowe mapki 
i plakaty z algorytmem działań.

Doświadczanie starości 
i starzenia się

partner wiodĄcy: 
Freier schulträgerVerein e.V.
partner projektu: 
soukroMá podnikatelská střední 
škola česká lípa, s. r. o.
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 699,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 176,23 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W temacie będącym przedmiotem 
projektu odbyło się 6 spotkań dla 26 
uczniów i 4 nauczycieli. W teoretycznej 
części spotkania uczniowie nauczyli się, 
jak wspierać starsze osoby w radzeniu 
sobie w codziennym życiu i dostosować 
otoczenie do ich konkretnych możliwości. 
W ramach praktyki uczniowie pracowali 
bezpośrednio z ludźmi w domach spokojnej 
starości lub domach opieki społecznej.

Brunch 3 krajów

partner wiodĄcy: 
tradition und zukunFt zittau e.V.
partner projektu: 
brána trojzeMí
okres realizacji projektu: 
05/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 049,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Raz w miesiącu na wsi w jednym 
z sąsiednich krajów w Euroregionie 
Nysa odbył się brunch. Mieszkańcy 
regionu podczas wspólnego posiłku 
z sobą rozmawiali. Kucharze przedstawili 
kulinarne smakołyki z bliskiego 
otoczenia miejsca organizacji. Podczas 
tych brunchów trzech krajów zostały 
w miarę możliwości wykorzystywane 
wyłącznie rodzime produkty pochodzące 
z rolnictwa ekologicznego.
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Wspólnie pielęgnujemy 
saksońsko-
-czeskie tradycje

partner wiodĄcy: 
geMeinde oybin
partner projektu: 
Město jablonné V podještědí
okres realizacji projektu: 
06/2019–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 980,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 741,95 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dla przedstawicieli stowarzyszeń 
w Krompachu zaplanowano czesko-
-niemiecką wymianę doświadczeń. 
W otwartym kręgu powinny być 
pielęgnowane istniejące kontakty 
i nawiązywane nowe oraz powinny być 
prezentowane i opracowywane pomysły 
na projekty w celu współpracy w kolejnych 
latach. W okresie adwentu zaplanowany był 
wyjazd czeskich przedstawicieli do Oybin.

Profilaktyka uzależnień 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
Město hrádek nad nisou
okres realizacji projektu: 
11/2019–04/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 269,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Tematyka narkotyków na Trójstyku 
jest niestety bardzo poważna. Dla 
nauczycieli i wychowawców, którzy 
zajmują się w szkołach profilaktyką 
przeciwnarkotykową, odbyły się różne 
warsztaty w Hrádku n. N. i Zittau. 
W programie była wymiana informacji na 
temat metod i możliwości. Zaplanowano 
wspólne materiały informacyjne, wspólną 
reklamę w mediach, by tematyka 
przeciwdziałania uzależnieniom 
postrzegana była po obu stronach granicy 
jako wspólny interes społeczeństwa.

Dźwięki bez granic

partner wiodĄcy: 
waldhäusl e.V.
partner projektu: 
základní a Mateřská škola 
kaMenický šenoV – prácheň
okres realizacji projektu: 
11/2019–03/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 594,88 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 464,57 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Około 15 dzieci (4–7 lat) z Eichgraben 
i Práchni będzie się spotykało się przez 
6 miesięcy, by razem doświadczać 
muzyki, tańca i ruchu. Celem było, 
by dziewczęta i chłopcy podczas 
spotkań w zabawnej formie uczyli się 
drugiego języka i poznawali kulturę.
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Spotkania kulturalne 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
creat z.s.
okres realizacji projektu: 
12/2019–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 724,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W projekcie zaplanowano wspólne próby 
i występy zespołów muzyki dawnej 
oraz innych niemieckich i czeskich 
wykonawców. Powstała publikacja, 
która informuje o o wydarzeniach/
ofertach kulturalnych i społecznych.

Tradycyjna praca 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
zittauer bildungsgesellschaFt ggMbh
partner projektu: 
střední škola hospodářská 
a lesnická Frýdlant,
okres realizacji projektu: 
11/2019–03/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 252,47 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 179,38 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W ramach projektu powstał kalendarz 
adwentowy. W tym celu uczniowie 
kierunku obróbka metali wykonali formę 
kalendarza. Potem uczniowie kierunku 
piekarz i gastronomia wypełnili ją ciastem, 
upiekli i swiątecznie udekorowali. Oprócz 
tego odbyła się wizyta w staroczeskiej 
piekarni, gdzie uczniowie w historycznym 
piecu mogli mogli upiec chleb i inne 
pieczywo. Dla uczniów kierunku obróbka 
metali zaplanowano wykonanie młotka.

Spotkania z kulturą 
serbołużycką 
w Euroregionie 
Nysa dla dzieci – 
audioprzewodnik

partner wiodĄcy: 
landratsaMt bautzen, geschäFtsbereich 2
partner projektu: 
societas aMicuuM liberec (sal), z.s.
okres realizacji projektu: 
12/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 198,85 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 998,65 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Celem projektu było zaprezentowanie 
kultury serbołużyckiej jako wspólnego 
dziedzictwa kulturowego w euroregionie 
w drodze opracowania i wykonania 
dziecięcego audioprzewodnika w języku 
czeskim. Grupą docelową byli uczniowie 
od 6 do 10 lat oraz rodziny z dziećmi w 
tym wieku. Odbyły się wycieczki uczniów 
z euroregionu do Muzeum Serbołużyckiego.
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Poznawanie pogranicza 
oczyma dzieci

partner wiodĄcy: 
arbeiterwohlFahrt kreisVerband 
oberlausitz e.V.
partner projektu: 
Mateřská škola dolní podluží
okres realizacji projektu: 
01/2020 –12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 157,43 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 655,80 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Trzy przedszkola prowadzone przez 
organizację AWO KV Oberlausitz 
współpracowały z partnerskimi 
placówkami: Przedszkolem Dolní 
Podluží, Przedszkolem „Klíček” Nový Bor 
i Przedszkolem „Čtyřlístek“ Varnsdorf, 
przy czym zostały one połączone 
we współpracujące pary. Placówki 
te zrealizowały wspólnie łącznie 29 
działań z partnerskim przedszkolem. 
Wspólne, dostosowane do wieku, 
wydarzenia i wycieczki integrowały 
i przyczyniały się do pozytywnego 
postrzegania sąsiedniego kraju.

Poznaj park pałacowy 
w Kuppritz

partner wiodĄcy: 
geMeinde hochkirch
partner projektu: 
Město zákupy
okres realizacji projektu: 
03.2020–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 414,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Tablica informacyjna w języku czeskim 
i niemieckim ma zwracać uwagę na 
park pałacowy Kuppritz. Chcielibyśmy 
także zapraszać gości do odwiedzenia 
gminy Hochkirch, zaplanowano 
przygotowanie odpowiedniego 
oznakowania i ulotek. Wszystkie informacje 
były zawsze w dwóch językach.

Giełda turystyczna Góry 
Łużyckie -Żytawskie

partner wiodĄcy: 
zittauer stadtentwicklungsgesellschaFt 
Mbh, tourisMuszentruM naturpark 
zittauer gebirge, Markt 1, 02763 zittau
partner projektu: 
dMo lužické a žitaVské hory
okres realizacji projektu: 
11.2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 749,85 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 999,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Centrum Informacji Turystycznej Parku 
Przyrody Góry Żytawskie już od kilku lat 
intensywnie współpracuje w regionem 
Góry Łużyckie i Żytawskie. Celem projektu 
była organizacja spotkań z poszczególnymi 
informacjami turystycznymi tych 
dwóch regionów, przedstawienie 
turystycznej oferty oraz umożliwienie 
wzajemnej wymiany informacji.
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20. rocznica największej 
imprezy turystycznej 
w Euroregionie „3 dni, 
3 kraje, 3 rajdy”

partner wiodĄcy: 
oberlausitzer kreissportbund e.V.
partner projektu: 
klub českých turistů, noVé 
Město pod sMrkeM
okres realizacji projektu: 
10/2019–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 450,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 295,05 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dwudziestoletnie partnerstwo partnerów 
projektu w dziedzinie sportu i turystyki 
było impulsem do zorganizowania 
dwudniowego uroczystego wydarzenia. 
Działania projektu obejmowały 
zwiedzanie Muzeum Krajoznawczego w 
Waltersdorfie oraz wspólne wejście na 
górę Luż, uroczyste wydarzenie połączone 
z wyróżnieniem wolontariuszy z trzech 
krajów oraz trzyjęzyczną kronikę.

Wspólne kształtowanie 
saksońsko -czeskiego 
życia stowarzyszeń

partner wiodĄcy: 
geMeinde oybin
partner projektu: 
Město jablonné V podještědí
okres realizacji projektu: 
12/2019–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 860,42 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 600,50 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Tradycyjne stowarzyszenia i uczestnicy 
Cesarskiej Parady w Oybin oraz mnisi 
z góry Oybin z zespołem wzięli udział 
w święcie ku czci świętej Zdzisławy 
w Jablonnem v Podještědí i włączyli się w 
program święta. Czeskie stowarzyszenia 
zaś wzięły udział w dużej uroczystej 
paradzie w ramach Dni Lückendorfu.

Konferencja 
transgraniczna 
„Przestrzeń kulturowa”

partner wiodĄcy: 
stadt zittau
partner projektu: 
krajský úřad libereckého kraje
okres realizacji projektu: 
10/2019–06/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 936,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 042,52 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Transgraniczna konferencja dotycząca 
kultury przyczyniła się do wymiany 
kulturalnej różnych aktorów z regionu 
Trójstyku Niemcy -Polska -Czechy. Spotkali 
się na niej przedstawiciele samorządów, 
gospodarki, kreatywnego przemysłu 
oraz sztuki i kultury, by poinformować 
o istniejących już wydarzeniach, rozmawiać 
o potrzebach i deficytach życia kulturalnego 
w regionie a także omówić możliwe 
wspólne pomysły i przedsięwzięcia.
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Wspólne poznawanie 
przyrody

partner wiodĄcy: 
landschaFtspFlegeVerband „zittauer 
gebirge und Vorland” e.V.
partner projektu: 
Město kaMenický šenoV
okres realizacji projektu: 
03/2020–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 219,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 670,26 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Partnerzy realizowali razem dwa 
uroczyste wydarzenia, Święto Żyrandoli 
w Kamenickim Šenovie (projekt lustrzany) 
oraz Dni Parku Przyrody w Górach 
Żytawskich. Partnerzy mieli możliwość 
zaprezentować wzajemnie siebie i swój 
region. Przedmiot projektu stanowiły 
spacery botaniczne i konkurs w koszeniu, 
który jest reklamą tej dawnej sztuki.

Spotkania na temat 
„dzikie zwierzęta” 
i „owoce”

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal
partner projektu: 
dokořán ruMburk z.s
okres realizacji projektu: 
04.2020 –12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 527,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 090,90 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Projekt „Spotkania na temat dzikie 
zwierzęta i owoce” skierowany był do 
czeskich i niemieckich rodzin, umożliwiając 
ich spotkania. W dwa weekendy 
spotkało się każdorazowo 55 osób, które 
skupiały się na tematyce „zwierząt” 
i „owoców”. W tym celu przygotowano 
sześć równoległych warsztatów.

Wspólne 
odkrywanie 2021

partner wiodĄcy: 
diakonisches werk iM kirchenbezirk 
löbau -zittau ggMbh
partner projektu: 
Mateřská škola jablonec nad nisou, 
loVecká 11, příspěVkoVá organizace
okres realizacji projektu: 
01/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 261,30 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 778,00 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzieci mogły raz w tygodniu korzystać 
z zajęć nauki języka sąsiadów z native 
speakerem. Działania projektu obejmowały 
weekend dla rodzin, wspólny rodzinny 
wyjazd do euroregionu Nysa oraz wymianę 
doświadczeń między nauczycielkami.
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ŚWIATY JAZZU 2021

partner wiodĄcy: 
sächsischer Musikrat e.V.
partner projektu: 
základní uMělecká škola litVínoV
okres realizacji projektu: 
01/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
30 000,00 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
W projekcie wzięło udział udział 
14 zespołów z ok. 280 młodymi 
i amatorskimi muzykami. Uczestnicy 
pracowali z doskonałymi muzykami 
z czeskiej i niemieckiej sceny jazzowej, 
będącymi instruktorami. Dodatkowym 
elementem programu była tematyka 
profilaktyki zdrowotnej muzyków. 
W ciągu trzech dni każdy uczestnik mógł 
wybierać spośród ponad 100 ofert.

Ryby i motoryzacja 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
zittauer bildungsgesellschaFt ggMbh
partner projektu: 
střední škola hospodářská 
a lesnická Frýdlant
okres realizacji projektu: 
04/2021–02/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 627,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 267,96 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Uczestnicy w ramach tematu „ryby” 
zwiedzili mały zakład rybny i mieli 
degustację mały zakład rybny i będą mieli 
degustację grillowanych i wędzonych 
ryb. Uczniowie przygotowali do nich 
dodatki. W temacie „motoryzacji” 
uczestnicy zwiedzili muzeum pojazdów w 
Großschönau a potem młodzież mogła się 
wykazać duchem pracy zespołowej w parku 
wspinaczkowym. Na zakończenie projektu 
zwiedzili zakłady Skoda i muzeum w Mladej 
Boleslav. Uczniowie mogli więc poznać cały 
proces produkcji i historii samochodów.

Projekt cyrkowy

partner wiodĄcy: 
kulturFabrik Meda e. V.
partner projektu: 
kino VaršaVa
okres realizacji projektu: 
09/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 499,85 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Dzięki projektowi dzieci i młodzież z obu 
krajów w ramach czesko -niemieckich 
warsztatów cyrkowych poznały podstawy 
cyrku. Efekty warsztatów zostały 
zaprezentowane w ramach wieczornego 
programu w Mittelherwigsdorfie i Libercu 
czesko -niemieckiej publiczności. Działania 
te promowane były w formie ulotek, 
plakatów i w mediach społecznościowych.
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Wspólne odkrywanie 
dziedzictwa 
kulturowego

partner wiodĄcy: 
eVangelische kulturstiFtung görlitz
partner projektu: 
říMskokatolická Farnost – 
arciděkanstVí horní police
okres realizacji projektu: 
05/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 593,26 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 403,84 EUR

przedMiot i rezultaty projektu
Teksty na temat 30 zabytków fundacji 
zostały przetłumaczone na język czeski, 
wykonane zostały jako audionagrania, 
by istniejące urządzenia audio zostały 
uzupełnione czeskimi tekstami i były dla 
czeskich gości dostępne bezpłatnie jako 
komentarz na poszczególnych przystankach. 
Opracowana została dwujęzyczna teczka 
z tekstami a także rozbudowano strony 
internetowe. Podczas spotkania w Czechach 
zostaną zaprezentowane rezultaty projektu.
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Rowerem przez 
Powiat żarski

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
geMeinde kreba – neudorF
okres realizacji projektu: 
12/2016–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 480‚55 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 988‚88 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym działaniem w projekcie 
było oznakowanie szlaku rowerowego 
w powiecie żarskim. Powstało także nowe 
miejsce do uprawiania turystyki aktywnej 
i rowerowej, podnoszące atrakcyjność 
pogranicza. Szlak został dokładnie 
oznaczony, a na jego trasie zainstalowano 
tablice z mapą. W ramach projektu odbył się 
również rajd nowo wyznaczonym szlakiem, 
zakończony pokazem akrobacji rowerowych. 
W rajdzie udział wzięło 98 osób z Polski 
i z Niemiec. Wydano też folder turystyczny, 
mapę i mini poradnik rowerowy, a także 
zaktualizowano stronę internetową 
www. roweremnapograniczu.eu.

Polsko -Niemiecki 
Festiwal Tańca dla 
Dzieci i Młodzieży

partner wiodĄcy: 
klub taŃca sportowego piruet w Żarach
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
01/2017–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 200‚50 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 471‚17 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie zaplanowano i zrealizowano 
Festiwal Tańca dla dzieci i młodzieży 
z Polski i z Niemiec. Zespołom tanecznym 
stworzono możliwość prezentacji dorobku 
artystycznego oraz wymiany doświadczeń 
i pogłębienia umiejętności tanecznych. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć. 
Dzięki projektowi udało się wzmocnić 
współpracę pomiędzy partnerami poprzez 
innowacyjną formę edukacji kulturalnej 
przez taniec. W festiwalu udział wzięło 85 
młodych tancerzy z Polski i 65 z Niemiec.

Hallo Nachbar – 
pokonanie bariery 
językowej i kulturowej 
szansę na rozwój 
kompetencji uczniów 
niepełnosprawnych.

partner wiodĄcy: 
specjalny oŚrodek szkolno – 
wychowawczy w zgorzelcu
partner projektu: 
gutenbergschule – niesky
okres realizacji projektu: 
03/2017–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 023‚61 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 674‚83 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie przeprowadzono cykl 
warsztatów językowych, rekreacyjnych 
i historycznych wraz z konkursem wiedzy 
dla uczniów Gutenbergschule oraz 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Zgorzelcu. Odbyły 
się również wycieczki integracyjne do 
atrakcyjnych edukacyjnie i przyrodniczo 
miejsc po obu stronach granicy – 
gospodarstwo ekologiczne, ekomuzeum 
rzemiosła, park kultury. Dla nauczycieli 
zorganizowano jednodniowe szkolenie 
z zakresu Komunikacji Alternatywnej 
i Wspomagającej. W ramach 
projektu wydano polsko -niemiecki 
słownik, przydatny w pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w obu placówkach.
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250 lecie tradycji 
Telemanna na 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
gMina Żary o statusie MiejskiM
partner projektu: 
grosse kreisstadt weisswasser/ o.l.
okres realizacji projektu: 
03/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 194‚11 EUR
całkowity koszt projektu: 
28 776‚77 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Cel projektu osiągnięto poprzez organizację 
dwóch koncertów muzyki G. P. Telemanna 
oraz muzyki innych twórców epoki baroku. 
Koncerty odbyły się w zabytkowych ruinach 
zamku Promnitzów w Żarach. Ruiny 
odpowiednio oświetlono, przygotowano 
i zabezpieczono. Koncertom towarzyszyły 
pokazy ognia, pokaz laserowy (światło – 
dźwięk) oraz nocne zwiedzanie wnętrz 
ruin zamku z przewodnikiem, a także 
mini koncerty klawesynowe w komnatach 
zamkowych. W koncertach udział wzięło 
596 osób z obu stron obszaru wsparcia.

„Bieniów -Rietschen-
-Sagar – razem 
chronimy dziedzictwo 
kulturowe na 
pograniczu 
polsko -niemieckim”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
schrotholzhäuser erlichthoF rietschen, 
FörderVerein MuseuM sagar e.V.
okres realizacji projektu: 
01/2017–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 123‚10 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 262‚47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu wykonano foldery 
turystyczne oraz mapy, promujące 
miejscowości Bieniów, Rietschen i Sagar 
oraz ich okolice i znajdujące się tam 
zabytki oraz lokalne muzea i skansen, 
prezentujące wspólne polskie i niemieckie 
dziedzictwo kulturowe. Aby lepiej 
wypromować te miejsca, odbyły się 
wycieczki edukacyjne dla mieszkańców 
pogranicza i konferencja podsumowująca 
projekt dla przedstawicieli samorządów, 
organizacji pozarządowych i turystycznych. 
Zorganizowano również objazdową 
wystawę plenerową, prezentującą 
dziedzictwo kulturowe regionu.

„Integracja 
polsko -niemiecka 
na szlaku Zdrowej 
Ryby na obszarze 
Łuku Mużakowa”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
angelVerein krauschwitz e.V.
okres realizacji projektu: 
03/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 989‚70 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 929‚05 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Aby zintegrować mieszkańców pogranicza 
i zacieśnić współpracę partnerską, 
w ramach projektu zorganizowano 
spotkanie integracyjne i zawody 
wędkarskie oraz rajd rowerowy „Szlakiem 
Zdrowej Ryby”, stworzonym również 
w ramach projektu. Dla wypromowania 
szlaku i atrakcji wędkarskich wykonano 
mapę łowisk na pograniczu, folder 
turystyczny oraz kalendarze tematyczne. 
Uczestnicy rajdu rowerowego otrzymali 
promocyjne koszulki, a wędkarze – 
przydatne gadżety – wagi i kamizelki 
opatrzone logotypami. Udział w ww. 
działaniach wzięło 180 osób z polskiej 
i niemieckiej strony obszaru wsparcia.
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Transgraniczne 
warsztaty zdrowego 
odżywiania

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
05/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 812‚78 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 603‚27 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się dwa 
dziesięciodniowe spotkania osób 
niepełnosprawnych z Polski i z Niemiec. 
Podczas obu spotkań, oprócz warsztatów 
zdrowego odżywiania, przeprowadzono 
cykl zajęć rehabilitacyjnych (kinezyterapia 
i hipoterapia) oraz zajęcia gimnastyczne 
w basenie. Uczestnicy projektu integrowali 
się również podczas wycieczek do 
Zielonej Góry oraz spotkań przy ognisku. 
W projekcie udział wzięło 50 osób.

Polsko -Niemieckie 
spotkanie osób 
niepełnosprawnych

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
09/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 415‚26 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 312‚26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie zrealizowano dwa spotkania 
50 osób niepełnosprawnych z obu stron 
granicy. Podczas dziesięciodniowych 
turnusów przeprowadzono cykl zajęć 
rehabilitacyjnych (kinezyterapia) 
i warsztaty zdrowego odżywiania. Dla 
uczestników projektu zorganizowano 
również zabawę taneczną przy ognisku, 
wycieczki do ciekawych miejsc 
w Zielonej Górze (Centrum Przyrodnicze, 
Palmiarnia) oraz przejażdżki bryczką.

Polsko -niemiecki 
obóz jeździecko – 
edukacyjny

partner wiodĄcy: 
szkoła podstawowa nr 6 w zielonej górze
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
04/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 574‚56 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 617‚14 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dwa siedmiodniowe obozy jeździeckie 
w Przylepie dla 49 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze oraz 
uczniów Park – Mittelschule w Zittau. 
Uczestnicy, oprócz nauki i doskonalenia 
umiejętności jeździeckich, pomagali 
też w zajęciach hipoterapii dla osób 
niepełnosprawnych. Brali również udział 
w zajęciach sportowych, językowych, 
kulturalno – edukacyjnych i integracyjnych. 
Dla uczestników zorganizowano wycieczki 
do Zielonej Góry – do Centrum Nauki 
Keplera, Centrum Przyrodniczego i do 
Planetarium. Zorganizowano również 
ognisko połączone z pokazem talentów.
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Bo do tanga 
trzeba dwojga, 
Polsko -Niemieckie 
warsztaty taneczne

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM 
kultury w jeleniej górze
partner projektu: 
steinhaus e.V.bautzen
okres realizacji projektu: 
06/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 800‚38 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 941‚63 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt był cyklem ośmiu dwudniowych 
weekendowych tanecznych spotkań 
warsztatowych w Jeleniej Górze. Podczas 
warsztatów, uczestnicy z Polski i Niemiec 
doskonalili umiejętności taneczne pod 
okiem mistrzów tanga argentyńskiego 
i spotykali się na milongach. Efektem 
warsztatów były pokazy. Pierwszy 
pokaz warsztatowy odbył się na 
jeleniogórskim rynku przy muzyce granej 
na żywo. Oprócz pokazu odbyła się 
uliczna lekcja tanga oraz okolicznościowy 
happening. Drugi pokaz warsztatowy 
odbył się w Bautzen w Niemczech. 
W projekcie udział wzięły 442 osoby.

Polsko -niemieckie 
warsztaty teatralne 
i filmowe

partner wiodĄcy: 
MłodzieŻowe centruM kultury i edukacji 
„doM harcerza” w zielonej górze
partner projektu: 
kinder- und jugendhaus „Villa” zittau
okres realizacji projektu: 
05/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 920‚41 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 141‚67 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt polegał na dwukrotnym 
spotkaniu młodzieży z Zielonej Góry 
i Zittau podczas wspólnych trzydniowych 
warsztatów teatralnych oraz filmowych, 
zakończonych pokazami spektaklu dla 
publiczności w Polsce i w Niemczech. Za 
pierwszym razem młodzież pracowała nad 
stworzeniem spektaklu teatralnego wraz 
ze scenografia i choreografią, natomiast 
podczas drugiego spotkania – tworzyli 
etiudę filmową dotyczącą wspólnej 
historii miasta Zielona Góra. Działania 
podsumowano również wystawą fotografii 
wykonanych podczas warsztatów. 
W projekcie udział wzięło 100 osób.

Wspólna koncepcja 
i promocja 
Polsko -niemieckiego 
Szlaku Piwnego

partner wiodĄcy: 
Fundacja ochrony krajobrazu 
w jeleniej górze
partner projektu: 
tourisMusVerein bautzen e.V. bautzen
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 497‚03 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 761‚20 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
„Polsko -Niemiecki Szlak Piwny” to projekt 
bazujący na wspólnych, sięgających 
XIII wieku tradycjach piwowarskich 
pogranicza polsko – saksońskiego. 
W ramach projektu przeprowadzono 
analizę polskich i niemieckich podmiotów 
gospodarczych i turystycznych oraz 
instytucji samorządowych i pozarządowych, 
zainteresowanych stworzeniem 
koncepcji służącej rozwojowi gospodarki 
i turystyki i promującej bogactwo 
kulturowe i przyrodnicze obszaru 
wsparcia. Odbyły się również warsztaty, 
podczas których omówiono założenia 
koncepcji powstającego szlaku piwnego 
na pograniczu polsko -saksońskim.
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Zagrożenie 
współczesnej Europy 
z perspektywy 
współpracy prokuratur 
na polsko -saksońskim 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
prokuratura okrĘgowa w jeleniej górze
partner projektu: 
staatsanwaltschaFt görlitz
okres realizacji projektu: 
03/2017–05/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 270‚74 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 142‚05 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się zaplanowane 
spotkania robocze prokuratorów z polskiej 
i niemieckiej części Euroregionu Nysa 
oraz konferencja podsumowująca 
z udziałem uczestników z Polski, 
Niemiec i Czech. Podczas spotkań 
dokonano wstępnej diagnozy zagrożeń 
charakterystycznych dla tego obszaru. 
Spotkania te pozwoliły na przygotowanie 
konferencji prokuratur i w konsekwencji 
na realizację podjętych zamierzeń 
w dziedzinie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, pogłębiania poczucia 
bezpieczeństwa, zwalczania i zapobiegania 
przestępczości w obszarze wsparcia.

Międzynarodowe 
zawody strażackie 
z okazji jubileuszu 50 – 
lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łęknicy

partner wiodĄcy: 
ochotnicza straŻ poŻarna w łĘknicy
partner projektu: 
stadtVerwaltung bad Muskau
okres realizacji projektu: 
03/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 567‚57 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 550‚08 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt objął międzynarodowe, polsko-
-niemieckie zawody strażackie, 
poprzedzone spotkaniami partnerów 
projektowych. Zawody zorganizowano 
w związku z jubileuszem 50 – lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy. 
W zmaganiach udział wzięło 124 
strażaków – ochotników z przygranicznych 
jednostek z Polski i z Niemiec, 
a zgromadzona publiczność obserwować 
mogła, oprócz konkurencji strażackich, 
pokaz ratownictwa medycznego i pokaz 
strażackiego sprzętu specjalistycznego.

Gmina Żary i Gablenz 
zapraszają

partner wiodĄcy: 
gMina Żary
partner projektu: 
gMina gablenz
okres realizacji projektu: 
05/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 046‚24 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 877‚94 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Realizacja projektu stanowi kontynuację 
bardzo dobrej i aktywnej współpracy 
obu gmin. W ramach wspólnego 
przedsięwzięcia zostały stworzone dwie 
trójjęzyczne (polsko -niemiecko -angielskie) 
strony internetowe, prezentujące m.in. 
walory przyrodnicze, atrakcje, zabytki 
oraz organizowane cyklicznie imprezy 
sportowo – rekreacyjne na terenie 
Gminy Żary i Gablenz. Zamieszczone 
informacje stanowiące źródło wiedzy dla 
turystów oraz mieszkańców pogranicza 
polsko -saksońskiego. Oprócz stron 
internetowych powstał trójjęzyczny folder 
oraz film promujący obydwa partnerskie 
samorządy. Odbyła się także konferencja 
podsumowująca projekt, w której udział 
wzięło 100 osób – 50 z Polski i 50 z Niemiec.
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Telemann na 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
gMina Żary o statusie MiejskiM
partner projektu: 
grosse kreisstadt weisswasser / o.l.
okres realizacji projektu: 
04/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 261‚06 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 483‚60 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano cztery 
koncerty: trzy w Pałacu Promnitzów – 
występy grup artystycznych i amatorskich 
oraz grupy inscenizującej przyjazd króla 
Augusta II Mocnego na żarski dwór, 
jeden na terenie dziedzińca kompleksu 
pałacowo – zamkowego Promnitzów, na 
które zaproszono mieszkańców terenów 
przygranicznych obszaru wsparcia. 
W każdym, z czterech dni imprezy, 
odbył się koncert muzyki Telemanna 
oraz innych twórców okresu baroku. 
Uczestnicy otrzymali poczęstunek 
oraz pamiątkowe gadżety. W projekcie 
działaniach projektowych udział wzięło 
360 uczestników z Polski i 96 z Niemiec.

Polsko -Niemiecki 
obóz taneczny

partner wiodĄcy: 
klub taŃca sportowego piruet w Żarach
partner projektu: 
stadtVerein weisswasser e.V.
okres realizacji projektu: 
05/2017–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 267‚05 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 372‚99 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował przygotowanie 
i realizację obozu tanecznego dla młodych 
tancerzy. Udział w nim wzięło 37 osób – 
23 osoby z Polski i 14 osób z Niemiec. 
Oprócz zajęć specjalistycznych, podczas 
których uczestnicy doskonalili techniki 
taneczne, odbyły się również zajęcia 
integracyjne, a także wycieczki piesze 
i autokarowe do ciekawych miejsc Kotliny 
Jeleniogórskiej. Obóz zakończył się pokazem 
osiągnięć tanecznych uczestników.

Historyczne polsko-
-niemieckie spotkanie 
na pograniczu 
kultur – 775 lat 
Gryfowa Śląskiego – 
Kwisonalia 2017

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w gryFowie ŚlĄskiM
partner projektu: 
stadtVerwaltung bischoFswerda
okres realizacji projektu: 
04/2017–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 157‚60 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 832‚47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Z okazji 775-lecia Gryfowa Śląskiego 
w ramach projektu zrealizowano działania 
inspirowane kulturą i historią polską 
i saksońską. Ulicami miasta przeszedł 
korowód z uczestnikami w strojach 
historycznych, zaprezentowano 
rekonstrukcje historyczne (pokazy walk 
rycerskich, wystrzały z bombardy, pokaz 
sokolniczy) i koncerty muzyki dawnej. 
Przeprowadzono również nocne zwiedzanie 
niezwykłych miejsc na terenie miasta, 
w tym głównie gryfowskiego ratusza. 
W projekcie odbyła się też impreza 
sportowa – „Bieg Gryfitów” – malowniczymi 
trasami wokół Jeziora Złotnickiego oraz 
pokazy kulinarne, konkurs kulinarny 
„Smaki Kwisy” i turniej miast partnerskich. 
W działaniach bezpośredni udział 
wzięły 162 osoby z Polski i Niemiec.
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Małe transgraniczne 
ojczyzny

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu: 
Meetingpoint Music Messiaen e.V. – görlitz
okres realizacji projektu: 
04/2017–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 187‚81 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 338‚60 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu przeprowadzono cykl 
warsztatów edukacyjnych dla młodzieży 
polskiej i niemieckiej, dotyczących 
lokalnej wojennej i powojennej historii 
Zgorzelca i Görlitz oraz biografii księdza 
Franza Scholza i lekarza Jana Glińskiego, 
którzy wpisali się w tę historię. Odbyły 
się również seminaria poświęcone 
polskim i niemieckim świadkom historii. 
Podsumowaniem działań było wydanie 
dwujęzycznej publikacji pt. „Jan B. Gliński 
i Franz Scholz. Dwie biografie” i odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej poświęconej księdzu 
Franzowi Scholzowi. W opisanych 
działaniach udział wzięło 521 osób.

Bezimienni 
bohaterowie – 
lokalna historia 
Zgorzelca i Görlitz

partner wiodĄcy: 
Fundacja paMiĘć, edukacja, 
kultura w koźlicach
partner projektu: 
Meetingpoint Music Messiaen 
e.V. görlitz, gMina Miejska zgorzelec
okres realizacji projektu: 
04/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 825‚88 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 987‚91 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował działania na rzecz 
opracowania i upowszechnienia historii 
Stalagu VIIIA – Goerlitz Ost oraz 
wzmacniania świadomości i tożsamości 
regionalnej. Cel projektu został osiągnięty 
poprzez przygotowanie i zrealizowanie 
seminarium wprowadzającego dla 
społeczności lokalnej Zgorzelca i Görlitz 
oraz międzynarodowej konferencji „Jeńcy 
wojenni. Międzynarodowa społeczność”. 
Konferencji towarzyszyły koncert muzyki 
poważnej oraz zwiedzanie miejsc pamięci – 
Stalag VIIIA i Cmentarz Jeńców Radzieckich. 
W działaniach udział wzięło 201 osób.

Rozwijanie współpracy 
interkulturowej między 
Jaworem i Niesky

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska jawor
partner projektu: 
grosse kreisstadt niesky
okres realizacji projektu: 
07/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 133‚24 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 199‚49 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się spotkanie 
przedstawicieli społeczności lokalnych 
z Jawora i Niesky. Spotkanie to miało 
miejsce w Jaworze, podczas corocznego 
Święta Chleba i Piernika. Partnerzy 
projektowi przygotowali uroczystą 
paradę z prezentacją miast partnerskich, 
spotkanie samorządowców i turniej 
strzelecki miast partnerskich. Odbyły 
się również prezentacje sceniczne 
zespołów artystycznych i ludowych 
z miast partnerskich oraz wystawa 
produktów regionalnych z obu stron 
granicy. W działaniach udział wzięło 
236 uczestników z Polski i Niemiec.
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Międzynarodowe 
zmagania strażackie 
na pograniczu 
polsko -niemieckim – 
obchody 70 – lecia 
OSP w Zawidowie

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zawidów
partner projektu: 
stadtVerwaltung bernstadt a. d. eigen
okres realizacji projektu: 
06/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 932‚27 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 802‚67 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się 
polsko -niemieckie zawody strażackie, które 
zorganizowano w związku z jubileuszem 
70 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zawidowie. W zawodach udział wzięło 
20 polskich i 20 niemieckich strażaków – 
ochotników z jednostek z miast partnerów 
projektowych. Zawodom towarzyszyły 
pokazy ratownictwa medycznego, 
drogowego i gaśniczego, a zgromadzona 
publiczność mogła nie tylko obserwować 
pokazy i zmagania strażaków, ale i wziąć 
udział w niektórych konkurencjach 
strażackich oraz konkursach z nagrodami.

Spotkania seniorów 
z pogranicza 
Kożuchów – 
Schwepnitz 2017

partner wiodĄcy: 
centruM kultury „zaMek” w koŻuchowie
partner projektu: 
geMeinde schwepnitz
okres realizacji projektu: 
06/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
623‚77 EUR
całkowity koszt projektu: 
733‚84 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się dwa 
spotkania seniorów: dożynki w Kożuchowie 
oraz spotkanie świąteczne w Schwepnitz. 
Podczas dożynkek zaprezentował się 
chór seniorów oraz dwie seniorskie 
grupy taneczne. Na scenie wystapiły 
rownież lokalne grupy folklorystyczne. 
W Schwepnitz z kolei seniorzy zwiedzili 
razem gminę i wykonali wspólnie polskie 
i niemieckie pieśni bożonarodzeniowe. 
W działaniach udział wzięło 200 
uczestników z Polski i Niemiec.

Polsko -niemieckie 
zawody sportowo-
-pożarnicze

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
05/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 844‚93 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 523‚45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt zakładał organizację 
polsko -niemieckich zawodów 
pożarniczych, które odbyły się 20 maja 
2017r. na boisku gminnym w Przewozie. 
Drużyny z obydwu krajów aktywnie 
uczestniczyły w strażackich konkurencjach 
sportowych. Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary i nagrody. Przeprowadzono 
rownież konkurs nt. wiedzy pożarniczej. 
W projekcie udział wzięło 65 
uczestników z Polski i 70 z Niemiec.
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Polsko -Niemieckie 
spotkania z Lasem

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
güsa e.V. – görlitz
okres realizacji projektu: 
06/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 881‚24 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 801‚45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt był skierowany do mieszkańców 
pogranicza oraz podmiotów związanych 
z lasem i zainteresowanych tematyką leśną 
z Polski i z Niemiec. Działania projektowe 
przewidywały organizację 3 spotkań: 
imprezy plenerowej „Polsko -Niemieckie 
Święto Lasu” edukującej ekologicznie, 
jak również o walorach przyrodniczych 
lasów obszaru wsparcia, spotkania 
branżowego (leśnicy, organizacje 
turystyczne, samorządy), którego celem 
była prezentacja dobrych praktyk 
leśników (ścieżki edukacyjne, wieże 
obserwacyjne, współpraca z turystami) 
oraz warsztatów o tematyce leśnej dla 
dzieci i młodzieży, zorganzowanych 
w Weisswasser. W projekcie udział wzięło 
157 uczestników z Polski i 106 z Niemiec.

Transgraniczne 
spotkania rycerskie pod 
wieżą głodową Baltazar

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
06/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 647‚35 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 643‚95 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się występy grup 
śpiewaczych i rycerskich. Zorganizowano 
turniej rycerski, pokazy walk rycerskich, 
prezentację pieśni średniowiecznych, 
wykonanych przez zaproszony zespół. 
Można było obejrzeć narzędzia codziennego 
użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur. 
Przeprowadzono również konkurs dla 
sześciu ludowych zespołów śpiewaczych 
z Polski i Niemiec. Jurorzy zostali wyłonieni 
spośród przybyłych gości polskich 
i niemieckich. Uczestnikami projektu byli 
członkowie zespołów śpiewaczych – 50 
osób z Polski i 52 osoby z Niemiec.

”Sport to zdrowie – 
polsko -niemieckie 
zawody piłkarskie 
młodych talentów”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
sV rot -weiss bad Muskau, 
Fundacja Młody talent Żary
okres realizacji projektu: 
06/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 706‚07 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 948‚32 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się 3 
turnieje piłkarskie dla dzieci ze szkół 
podstawowych. W turniejach wzięły udział 
4 drużyny z Polski i 4 drużyny z Niemiec 
(po 10 osób). Najlepszy zespół otrzymał 
nagrody: koszulki, spodenki piłkarskie, 
piłki, getry. Za udział w turniejach 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i medale. Odbyły się również warsztaty 
zdrowego odżywiania w Weisswasser. 
W projekcie udział wzięły 173 osoby.
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Polsko -niemieckie 
Święto wieńca i chleba

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
07/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 590‚06 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 576‚54 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się jednodniowe 
spotkanie przedstawicieli sołectw 
i mieszkańców wsi z terenu gmin Przewóz 
i Krauschwitz (64 osoby z Polski i 68 osób 
z Niemiec). Podczas spotkania odbyły 
się konkursy: na najpiękniejszy wieniec 
i chleb, kulinarny oraz turniej wsi. Sędziów 
wybrano został spośród przybyłych gości. 
Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych 
konkurencjach sportowych. W trakcie 
spotkania odbył się koncert zespołu 
ludowego. Wszyscy uczestnicy spotkali 
się przy wspólnym posiłku, a wieczorem 
bawili się na zabawie tanecznej.

Poznajemy się 
na pograniczu 
polsko -saksońskim 
poprzez wymianę 
kulturową

partner wiodĄcy: 
gMina sulików
partner projektu: 
gMina hohendubrau
okres realizacji projektu: 
06/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 112‚58 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 250‚09 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się dwa 
wydarzenia kulturalne w partnerskich 
gminach – Hohendubrau (Święto Wiśni 
i Czereśni) oraz w Gminie Sulików (Święto 
Plonów). Głównym punktem imprez były 
prezentacje tradycyjnych i regionalnych 
potraw kulinarnych, konkursy, w tym 
na najpiękniejszy wieniec oraz przegląd 
zespołów ludowych, folkowych, dziecięcych 
i młodzieżowych. W trakcie imprez 
można było podziwiać rękodzieło ludowe, 
spróbować zdrowej żywności oraz wziąć 
udział w warsztatach rękodzielniczych. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
100 uczestników z Polski i 100 z Niemiec.

Wspólna kultura 
i historia pomostem 
pomiędzy 
mieszkańcami 
Lubania i Kamenz

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury w lubaniu
partner projektu: 
Miasto kaMenz
okres realizacji projektu: 
07/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 780‚48 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 388‚80 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się warsztaty 
wokalne i oratorium, w których wzięli 
udział mieszkańcy Lubania i Kamenz. Do 
warsztatów wokalnych (chór) uczestnicy 
zostali zrekrutowani w otwartym naborze 
przeprowadzonym w obu miastach. 
Podsumowaniem projektu była konferencja 
w Kamenz oraz prezentacja oratorium. 
Projekt wzmocnił poczucie świadomości 
dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie 
polskim i niemieckim, zaangażował 
do działań instytucje, grupy społeczne 
oraz osoby indywidualne oraz wsparł 
rozwój inicjatyw o wspólnym celu, 
podejmowanych po obu stronach granicy. 
Wzięło w nim udział 111 uczestników 
z Polski oraz 53 uczestników z Niemiec.
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Transgraniczne 
inicjatywy: Śladami 
Jakuba Böhme

partner wiodĄcy: 
Fundacja ekoregion w zgorzelcu
partner projektu: 
güsa e.V görlitz, gMina Miejska zawidów
okres realizacji projektu: 
09/2017–03/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 809‚91 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 246‚95 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano: 
konferencję w Zawidowie „Jakub Böhme 
życie i twórczość” połączoną z prelekcjami 
i projekcją filmu, wycieczkę śladami 
Jakuba Böhme, połączoną z koncertem 
muzyki dawnej w wykonaniu uczniów 
szkoły muzycznej, konkurs tematyczny 
z nagrodami i nagrodami dla gimnazjalistów 
oraz wystawę objazdową w trzech miastach 
pogranicza, prezentującą postać Jakuba 
Böhme. Aby zwiększyć atrakcyjność 
turystyczną obszaru pogranicza wykonano 
stronę internetową, wydano publikację 
i mapę. W projekcie udział wzięło 169 osób.

Międzynarodowy 
Maraton Szosowy po 
Gminie Lwówek Śl.

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
Miasto wilthen
okres realizacji projektu: 
06/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 164‚24 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 075‚57 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Działania projektowe obejmowały 
organizację i przeprowadzenie 
Międzynarodowego Maratonu Szosowego. 
Trasa maratonu przebiegała przez 
malownicze tereny gminy Lwówek Śląski 
i Lubomierz. Zdobywcom pierwszych 
trzech miejsc w każdej kategorii wręczono 
puchary. Uczestnicy wyścigu otrzymali 
koszulki oraz upominki promocyjne. 
Realizacja projektu przyczyniła się do 
promocji zdrowego stylu życia, rywalizacji 
w duchu fair -play, zwiększenia liczby 
turystów oraz pełniejszego wykorzystania 
istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej. 
W projekcie udział wzięły 104 osoby.

Wspólna pamięć – 
transgraniczna historia 
dwóch narodów

partner wiodĄcy: 
powiatowa i Miejska biblioteka 
publiczna w lwówku ŚlĄskiM
partner projektu: 
Miasto wilthen
okres realizacji projektu: 
06/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 336‚22 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 983‚78 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano wystawę 
pn. „Minęliśmy się w drzwiach…”. Wśród 
prezentowanych eksponatów można 
było znaleźć stare książki, dokumenty, 
przedmioty codziennego użytku, grafiki, 
fotografie oraz obrazy. Kolejnym działaniem 
było zorganizowanie wystawy pt. „800 lat 
historii Lwówka Śląskiego w dokumencie”. 
Odbyła się również konferencja historyczna 
pn. „Materialne świadectwa życia 
i rozwoju miasta oraz mieszkańców 
Lwówka Śląskiego”. Na zakończenie 
projektu delegacja z Lwówka Śląskiego 
uczestniczyła w uroczystym otwarciu 
wystawy „800 lat Lwówka Śląskiego 
w dokumencie” w mieście partnerskim 
Wilthen. W projekcie udział wzięło 411 osób.
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Jakuby 2017

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury w zgorzelcu
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
06/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 202‚31 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 414‚47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W Zgorzelcu, w ramach „Jakubów 2017”, 
odbyły się polsko -niemieckie warsztaty 
teatralne i taneczne, konkurs „Wybory 
Miss i Mistera Jakubów” oraz turniej 
„Rzut Jakubowym Butem”. Wszystkie 
aktywności zrealizowane zostały „na 
żywo”, z aktywnym udziałem publiczności. 
W projekcie udział wzięło 307 osób 
z obszaru polsko -niemieckiego pogranicza.

Promocja atrakcji 
turystycznych 
transgranicznego 
obszaru powiatów 
bolesławieckiego 
i Bautzen

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
powiat bautzen
okres realizacji projektu: 
09/2017–03/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 017‚19 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 490‚80 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Promocja atrakcji odbywała się będzie 
w formie tradycyjnej – powstał trójjęzyczny 
przewodnik oraz w formie nowoczesnej – 
utworzona została trójjęzyczna witryna 
internetowa i aplikacja na urządzenia 
mobilne. Ponadto w ramach projektu 
odbyła się konferencja poświęcona 
rozwojowi turystyki na transgranicznym 
obszarze obu powiatów. Dyskusja, która się 
wywiązała podczas spotkania pokazała, 
że kontakty turystyczne są elementem 
niezbędnym dla rozwoju tożsamości, 
kultury i dziedzictwa obu krajów. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
58 uczestników z Polski i 27 z Niemiec.

Tradycje świąteczne 
po obu brzegach 
Nysy Łużyckiej

partner wiodĄcy: 
polskie stowarzyszenie pedagogów 
i aniMatorów klanza oddział w bogatyni
partner projektu: 
land Frauen kreisVereingorlitz 
e.V. hirschFelde
okres realizacji projektu: 
09/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 729‚65 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 564‚29 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas realizacji projektu odbyły się 2 
spotkania z dziećmi z obszaru wsparcia – 
warsztaty połączone z prelekcjami oraz 
otwarty konkurs plastyczny „Polska 
i niemiecka tradycja bożonarodzeniowa – 
podobieństwa i różnice”. Dla dorosłych 
zorganizowano 4 warsztaty rękodzieła 
(kwiaty z krepiny, świąteczne świeczki, 
kartki świąteczne, bombki z filcu i wieńce 
bożonarodzeniowe). Spotkania odbyły się 
w Bogatyni i w Hirschfelde. Zwieńczeniem 
projektu był Świąteczny Jarmark 
Rodzinny – duża impreza wielopokoleniowa 
otwarta dla zainteresowanych rodzin 
mieszkających po obu stronach granicy, 
z podsumowaniem konkursu i rozdaniem 
laureatom nagród rzeczowych. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
347 uczestników z Polski i 108 z Niemiec.
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Międzynarodowa 
współpraca 
młodzieżowych 
drużyn pożarniczych

partner wiodĄcy: 
gMina wĘgliniec
partner projektu: 
geMeinde kodersdorF, geMeinde horka
okres realizacji projektu: 
07/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 594‚63 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 052‚51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt zakładał organizację 
zawodów sportowo – pożarniczych 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
a także międzynarodowych rozgrywek 
w piłkę nożną oraz prezentację sprzętu 
pożarniczego. Działania te odbyły się 
we wrześniu 2017. Spotkania i kontakty 
partnerów projektowych wzmocniły 
współpracę oraz potencjał instytucjonalny. 
Wzięło w nim udział 60 uczestników 
z Polski oraz 60 uczestników z Niemiec.

VI Międzynarodowe 
Polsko -Niemieckie 
Seminarium Parkowe 
w Brodach

partner wiodĄcy: 
gMina brody
partner projektu: 
stadt bad Muskau
okres realizacji projektu: 
09/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 246‚83 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 702‚16 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt polegał na przeprowadzeniu 
warsztatów poświęconych nauce 
pielęgnacji drzew i krzewów w zabytkowym 
parku w Brodach. Chore drzewa były 
usunięte a w zamian nasadzono nowe. 
Wieczorami odbyły się wykłady: „Historia 
parku przypałacowego Brody/ Pförten” 
oraz wykład Christine von Brühl: 
„Jak przestałam być arystokratką”, 
połączony z dwujęzycznym czytaniem 
książki oraz koncert muzyki barokowej. 
Odbyła się również wspólna wycieczka 
do Biecza i Gębic. Efektem warsztatów 
są zabezpieczone i wyeksponowane 
wartościowe okazy starodrzewu oraz 
odkryte oryginalne ciągi komunikacyjne. 
Wydarzenia towarzyszące pogłębiły 
relacje uczestników z obu stron 
granicy. W projekcie udział wzięło 
110 osób z Polski i z Niemiec.

Polsko -Niemiecki 
Tydzień Seniora

partner wiodĄcy: 
gMina jasieŃ
partner projektu: 
geMeinde spreetal
okres realizacji projektu: 
09/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 935‚52 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 453‚54 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W październiku 2017 r. w Jasieniu odbyły 
się warsztaty dla seniorów z Polski 
i z Niemiec – nauka profesjonalnego 
makijażu z metamorfozą, zakończona 
sesją zdjęciową oraz warsztaty z rękodzieła 
(biżuteria dla kobiet i mężczyzn). 
Podsumowaniem projektu był Bal 
Seniora, podczas którego zaprezentowano 
wystawę portretów seniorów, prowadzono 
pogawędki na temat wspólnych 
doświadczeń, tańczono i biesiadowano. 
W działaniach projektowych udział 
wzięło 60 uczestników z polskiej strony 
i 60 uczestników ze strony niemieckiej.
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Polsko -niemieckie 
spotkania językowo-
-warsztatowe 
„Bajkowa przygoda”

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
institut Für kulturelle 
inFrastruktur sachsen görlitz
okres realizacji projektu:
12/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
16 304‚82 EUR
całkowity koszt projektu:
19 182‚15 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się 10 
polsko- niemieckich spotkań klas szkolnych. 
W projekcie wzięły udział dzieci ze szkół: 
GS Zodel, SP nr 1 Pieńsk, SP nr 5 Zgorzelec – 
GS Innenstadt am Fischmarkt Görlitz, 
SP nr 2 Zgorzelec, Freie Evangelische 
Grundschule Görlitz. Spotkania klas 
odbywały się w Parku Kulturinsel. 
Dzieci wzięły udział w warsztatach 
językowych, manualnych, poznały 
proces tworzenia modeli, odwiedziły 
biuro architektów, obejrzały zbudowane 
modele znajdujące się w modelarni. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
222 uczestników z Polski i 232 z Niemiec

Tango nad Nysą 
Dwojga Narodów – 
polsko -niemieckie 
warsztaty taneczne

partner wiodĄcy:
Miejski doM kultury w zgorzelcu
partner projektu:
chaMpagnetango gbr görlitz
okres realizacji projektu:
11/2017–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
16 494‚68 EUR
całkowity koszt projektu:
19 405‚51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się warsztaty 
taneczne i milongi tangowe, warsztaty 
malarskie, projekcja fi lmu. Wszystkie 
działania projektowe zostały zrealizowane 
„na żywo” z aktywnym udziałem 
uczestników. Mieszkańcy obszaru 
wsparcia mieli okazję do nauki tańca, 
do doskonalenia swoich umiejętności 
tanecznych pod okiem wybitnych tancerzy. 
Niecodziennym elementem projektu 
były milongi tangowe. Były one nie tylko 
doskonała okazją do przećwiczenia 
omawianych podczas warsztatów 
zagadnień, ale także do obejrzenia 
„na żywo” pokazów par nauczycieli, 
porozmawiania i zatańczenia z mistrzami 
tanga. W projekcie wzięło udział 540 osób.

Polsko -niemieckie 
spotkania warsztatowe 
klas szkolnych 
pt.: „Legendy 
Łużyckie” połączone 
ze zwiedzaniem 
Muzeum Łużyckiego

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
institut Für kulturelle 
inFrastruktur sachsen görlitz
okres realizacji projektu:
10/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
5 549‚09 EUR
całkowity koszt projektu:
6 528‚34 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się 11 spotkań 
klas szkolnych polskich i niemieckich. 
W projekcie wzięły udział dzieci ze szkół: GS 
Zodel – SP nr 1 Pieńsk, SP nr 5 Zgorzelec, GS 
Innenstadt am Fischmarkt Görlitz, SP nr 2 
Zgorzelec, Freie Evangelische Grundschule 
Görlitz. Spotkania klas odbywały się 
w Muzeum Łużyckim oraz Domu Jakuba 
Boehme. Dzieci zwiedziły wystawę 
w Muzeum Łużyckim oraz wzięły udział 
w warsztatach manualnaych i muzycznych 
(w grupach polsko -niemieckich). 
W działaniach projektowych udział wzięło 
216 uczestników z Polski i 243 z Niemiec.
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„Dbajmy 
o naszą planetę” 
polsko -niemieckie 
warsztaty ekologiczne 
dla dzieci

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuŻnia w zgorzelcu
partner projektu: 
institut Für kulturelle 
inFrastruktur sachsen – görlitz
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 484‚92 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 041‚09 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 10 
spotkań dzieci polskich i niemieckich. 
Spotkania odbyły się w Wiosce Czarów 
i Magii w Spytkowie. Dzieci zostały 
podzielone na 2 grupy polsko -niemieckie 
i wzięły udział w warsztatach: „Eko 
inspiracje”, „Ekologia na co dzień”, 
grach i zabawach integracyjnych, grze 
„Bądź eko!”, zwiedziły mini zoo zwierząt 
gospodarskich. Zajęcia integracyjne 
pozwoliły im nawiązać relacje, 
przełamać bariery, poznać nowe słówka 
podczas gier i zabaw. W działaniach 
projektowych udział wzięło 214 
uczestników z Polski i 206 z Niemiec.

Kanał informacyjny 
„Europamiasto 
Zgorzelec – Görlitz”

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
institut Für kulturelle 
inFrastruktur sachsen görlitz
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 174‚47 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 558‚20 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu powstało 120 
dwujęzycznych filmów polsko -niemieckich 
promujących wydarzenia kulturalne 
realizowane na terenie powiatów Zgorzelec 
i Gorlitz. Filmy te były zostały opublikowane 
na FB kultrnet.tv, na stronie internetowej 
kulturnet.pl oraz w lokalnych telewizjach. 
Przeprowadzonych zostało 10 konkursów na 
FB kulturnet.tv, dzięki którym zwiększono 
liczbę polubień strony. W grudniu 2019 
odbyła się konferencja, podczas której 
podsumowane zostały działania projektowe, 
przedstawiono produkty projektu oraz 
omówiono kolejne pomysły związane 
z promocją regionalnych wydarzeń 
kulturalnych. W konferencji udział wzięło 
15 uczestników z Polski i 15 z Niemiec.

Mużakowskie 
Święto Hortensji – 
wzmocnienie 
współpracy 
transgranicznej miast 
Łęknicy i Bad Muskau

partner wiodĄcy: 
gMina łĘknica
partner projektu: 
stadtVerwaltung bad Muskau
okres realizacji projektu: 
09/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 066‚35 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 607‚47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym działaniem w projekcie 
było Mużakowskie Święto Hortensji: 
warsztaty polsko -niemieckie dla 
dorosłych – historia hortensji, sposoby 
pielęgnacji i sadzenia oraz gra – zabawa 
integracyjna mieszkańców pogranicza. 
Każdy z uczestników warsztatów 
otrzymał hortensję, ulotkę o hodowli 
hortensji i fiszki do nauki języka sąsiada. 
Dla dzieci przeprowadzono warsztaty 
„Moja pierwsza hortensja” (zabawy 
plastyczne i wspólna nauka poprzez 
zabawę). Odbyło się także uroczyste 
nasadzenie hortensji przez burmistrzów. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
63 uczestników z Polski i 55 z Niemiec.
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20 lat Europa – Miasta 
Zgorzelec/Görlitz

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu: 
Miasto görlitz
okres realizacji projektu: 
03/2018–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 847‚59 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 114‚81 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano terenowe 
gry i zabawy dla dzieci oraz uroczyste 
odsłonięcie zegara. Partnerzy projektowi 
przeprowadzili wśród uczniów polskich 
i niemieckich dwujęzyczny interaktywny 
quiz wiedzy o Europa – Mieście Zgorzelec/
Görlitz. Wykorzystanie nowoczesnej 
i innowacyjnej formy współzawodnictwa 
przyczyniło się do wypracowania nowych 
i atrakcyjnych form współpracy pomiędzy 
mieszkańcami miast partnerskich. 
Podczas projektu zaprezentowano również 
plenerową wystawę o Europa – Mieście. 
W działaniach wzięło udział 377 osób.

Rowerem po granicy – 
transgraniczna 
koncepcja ścieżek 
rowerowych

partner wiodĄcy: 
zwiĄzek gMin zieMi zgorzeleckiej
partner projektu: 
powiat goerlitz
okres realizacji projektu: 
03/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 294‚21 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 699‚08 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyła się konferencja 
wdrożeniowa, w której wzięli udział 
przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, stowarzyszeń sportowych 
i turystycznych, zarządcy dróg. Opracowano 
pierwszy na obszarze wsparcia po 
stronie polskiej dokument, który tworzy 
warunki do kreowania odpowiednich 
lokalnych produktów turystycznych 
i rozbudowy bazy turystycznej regionów, 
m.in. dla pobudzenia popytu na usługi 
turystyczno – rekreacyjne. W konferencji 
wzięło udział 19 przedstawicieli partnera 
niemieckiego i 39 osób ze strony polskiej.

Polsko -niemieckie 
spotkania młodzieży na 
szlaku dolnośląskich 
atrakcji

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zawidów
partner projektu: 
stadtVerwaltung bernstadt a. d. eigen
okres realizacji projektu: 
01/2018–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 243‚18 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 521‚39 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt zakładał organizację 
i przeprowadzenie kilkudniowej wycieczki 
edukacyjno – integracyjnej dla uczniów 
polskich i niemieckich. Podczas wyjazdu 
zwiedzono zamek Kliczków i zamek Czocha, 
odwiedzono park wodny, zwiedzono 
fabrykę bombek choinkowych oraz wzięto 
udział w warsztatach ceramicznych. 
Spotkanie uczniów w znacznym stopniu 
przyczyniło się do poprawy komunikacji, 
a także do zacieśnienia współpracy 
pomiędzy partnerami projektowymi. 
W projekcie wzięło udział 48 osób.
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Komunikacja 
międzykulturowa 
w międzynarodowej 
współpracy policji 
polskiej i niemieckiej

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we wrocławiu
partner projektu: 
dyrekcja policji w görlitz
okres realizacji projektu: 
03/2018–02/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 513‚22 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 544‚95 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się trzydniowe 
szkolenie dla funkcjonariuszy policji 
saksońskiej i policji polskiej z zakresu 
komunikacji międzykulturowej. Jego 
celem było podwyższenie kompetencji 
komunikacyjnych oraz jakości współpracy 
partnerów projektu. Kolejnym działaniem 
były dwie dwudniowe hospitacje 
przedstawicieli Polski i Niemiec 
w jednostkach partnerów. Ich uczestnicy 
zostali zapoznani z obiegiem informacji 
oraz ze specyfiką funkcjonowania 
jednostek partnera, a także z problemami 
komunikacyjnymi z jakimi się borykają. 
Ostatnim z działań była trzydniowa, 
międzynarodowa konferencja 
podsumowująca projekt. Wzięli w niej 
udział m.in. funkcjonariusze, którzy 
uczestniczyli we wcześniejszym szkoleniu 
i hospitacjach oraz przedstawiciele KWP 
w Szczecinie, KWP w Gorzowie oraz 
jednostek w Meklemburgii Przedmorzu, 
Berlinie i Brandenburgii. W działaniach 
projektowych udział wzięło 24 
uczestników z Polski i 14 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
forum muzyczne

partner wiodĄcy: 
jeleniogórskie centruM kultury
partner projektu: 
steinhaus e. V. bautzen
okres realizacji projektu: 
05/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 281‚15 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 624‚87 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, w którym udział 
wzięło 44 uczestników z Polski i 20 
z Niemiec, przeprowadzono trzydniowe 
warsztaty orkiestrowe dla uczniów 
polskich i niemieckich szkół muzycznych 
oraz członków amatorskich orkiestr 
działających na obszarze pogranicza. 
Na zakończenie warsztatów podczas 
festiwalu Silesia Sonans w dniu 02. 09. 2019 
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
w Jeleniej Górze odbył się koncert Neue 
Lausitzer Philharmonie. Zespół wykonał 
utwory Beethovena, Mozarta, Crusella 
i Schuberta. Natomiast koncert polskich 
artystów Silesia Sonans Ensemble odbył się 
10. 11. 2019 podczas polsko -niemieckiego 
wieczoru muzycznego w sali widowiskowej 
Steinhaus Bautzen. Zwieńczeniem działań 
projektowych był wyjazd 24. 11. 2019 r. 
na przedstawienie operowe do Teatru 
im. Gerharta -Hauptmanna w Görlitz

Polsko -niemieckie 
warsztaty plastyczno – 
przyrodnicze dla osób 
niepełnosprawnych

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 228‚23 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 268‚50 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie zorganizowano dwa 
warsztaty plastyczno – przyrodnicze 
połączone z zajęciami rehabilitacyjnymi 
dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty 
korzystnie wpłynęły na zdrowie 
uczestników, poszerzyły zakres ich 
rehabilitacji i aktywności. Uczestnikom 
zapewniono zajęcia terapeutyczne 
(kinezyterapia) i codziennie warsztaty 
plastyczno – przyrodnicze. Wzięli też 
udział w zabawie tanecznej, wspólnych 
ogniskach, przejażdżkach bryczką oraz 
trzech wycieczkach. W działaniach 
projektowych udział wzięło 20 
uczestników z Polski i 22 z Niemiec.
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Polsko -niemieckie 
warsztaty 
rękodzieła dla osób 
niepełnosprawnych

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
09/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 552‚84 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 297‚46 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu przeprowadzono dwa 
warsztaty rękodzieła połączone z zajęciami 
rehabilitacyjnymi dla niepełnosprawnych 
seniorów. Uczestnicy wzieli udział 
w zajęciach terapeutycznych (kinezyterapia, 
muzykoterapia) i codziennych warsztatach 
rękodzieła. Odbyły się zabawy taneczne 
i wspólne ogniska, przejażdżki bryczką 
oraz wycieczki: do Karczmy Taberskiej 
w Janowcu na warsztaty z pieczenia 
chleba, do Centrum Przyrodniczego 
i Planetarium w Zielonej Górze oraz 
na zajęcia w Muzeum Etnograficznym 
w Ochli. Warsztaty korzystnie wpłynęły 
na zdrowie uczestników, rozszerzyły 
zakres ich rehabilitacji i aktywności. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
20 uczestników z Polski i 22 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
warsztaty sportowo-
-językowe

partner wiodĄcy: 
szkoła podstawowa nr 6 w zielonej górze
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
03/2018–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 191‚56 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 519‚48 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie odbyły sie dwa warsztaty 
sportowo – językowe dla uczniów 
z SP6 w Zielonej Górze oraz uczniów 
Park – Mittelschule w Zittau. Podczas 
warsztatów uczniowie korzystali z jazdy 
konnej, wielofunkcyjnego boiska, sprzętu 
rekreacyjno – sportowego, siłowni na 
świeżym powietrzu. Dzieci codziennie 
uczestniczyły w zajęciach sportowych, 
językowych i integracyjnych. Nauczyły się 
podstawowych słów i zwrotów w języku 
obcym i wzbogaciły o umiejętności 
aktywnego zagospodarowywania 
czasu wolnego. W działaniach 
projektowych udział wzięło 20 
uczestników z Polski i 20 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
warsztaty tworzenia 
lalek teatralnych

partner wiodĄcy: 
MłodzieŻowe centruM kultury i edukacji 
„doM harcerza” w zielonej górze
partner projektu: 
kinder- und jugendhaus „Villa” zittau
okres realizacji projektu: 
05/2018–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 968‚75 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 845‚59 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt polegał na trzydniowym spotkaniu 
młodzieży z Zielonej Góry i Zittau. 
Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach plastycznych, tworząc lalki 
teatralne. Odbyły się rownież warsztaty 
krawieckie, podczas których wykrojono 
i uszyto kostiumy dla lalek teatralnych 
oraz warsztaty teatralne, polegające na 
opracowywaniu scenariusza i ruchu 
scenicznego na potrzeby spektaklu 
z użyciem lalek. Trzeciego dnia uczestnicy 
udali się do Centrum Nauki Keplera 
w Zielonej Górze. Na pamiątkę realizacji 
projektu opracowano i wydrukowano 
bezpłatną publikację, która jest 
dostępna po obu stronach granicy. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
15 uczestników z Polski i 12 z Niemiec.
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Polsko -niemieckie 
spotkania dla klas 
szkolnych pn. 
„Bożonarodzeniowie 
tradycje świąteczne”

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
kulturbrücken görlitz e.V.
okres realizacji projektu: 
07/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 000‚00 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 117‚64 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt objął 12 jednodniowych spotkań 
dla dzieci polskich i niemieckich. 
Spotkania odbyły się w Muzeum 
Łużyckim w Zgorzelcu. Dzieci wzięły 
udział w warsztatach tworzenia ozdób 
choinkowych oraz w grach i zabawach 
integracyjnych. Uczestnicy spędzili 
wspólnie czas, poznając polskie i niemieckie 
zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
210 uczestników z Polski i 234 z Niemiec.

I Międzynarodowe 
Lwóweckie Spotkania 
Gwareckie

partner wiodĄcy: 
gMina i Miasto lwówek ŚlĄski
partner projektu: 
FörderVerein lausitzer Findlingspark 
nochten e.V. – nochten
okres realizacji projektu: 
03/2018–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 504‚47 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 358‚20 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował „I Międzynarodowe 
Lwóweckie Spotkania Gwareckie”. 
Najważniejszym elementem imprezy było 
oficjalne otwarcie „Placu Lwóweckich 
Gwarków”. Uczestnicy imprezy mogli 
obejrzeć stoiska Lwóweckiego Lata 
Agatowego, Skansenu Górniczo – 
Hutniczego w Leszczynie, Kopalni „Nowy 
Ląd” w Niwnicach, a także Żelaznego Tygla 
Walońskiego, a także pokazy cięcia agatów. 
Atrakcją imprezy było stoisko partnera 
projektu – Parku Głazów Narzutowych 
z Nochten, gdzie zaprezentowano 
park i jego ofertę turystyczną. 
W projekcie udział wzięło 146 osób.

Partnerski 
Dzień Dziecka – 
transgraniczne 
spotkanie integracyjne

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w jasieniu
partner projektu: 
gMina spreetal
okres realizacji projektu: 
04/2018–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 662‚38 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 308‚69 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
spotkanie integracyjne dla dzieci 
i młodzieży w „wiosce indiańskiej”, 
w której zaprezentowano pokaz magii 
i iluzji, odbyły się konkursy, konkurencje 
sportowe i zabawy z bańkami mydlanymi. 
Podczas spotkania uczono się również 
przepisów ruchu drogowego. Przygotowano 
kącik z książkami, malowankami i grami 
planszowymi i zorganizowano warsztaty 
plastyczne, podczas których tworzono 
obrazy i przedmioty z filcu i koralików. 
W spotkaniu udział wzięło 40 uczestników 
z Polski i 40 uczestników z Niemiec.
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Działania 
transgraniczne 
w ramach Święta Parku 
Mużakowskiego

partner wiodĄcy: 
gMina łĘknica
partner projektu: 
stadVerwaltung bad Muskau
okres realizacji projektu: 
03/2018–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 915‚54 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 606‚51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował zorganizowanie Święta 
Parku Mużakowskiego, podczas którego 
odbyły się warsztaty „Zostań przewodnikiem 
po Parku Mużakowskim”. Uczestnicy 
warsztatów zdobywali wiedzę historyczno-
-językową, umożliwiającą oprowadzanie 
po Parku Mużakowskim w sposób 
zabawny i interesujący. Uczestnikom 
rozdano certyfikaty imienne i fiszki do 
nauki słówek. Przeprowadzono warsztaty 
malowania toreb i twarzy. Odbyły się także 
występy zespołów z Polski i Niemiec. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
75 uczestników z Polski i 75 z Niemiec.

Promocja produktów 
turystycznych 
transgranicznego 
obszaru Polski 
i Saksonii

partner wiodĄcy: 
bolesławieckie towarzystwo gospodarcze
partner projektu: 
röMischkatholische pFarrei Maria 
hiMMelFahrt – leutersdorF
okres realizacji projektu: 
05/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 671‚94 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 202‚29 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
konferencję, która odbyła się w 2018 roku, 
podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki. 
Konferencja poświęcona była historii 
bolesławieckiej ceramiki, jej roli w promocji 
regionu oraz jej przyszłości. W konferencji 
udział wzięli specjaliści z branży 
ceramicznej, turystycznej oraz historycy. 
Po stronie saksońskiej zorganizowano 
festyn, w trakcie którego zaprezentowano 
ekspozycję ceramiki bolesławieckiej 
i rozprowadzano materiały dotyczące 
wspólnego dziedzictwa kulturowego 
pogranicza, w tym historii ceramiki 
oraz samego projektu. W działaniach 
projektowych udział wzięło 119 osób ze 
strony polskiej i 202 osoby z Niemiec.

Prawdziwe życie 
zaczyna się po 
sześćdziesiątce – 
projekt edukacyjno-
-integracyjny 
dla seniorów

partner wiodĄcy: 
stowarzyszenie południowo -zachodnie 
ForuM saMorzĄdu terytorialnego 
„pogranicze” w lubaniu
partner projektu: 
christlich -soziales bildungswerk, 
sachsen e.V. nebelschütz ot, Miltitz
okres realizacji projektu: 
07/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 157‚43 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 479‚32 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Tematem przewodnim projektu był 
zdrowy styl życia i aktywność osób 
wieku 60+. Seniorzy wspólnie odkrywali 
tradycje kulinarne pogranicza i uczyli 
się gotować podczas dwóch edycji 
warsztatów, przeprowadzonych po 
stronie polskiej. W ramach projektu 
zorganizowano również „Międzynarodowe 
Spotkanie Seniorów” z udziałem osób 
z Polski, Niemiec i Czech. W działaniach 
projektowych udział wzięło 69 uczestników 
z Polski i 71 uczestników z Niemiec.
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Spotkania seniorów 
z pogranicza 
Kożuchów – 
Schwepnitz 2018

partner wiodĄcy: 
centruM kultury „zaMek” w koŻuchowie
partner projektu: 
geMeinde schwepnitz
okres realizacji projektu: 
04/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 375‚00 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 147‚06 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie zaplanowano i przeprowadzono 
dwa spotkania dla seniorów polskich 
i niemieckich – wiosną i jesienią 2018. 
W Schwepnitz odbyło się zwiedzanie miasta 
połączone ze wspólnym śpiewaniem, 
tańcami i warsztatami muzycznymi. 
W Kożuchowie również odbyło się 
zwiedzanie miasta, a także wspólny 
koncert i biesiada. Oba spotkania sprzyjały 
integracji uczestników i intensyfikacji 
współpracy transgranicznej. W projekcie 
udział wzięło 188 osób z Polski i z Niemiec.

Turniej piłkarski 
Kożuchów – 
Schwepnitz 2018

partner wiodĄcy: 
Miejski klub sportowy 
„korona” w koŻuchowie
partner projektu: 
sV grün – weiss schwepnitz
okres realizacji projektu: 
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 041‚22 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 636‚72 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu został przeprowadzony 
w 2018 roku w Kożuchowie dwudniowy 
Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży, 
połączony z działaniami integracyjnymi. 
W przerwach między meczami 
animatorzy zapewnili uczestnikom 
opiekę i zorganizowali dla nich rozmaite 
gry, zabawy i konkursy. Mali piłkarze 
spędzili wspólnie czas zwiedzając 
kożuchowski zamek i podczas wycieczki 
po okolicy, a trenerzy z obu klubów 
omówili plan współpracy na kolejny rok. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
46 uczestników z Polski i 36 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
zawody sportowo – 
pożarnicze

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
05/2018–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 902‚01 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 414‚13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt zakładał organizację 
polsko -niemieckich zawodów 
pożarniczych. Odbyły się one w maju 
2018 roku w Przewozie. Oprócz 
sprawnościowych konkurencji strażackich 
przeprowadzono również konkurs 
tematyczny. Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary i nagrody. Po zawodach 
partnerzy projektowi omówili wspólną 
strategię ochrony przeciwpożarowej 
pogranicza. W projekcie udział wzięło 
32 uczestników z Polski i 31 z Niemiec.
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Tradycje ludowe na 
pograniczu polsko-
-saksońskim – 
święto zbiorów

partner wiodĄcy: 
gMinny oŚrodek kultury w sulikowie
partner projektu: 
gMina hohendubrau
okres realizacji projektu: 
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 468‚71 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 198‚47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zaplanowano dwa 
wydarzenia kulturalne. Pierwszym z nich 
był Festiwal Wiśni w Groß Radisch, 
z konkursami, grami i zabawami dla 
mieszkańców pogranicza. Drugim 
wydarzeniem w projekcie były Dożynki 
Gminne w Sulikowie. Przeprowadzono 
wtedy warsztaty, podczas których 
uczestnicy uczyli się m.in. wypiekać chleb, 
wyplatać wianki, lepić gliniane figurki 
i tworzyć kwiaty z krepiny. We wspólnych 
działaniach projektowych udział wzięło 
179 uczestników z Polski i 155 z Niemiec.

Transgraniczne 
warsztaty zawodowe 
dla uczniów szkół 
mechanicznych 
Powiatu 
Bolesławieckiego 
i Bautzen – rozwój 
współpracy i wymiana 
doświadczeń

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
powiat bautzen
okres realizacji projektu: 
09/2018–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 258‚57 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 598‚33 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dwukrotnie transgraniczne warsztaty 
integracyjno – edukacyjne dla uczniów 
szkół mechanicznych z Powiatu 
Bolesławieckiego i Bautzen. Tematyką 
warsztatów było projektowanie 3D 
z użyciem programu AutoDesk Inventor. 
Oprócz warsztatów odbyły się również 
wycieczki zawodoznawcze i turystyczne. 
Działania podsumowano podczas 
konferencji, która odbyła się w październiku 
2021 roku. W projekcie wzięło udział 
141 osób z Polski i 79 osób z Niemiec.

Dożynki bez Granic

partner wiodĄcy: 
powiat zgorzelecki
partner projektu: 
powiat goerlitz
okres realizacji projektu: 
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 617‚92 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 939‚90 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
We wrześniu 2018 roku w Studniskach 
Dolnych odbyły się „Dożynki bez 
Granic”. Głównym punktem programu 
była prezentacja wieńców dożynkowych 
wraz z konkursem na najpiękniejszy 
wieniec oraz występy lokalnych zespołów 
ludowych. W trakcie imprezy można 
było podziwiać rękodzieło ludowe, 
spróbować zdrowej żywności oraz wziąć 
udział w warsztatach rękodzielniczych. 
Dla najmłodszych zapewniono zabawę 
z animatorami, a także dmuchany 
plac zabaw. W wydarzeniu, w ramach 
projektu, wzięło udział 100 uczestników 
z Polski oraz 70 uczestników z Niemiec.
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Osada historyczna 
na Szlaku Via Regia

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury w zgorzelcu
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 532‚12 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 978‚96 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych 
mieszkańcom pogranicza polsko – 
saksońskiego zaprezentowano 
siedemnastowieczne realia życia tego 
obszaru. Ustawiono namioty i kramy 
z rękodziełem z epoki, zrekonstruowano 
szpital wojskowy i historyczną kuchnię 
polową. Uczestnicy wzięli aktywny 
udział w grach obozowych, pokazach 
rękodzieła, warsztatach tańców dawnych, 
pokazach walk, ćwiczeń wojskowych 
i kuchni historycznej. W projekcie wzięło 
udział 167 osób z Polski i 136 z Niemiec.

„Pociągiem do 
współpracy” – bogata 
historia kolejnictwa 
polsko -niemieckiego 
pogranicza”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
ostsächsische eisenbahnFreunde e.V.
okres realizacji projektu: 
10/2018–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 653‚63 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 592‚51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zwiedzano 
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie 
Śląskiej, największą w Polsce makietę 
kolejową we Wrocławiu oraz Muzeum 
Kolejnictwa w Niemczech (Weisswasser, 
Löbau, Olbersdorf). Opracowano 
folder informacyjny o miejscach 
kultywujących tradycje kolejowe 
pogranicza polsko -niemieckiego i o liniach 
kolejowych, a także kalendarz ścienny 
pt. „Dworce kolejowe pogranicza”. 
Zorganizowano wystawę plenerową, 
prezentującą historię kolei w regionie. 
Podsumowaniem projektu był piknik 
kolejowy w Jasieniu z przejazdami 
drezyną, zawodami w jeździe drezyną, 
prezentacją stowarzyszeń i miłośników 
kolejnictwa. W projekcie udział wzięło 149 
uczestników z Polski i 104 z Niemiec.

Tour de Interreg

partner wiodĄcy: 
zgorzelecka grupa rowerowa 
thcproMil w zgorzelcu
partner projektu: 
cateedrale e.V. – görlitz
okres realizacji projektu: 
07/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 102‚67 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 944‚32 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt polegał na przeprowadzeniu 
rajdu rowerowego, podczas którego 
promowano współpracę transgraniczną. 
W trakcie przejazdu wzdłuż granicy 
polsko -niemieckiej przeprowadzono 
spotkania promocyjne w miejscach, które 
zostały utworzone lub zmodernizowane 
dzięki środkom unijnym, m.in. w Porajowie, 
w Radomierzycach, w Zgorzelcu, w Bad 
Muskau, w Gubinie, we Frankfurcie 
nad Odrą, w Krępsku, w Szczecinie 
i w Świnoujściu. W rajdzie udział wzięło 
łącznie 40 osób z Polski i z Niemiec.
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Bautzen i Bolesławiec – 
dwa powiaty 
turystyczne!

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
powiat bautzen
okres realizacji projektu: 
02/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 467‚73 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 726‚74 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu rozbudowano 
wspólną trójjęzyczną stronę internetową 
i aplikację turystyczną dla urządzeń 
mobilnych. Uczestnicy projektu wspólnie 
opracowali i wydali trójjęzyczną mapę 
turystyczną z atrakcjami obu powiatów 
oraz przewodnik turystyczny w językach 
polskim, niemieckim i angielskim. Ponadto 
powstało 20 skrzynek geocachingowych, 
w pobliżu atrakcji turystycznych powiatów, 
co jest innowacyjną formą promocji 
w turystyce. W projekcie udział wzięło 52 
uczestników z Niemiec i 104 z Polski.

Polsko -niemieckie 
święto wieńca i chleba

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
07/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 776‚69 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 619‚63 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W sierpniu 2018 r. odbyło się „Święto 
wieńca i chleb”. Podczas spotkania 
przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy 
wieniec i chleb oraz turniej wsi. Udział 
w projekcie wzięło 35 osób z Polski i 31 
z Niemiec. Uczestnicy mogli rywalizować 
w konkurencjach takich jak: przeciąganie 
liny, rzut snopem, strzelanie z wiatrówki, 
jak również w konkursie kulinarnym. 
W trakcie imprezy odbył się koncert 
zespołu ludowego z instrumentami. 
Wszyscy uczestnicy spotkali się przy 
wspólnym posiłku, a wieczorem 
bawili się na zabawie tanecznej.

Transgraniczny Turniej 
Tenisowy Amatorów

partner wiodĄcy: 
Miasto jelenia góra
partner projektu: 
tennisVerein gelb -weiss görlitz e.V
okres realizacji projektu: 
03/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 424‚92 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 631‚63 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
We wrześniu 2019 r. w Jeleniej Górze 
odbył się „Transgraniczny Turniej 
Tenisowy Amatorów”. Udział w nim 
wzięło 43 uczestników z Niemiec i 20 
uczestników z Polski, którzy poznali się 
lepiej podczas działań integracyjnych 
i rywalizowali ze sobą na kortach 
tenisowych. Dzięki szerokim działaniom 
informacyjnym o projekcie udział w nim 
poza zawodnikami wzięli również goście 
i kibice zainteresowani tenisem.
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Polsko -niemieckie 
spotkania dla klas 
szkolnych pn. 
„Bawmy się razem”

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
kulturbrücken görlitz e.V.
okres realizacji projektu: 
07/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 124‚67 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 328‚15 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, w którym wzięło udział 
234 uczniów z Polski oraz 232 uczniów 
z Niemiec, przeprowadzono 12 spotkań 
połączonych z warsztatami z decoupage, 
podczas których dzieci wykonały tą techniką 
drewniane pudełko. Odbyła się również 
gra terenowa, z zastosowaniem specjalnej 
mapy. Podczas gry dzieci wspólnie szukały 
elementów ukrytych na terenie parku.

Węgiel na Łużycach – 
promocja tradycji 
regionalnych 
na pograniczu 
polsko -niemieckim

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
FörderVerein lausitzer 
Findlingspark nochten, e.V.
okres realizacji projektu: 
01/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 451‚66 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 178‚43 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie oznakowano tablicami 
miejsca związane z tradycjami węglowymi 
czterema tablicami. Tablice umieszczono 
w Mirostowicach Dolnych oraz w Nochten. 
Odbyły się również dwie edycje 
tematycznych warsztatów edukacyjnych 
dla dzieci. Zorganizowano wyjazd 
studyjny do parku głazów w Nochten, 
stanowiącego przykład zagospodarowania 
terenów pokopalnianych. Wyjazd ten 
obejmował zwiedzanie sztolni oraz 
prezentację na temat tradycji węglowych 
w Krauschwitz. W ramach projektu wydano 
również dwujęzyczny folder turystyczny. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
101 uczestników z Polski i 72 z Niemiec.

Poprawa 
transgranicznej 
współpracy policji 
polskiej i niemieckiej 
w zwalczaniu 
przestępczości 
samochodowej

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji we wrocławiu
partner projektu: 
dyrekcja policji w görlitz
okres realizacji projektu: 
03/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 771‚29 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 907‚40 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zrealizowano w 2019 
roku wspólne dwudniowe szkolenie 
i praktyczne ćwiczenia dotyczące pościgu 
i obserwacji transgranicznej z udziałem 
m.in. policjantów kryminalnych, 
przedstawicieli wydziałów techniki 
operacyjnej i wywiadu kryminalnego. 
Ćwiczenia rozpoczęły się na terenie Niemiec 
(pościg samochodowy) i zakończyły 
nocą w lasach w okolicach Bolesławca 
(obserwacja z użyciem rowerów, 
minikamer, aparatu fotograficznego, 
fotopułapek i noktowizora). Dla osób 
współpracujących i komunikujących 
się ze sobą podczas transgranicznych 
działań operacyjnych odbyły się również 
dwie edycje dwudniowych warsztatów 
językowych, uwzględniających 
słownictwo z zakresu przestępczości 
samochodowej. W projekcie udział wzięło 
73 uczestników z Polski i 32 z Niemiec.
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Działania 
transgraniczne 
w ramach obchodów 
XX -lecia projektu 
„Park Mużakowski – 
Praca i Nauka Ponad 
Granicami”

partner wiodĄcy: 
gMina łĘknica
partner projektu: 
Fundacja ksiĘcia pücklera 
park bad Muskau
okres realizacji projektu: 
09/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 211‚32 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 778‚02 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W październiku 2018 roku odbyły 
się obchody XX -lecia projektu „Park 
Mużakowski – Praca i Nauka Ponad 
Granicami”. Uczestnicy spotkania wzięli 
udział w spacerze po Parku Mużakowskim, 
podczas którego pokazane zostały efekty 
wieloletnich polsko -niemieckich prac 
rewitalizacyjnych, odsłonięto tablicę 
pamiątkową upamiętniającą jubileusz. 
Uczestnicy projektu mogli obejrzeć 
wystawę zdjęć dokumentujących prace 
prowadzone na terenie Parku na przestrzeni 
20 lat. Całość imprezy miała charakter 
piknikowy, z akustyczną muzyką na 
żywo w tle. Udział w projekcie wzięło 50 
uczestników z Polski i 50 z Niemiec.

Transgraniczny 
Festiwal Wielu Kultur – 
wspólne odkrywanie 
tożsamości pogranicza

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
powiat bautzen
okres realizacji projektu: 
03/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 837‚53 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 102‚99 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
wspólnie Transgraniczny Festiwal Wielu 
Kultur, który do tej pory był cykliczną 
imprezą organizowaną wyłącznie 
z udziałem artystów z polskiej strony. 
W tej edycji festiwalu w Bolesławcu 
wystapiły również zespoły folklorystyczne 
z Niemiec – z terenu Powiatu Bautzen. 
Uczestnicy z niemieckiej strony mieli okazję 
zwiedzić Bolesławiec, zaprezentowac się 
przed polską publicznością i zapoznać 
się z artystami z polskich lokalnych 
zespołów folklorystycznych. Festiwal odbył 
się maju 2019 roku. W projekcie udział 
wzięło 300 osób z Polski i z Niemiec.

Wspólne dziedzictwo 
kulturowe 
transgranicznego 
obszaru Polski 
i Saksonii – muzyka 
łączy ludzi

partner wiodĄcy: 
rzyMskokatolicka paraFia 
pw. wniebowziĘcia, nMp i Św. 
Mikołaja – bolesławiec
partner projektu: 
FörderVerein kulturstadt 
görlitz – zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
09/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 082‚91 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 921‚07 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował organizację dwóch 
koncertów muzyki poważnej w zabytkowych 
kościołach: Kościele Świętego Krzyża 
w Gorlitz i w Bolesławieckiej Bazylice 
Maryjnej. Przeprowadzono również festyn 
integracyjny z udziałem mieszkańców 
polskiej i niemieckiej części obszaru 
wsparcia. Odbyły się występy muzyków 
ze strony polskiej i niemieckiej. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkursy 
sportowe: wyścig na hulajnogach, rzut 
piłką do kosza i bieg na 100 metrów oraz 
konkurs piosenki. W projekcie udział 
wzięło 800 osób z Polski i 520 z Niemiec.
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Mikołajkowe 
Halowe Zawody 
Lekkoatletyczne

partner wiodĄcy: 
Miejski oŚrodek sportu 
i rekreacji w zielonej górze
partner projektu: 
hsg turbine zittau e.V.
okres realizacji projektu: 
09/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 043‚12 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 815‚44 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu przeprowadzono 
5 konkurencji sportowych dla 5 grup 
wiekowych. Konkurencje były realizowane 
w mieszanych narodowościowo grupach, 
dzięki czemu uczestnicy spędzili 
wspólnie czas i poczuli odrobinę zdrowej 
rywalizacji. Po zakończeniu zawodów 
uczestnicy skorzystali z basenu krytego, 
co służyło integracji, odprężeniu się 
i zabawie i ułatwiło nawiązanie kontaktów 
oraz poprawiło umiejętności językowe 
uczestników, a także przyczyniło się 
do propagowania sportu i zdrowego 
trybu życia wśród młodych ludzi. 
W sportowych zmaganiach wzięło udział 
75 zawodników z Polski i 47 z Niemiec.

Niemiecko – polska 
szkoła gotowania

partner wiodĄcy: 
dpFa europryMus sp. z o.o. w zgorzelcu
partner projektu: 
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
okres realizacji projektu: 
02/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 251‚72 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 707‚91 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się sześć 
pięciogodzinnych spotkań dla dzieci 
polskich i niemieckich, przeprowadzonych 
w szkolnej kuchni. Dzieci poznały typowe 
dania kuchni polskiej i saksońskiej i wzięły 
udział w warsztatach pod nazwą „Zdrowe 
i smaczne”. Dzięki wspólnym warsztatom 
kulinarnym i animacjom językowym 
uczestnicy poznali kultury i tradycje 
swoich krajów i zintegrowali się poprzez 
zabawę. Udział w projekcie wzięło 37 
uczniów z Polski i 44 uczniów z Niemiec.

Lato z muzyką i historią 
na pograniczu

partner wiodĄcy: 
gMina Żary o statusie MiejskiM
partner projektu: 
grosse kreisstadt weisswasser / o.l
okres realizacji projektu: 
03/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 148‚33 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 527‚45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się w Żarach 
kilka koncertów, w których wzięło udział 
153 uczestników z Polski i 89 z Niemiec. 
Koncerty odbyły się w pawilonie muzycznym 
w parku przypałacowym, w kościele pw. Św. 
Piotra i Pawła oraz na terenie dziedzińca 
kompleksu pałacowo – zamkowego 
Promnitzów. Tam też występowały grupy 
artystyczne i amatorskie oraz grupa 
inscenizująca przyjazd króla Augusta 
II Mocnego na żarski dwór. Realizacja 
projektu pokazała mieszkańcom polskich 
i niemieckich ziem przygranicznych, 
że żyjemy na terenach powiązanych 
wspólną historią ludzi, którzy odeszli, 
a ich twórczość i dzieła są wciąż żywe 
i mogą doskonale łączyć społeczeństwa.
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Polsko -niemieckie 
warsztaty sportowo-
-językowe

partner wiodĄcy: 
szkoła podstawowa nr 6 w zielonej górze
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
05/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 488‚46 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 809‚96 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie zrealizowano różne formy 
aktywności dla młodzieży polskiej 
i niemieckiej, m.in. zajęcia jeździeckie, 
podczas których uczestnicy poznali 
podstawy jazdy konnej. Ponadto grali oni 
w gry drużynowe i korzystali z siłowni na 
powietrzu. W lesie bawili się w podchody, 
a podczas spacerów i wycieczek poznawali 
okolicę. Każdego dnia młodzież brała 
udział we wspólnych zajęciach językowych. 
Wieczorami odbywały się zajęcia 
integracyjne. W projekcie udział wzięło 
37 uczestników z Polski i 44 z Niemiec.

Święto Parku 
Mużakowskiego 2019

partner wiodĄcy: 
gMina łĘknica
partner projektu: 
stadtVerwaltung bad Muskau
okres realizacji projektu: 
03/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 565‚39 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 547‚52 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W maju 2019 roku odbyło się Święto Parku 
Mużakowskiego, które zawsze przyciąga 
do Łęknicy wielu uczestników z obu stron 
granicy polsko – saksońskiej. Przygotowano 
dla nich wiele atrakcji, m. in. warsztaty 
plastyczne – malowanie ceramicznych 
kubków oraz warsztat pn. „Otwarty 
ogródek plecionkarski”, podczas którego 
zarówno dzieci, jak i dorośli mogli stworzyć 
własnoręcznie koszyczki, tacki i donice 
z wikliny. Wystąpił polski zespół „Mate” 
oraz niemiecki zespół „Ferdinand Büchner 
Trio”. W działaniach projektowych wzięło 
udział 188 osób z Polski i 143 z Niemiec.

Gliniane mosty – 
polsko niemieckie 
spotkania wokół gliny

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki
partner projektu: 
röMischkatholische pFarrei 
Maria hiMMelFahrt
okres realizacji projektu: 
06/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 026‚76 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 149‚13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych 
przeprowadzono: dwudniowe warsztaty 
ogniowe, trzydniowe warsztaty toczenia 
na kole garcarskim oraz Paradę Kolorów. 
Była to parada glinianych postaci, która 
dołączyła do Festiwalu Kolorów Holi, 
w przygotowanych wcześniej specjalnych 
strojach umalowanych gliną i farbami 
przez uczestników w trakcie zajęć 
warsztatowych. Zgodnie z założeniami 
projektu warsztaty nawiązały symbolicznie 
do trzech podstawowych elementów 
procesu wytwarzania ceramiki: 
Glina – Ogień – Kolor, a wszystkie 
działania stanowiły integralną część 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
234 uczestników z Polski i 122 z Niemiec.
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Polsko -niemieckie 
spotkania dla osób 
niepełnosprawnych 
i seniorów 
z muzykoterapią

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
05/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 547‚46 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 644‚07 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dwa spotkania dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, połączone 
z zajęciami rehabilitacyjnymi, w których 
wzięło udział po 16 uczestników z Polski 
i Niemiec. Spotkania korzystnie wpłynęły 
na stan zdrowia seniorów, rozszerzyły 
zakres ich rehabilitacji i aktywności. 
Uczestnikom zaoferowano codzienne 
zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, 
kinezyterapii i muzykoterapii. Wzięli 
oni również udział w zabawie tanecznej, 
wspólnych ogniskach i wycieczkach.

Pałace dolnośląskie – 
wspólne dziedzictwo 
kulturowe polskich 
i niemieckich seniorów

partner wiodĄcy: 
stowarzyszenie przyjaciół uniwersytetu 
trzeciego wieku Żarskiego doMu kultury
partner projektu: 
seniorenclub kraFtwerk 
boxberg e.V.weisswasser – 
stowarzyszenie seniorów
okres realizacji projektu: 
03/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 172‚11 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 908‚37 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dwudniową wycieczkę autobusową dla 25 
osób z Polski i 25 osób z Saksonii do Doliny 
Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jelenigórskiej. 
Uczestnicy zapoznali się z historią oraz 
atrakcjami zwiedzanych pałaców – 
w Łomnicy, Wojanowie, Piechowicach 
i Staniszowie. Zwiedzili również Muzeum 
Karkonoskie i Kościół Łaski w Jeleniej 
Górze. Aby poznać sie lepiej i wymienić 
spostrzeżenia, polscy i niemieccy seniorzy 
uczestniczyli w integracyjnej kolacji, 
będącej jednym z elementów projektu.

Międzynarodowy 
Festyn Wiosenny

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
04/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 232‚69 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 156‚11 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W maju 2019 roku na boisku sportowym 
w Przewozie odbył się Międzynarodowy 
Festyn Wiosenny, w którym wzięło udział 
po 40 uczestników z Niemiec i Polski. 
W ramach projektu przeprowadzono 
zawody strażackie, turniej sportowy „Liga 
Żaków” i pokazy Taekwondo. Zwieńczeniem 
spotkania była zabawa taneczna. Realizacja 
projektu przyczyniła się do niwelowania 
barier mentalnych i kultorowych.
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Łączą nas tradycje. 
Święta ludowe 
na pograniczu 
polsko -saksońskim

partner wiodĄcy: 
gMinny oŚrodek kultury w sulikowie
partner projektu: 
gMina hohendubrau
okres realizacji projektu: 
06/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 023‚75 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 380‚89 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Tradycje i obrzędy kultywowane na 
pograniczu polsko – saksońskim 
zostały zaprezentowane podczas dwóch 
wydarzeń: Festiwalu Wiśni w Groß 
Radisch w Niemczech oraz Dożynek 
Gminnych w Sulikowie. W obu imprezach 
udział wzięło w sumie 150 mieszkańców 
z Polski i 144 z Niemiec. Lokalni 
wystawcy zaprezentowali swoje dzieła 
i wyroby. Podczas pokazu kulinarnego 
na wielkiej patelni przyrządzone zostały 
tradycyjne polskie potrawy. Odbył się 
też wspaniały pokaz artystycznego 
rzeźbienia w warzywach i owocach.

„Poznajmy się bliżej” – 
polsko -niemieckie 
spotkania integracyjne 
dla dzieci

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
dietrich – helse – schule görlitz
okres realizacji projektu: 
03/2019–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 275‚29 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 265‚05 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło sie 8 
polsko -niemieckich spotkań klas 
partnerskich, w których wzięło udział 
148 uczniów z Polski i 159 uczniów 
z Niemiec. Miejscem spotkań było 
gospodarstwo w Spytkowie, gdzie 
dzieci wzięły udział w grach i zabawach 
animacyjnych, warsztatach „Zrób to sam”, 
podczas których tworzyły obrazy z ryżu 
i makaronu, warsztatach „Wyczarowane 
ze sznurka” gdzie uczyły się wykonywać 
sznurkowe kwiatki. Działania te poprawiły 
sprawność manualną małych uczestników 
i pozwoliły na naukę w formie zabawy.

Wydarzenia kulturalne 
na pograniczu 
polsko -niemieckim 
w obiektywie kamery

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
dietrich – helse – schule görlitz
okres realizacji projektu: 
04/2019–01/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 314‚95 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 311‚70 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dzięki realizacji projektu powstało 
40 relacji filmowych z wydarzeń 
kulturalnych odbywających się na terenie 
wsparcia. Filmy zostały zamieszczone 
na profilu FB Kulturnet.TV. Była to forma 
promocji tych wydarzeń skierowana 
do mieszkańców zarówno po polskiej, 
jak i po niemieckiej stronie granicy. 
Na zakończenie działań projektowych 
odbyło się spotkanie w formule on – 
line „Razem na pograniczu”. Podczas 
spotkania podsumowano efekty realizacji 
projektu, a także omawiano pomysły na 
kolejne możliwe do realizacji projekty. 
W spotkaniu udział wzięło 9 uczestników 
z Polski oraz 14 uczestników z Niemiec.
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Polsko -niemieckie 
spotkania dla osób 
niepełnosprawnych 
i seniorów z terapią 
manualną

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
07/2019–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 585‚03 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 158‚86 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Seniorzy z Zittau i Zielonej Góry wzięli 
udział w spotkaniach na terenie Centrum 
Spotkań Polsko -Niemieckich, gdzie 
zostały dla nich zorganizowane zajęcia 
terapeutyczne: kinezyterapia, terapia 
manualna oraz przejazdy bryczką. 
Zorganizowano również wycieczki na 
zajęcia warsztatowe z wypieku chleba, 
warsztaty garncarskie oraz spotkanie 
z alpakami. Projekt zapewnił seniorom 
urozmaicony sposób spędzenia czasu, 
dał możliwość integracji, przełamania 
bariery językowej i kulturowej. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
22 uczestników z Polski i 20 z Niemiec.

Na Styku Kultur – 15 lat 
w Unii Europejskiej – 
Festyn Europejski

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
04/2019–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 563‚70 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 588‚10 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu przeprowadzono Festyn 
Europejski, składający się z Festiwalu 
Baniek Mydlanych, rekonstrukcji osady 
słowiańskiej i germańskiej, degustacji 
tortu i tradycyjnych zup (pomidorowa 
i kartoflanka), obozu survivalowego, pleneru 
malarskiego, prezentacji artystycznych 
na scenie, festiwalu światła, integracji 
tanecznej z wodzirejem (nauka tańców 
tradycyjnych). W projekcie udział wzięło 
248 uczestników z Polski i 140 z Niemiec.

Poznaj swojego 
sąsiada – obchody 
20 – lecia Powiatu 
Zgorzeleckiego

partner wiodĄcy: 
powiat zgorzelecki
partner projektu: 
powiat goerlitz
okres realizacji projektu: 
04/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 886‚00 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 454‚12 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt zakładał przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej „Poznaj swojego sąsiada”, 
na którą złożyły się: dwujęzyczny film, 
prezentujący atrakcje turystyczne i obiekty 
zabytkowe na terenie 7 gmin należących 
do Powiatu Zgorzeleckiego, dwujęzyczny 
folder promujący walory kulturowe 
i przyrodniczo – turystyczne Powiatu 
Zgorzeleckiego oraz dwujęzyczną wystawę 
objazdową, dotyczącą 20 – lecia powiatu. 
Dla mieszkańców powiatów partnerskich 
zorganizowany został Tydzień Otwartych 
Drzwi, umożliwiający zapoznanie się 
z zakresem oraz ze sposobem pracy 
starostwa. W projekcie wzięło udział 142 
uczestników z Polski i 74 z Niemiec.
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„Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór 
Izerskich i Łużyc”

partner wiodĄcy: 
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a.
partner projektu: 
geMeindeVerwaltung boxberg/o.l.
okres realizacji projektu: 
07/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 927‚68 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 209‚03 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W październiku 2019 roku w Pałacu 
Wojanów zorganizowano jednodniowe 
Forum pn. „Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”. 
Podczas forum przedstawiono tematy: 
„Aktywna Turystyka szansą rozwoju 
gmin”, „Rozwój strukturalny z i po węglu 
brunatnym – od górnictwa odkrywkowego 
do obszaru turystycznego”, „Zarządzanie 
zasobami ludzkimi połączone z tematyką 
potrzeby szkolenia personelu w obiektach 
turystycznych”, „Techniki sprzedażowe 
usług hotelarskich z wykorzystaniem 
nowych technologii”, „Aktualne trendy 
i perspektywy rozwoju turystyki – świat, 
Europa, Polska, Region Karkonoski”, 
„Podstawowe problemy w branży 
turystycznej po obu stronach granicy”, 
„Tworzenie oferty dla branży MICE – 
spotkania firmowe, koferencje eventy”. 
Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem 
wśród przedstawicieli branży 
turystycznej. W projekcie udział wzięło 
72 uczestników z Polski i 37 z Niemiec.

Noc świętojańska – 
tradycje ludowe 
na pograniczu 
polsko -niemieckim

partner wiodĄcy: 
gMinny oŚrodek kultury w zgorzelcu 
z siedzibĄ w radoMierzycach
partner projektu: 
FörderVerein kulturstadt 
görlitz – zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
04/2019–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 165‚36 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 959‚25 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W Łagowie, w czerwcu 2019 roku, 
zorganizowano wydarzenie kulturalne 
pn. Noc Świętojańska, w którym udział 
wzięło 100 uczestników Gminy Zgorzelec 
oraz 50 osób reprezentujących Powiat 
Görlitz. Program obejmował występy 
zespołów ludowych, folkowych oraz chóru, 
warsztaty rękodzieła, konkursy, zajęcia 
animacyjne dla dzieci oraz występ Teatru 
Tańca. Impreza była ukierunkowana 
na zachowanie oraz poznanie tradycji 
i obrzędów obecnych na naszym regionie.

Święto plonów, ludowe 
obrzędy i tradycje na 
pograniczu polsko – 
saksońskim

partner wiodĄcy: 
powiat zgorzelecki
partner projektu: 
powiat goerlitz
okres realizacji projektu: 
04/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 113‚80 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 957‚42 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym punktem projektu była 
prezentacja wieńców dożynkowych 
podczas imprezy, która odbyła się 
w ostatnim dniu sierpnia 2019 roku 
w Jędrzychowicach. Odbyły się również 
konkursy z nagrodami, w tym konkurs 
na najpiękniejszy wieniec. Na scenie 
zaprezentowały się liczne amatorskie 
zespoły muzyczne. W trakcie imprezy 
można było podziwiać rękodzieło ludowe, 
spróbować zdrowej żywności oraz wziąć 
udział w warsztatach rękodzielniczych. 
Najmłodszym uczestnikom zapewniono 
zabawę z animatorami oraz dmuchany plac 
zabaw. W wydarzeniu, w ramach projektu, 
wzięło udział 598 osób z Polski i z Niemiec.
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Rozwój współpracy 
między Powiatem 
Złotoryjskim i Powiatem 
Bautzen – spotkania 
samorządowców

partner wiodĄcy: 
powiat złotoryjski
partner projektu: 
landkreis bautzen
okres realizacji projektu: 
07/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 792‚10 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 697‚68 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się trzy 
dwudniowe spotkania, w których 
wzięło udział 185 uczestników z Polski 
i z Niemiec. Pierwsze spotkanie odbyło 
się we wrześniu 2019 w Powiecie Bautzen. 
Zwiedzano Muzeum Kultury Łużyckiej 
oraz miejsce pamięci w Bautzen. Drugiego 
dnia zaprezentowany został m.in. system 
nauczania zawodowego połączony ze 
zwiedzaniem szkoły zawodowej. Kolejne 
spotkanie, w październiku 2019 roku 
w Złotoryi, rozpoczęło się koncertem 
jubileuszowym z okazji 20 – lecia 
istnienia Powiatu Złotoryjskiego i 15-lecia 
współpracy z Powiatem Bautzen. Podczas 
spotkania podsumowano dotychczasową 
współpracę instytucji z terenu powiatów. 
Następnego dnia uczestnicy zwiedzali 
atrakcje turystyczne Powiatu Złotoryjskiego. 
Ostatnie spotkanie odbyło się w listopadzie 
2019 roku po polskiej stronie. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele szkół, 
klubów sportowych, stowarzyszeń 
pozarządowych. Omówiono plany realizacji 
kolejnych wspólnych projektów.

Nauka ponad 
granicami – spotkania 
z nauką dla młodzieży 
z Zielonej Góry i Zittau

partner wiodĄcy: 
zielonogórski oŚrodek kultury
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
06/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 765‚58 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 488‚92 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie przeprowadzono dwa 
trzydniowe spotkania z nauką 
(wrzesień i październik 2019), które 
składały się z plenerowych warsztatów 
astronomicznych, warsztatów pt. 
„Fascynujący świat owadów”, 
„Tworzymy bryły, budujemy budowle”, 
cyfrowych warsztatów w planetarium, 
warsztatów artystycznych, kosmetyki 
naturalnej, warsztatów z robotyki 
i techniki. W działaniach udział wzięło 
po 20 uczniów z Polski i Niemiec. Dzięki 
wspólnym zajęciom uczestnicy projektu 
poszerzyli swą wiedzę i nawiązali 
pozytywne relacje z rówieśnikami.

„Bawiąc -uczymy się 
razem” – spotkania 
uczniów szkół 
podstawowych 
z polsko -niemieckiego 
pogranicza

partner wiodĄcy: 
szkoła podstawowa cogito z oddziałaMi 
dwujĘzycznyMi w zgorzelcu
partner projektu: 
Freier schulträgerVerein 
schkola e.V. zittau/hartau
okres realizacji projektu: 
06/2019–07/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 406‚49 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 713‚52 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się spotkania 
dzieci i spotkania nauczycieli. Dziewięć 
spotkań dzieci ze Zgorzelca i z Zittau 
zrealizowano w oparciu o wspólne 
elementy polskiej i niemieckiej podstawy 
programowej. Rezultatem tych spotkań 
są wspólnie wypracowane metody 
i formy nauczania dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. Podczas siedmiu spotkań 
nauczycieli wypracowano sprawdzony 
w praktyce system ścisłej współpracy 
transgranicznej w zakresie wspólnego 
nauczania podstawowych umiejętności 
i kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej. 
W projekcie udział wzięło 656 osób.
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Przy sulikowskiej 
choince. Tradycje 
świąteczne na 
pograniczu polsko – 
saksońskim

partner wiodĄcy: 
gMinny oŚrodek kultury w sulikowie
partner projektu: 
gMina hohendubrau
okres realizacji projektu: 
09/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 015‚75 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 489‚12 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu na sulikowskim 
rynku odbył się Jarmark Świąteczny, 
w którym udział wzięło 124 uczestników 
z Polski i 90 uczestników z Niemiec. 
Kulminacyjnym punktem jarmarku 
było zaświecenie światełek na choince 
ustawionej w centralnym punkcie rynku. 
Uczestnicy mogli oglądać występy 
muzyczne i wokalne – włączając się do 
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, 
brać udział w konkursach i zabawach, 
zrobić okolicznościowe zdjęcie w fotobudce, 
poznać rękodzieła prezentowane przez 
lokalnych wystawców, degustować 
potrawy kojarzące się z okresem 
świątecznym w Polsce i Niemczech.

3. Mużakowskie Święto 
Hortensji na pograniczu 
polsko -saksońskim

partner wiodĄcy: 
gMina łĘknica
partner projektu: 
stadtVerwaltung bad Muskau
okres realizacji projektu: 
07/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 310‚14 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 894‚28 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
III Mużakowskie Święto Hortensji odbyło 
się we wrześniu 2019 roku. Uczestnicy 
projektu – 83 osoby z Polski i 49 z Niemiec – 
wzięli udział w warsztatach kulinarnych 
(każdy uczestnik warsztatów otrzymał 
hortensję i darmowy poczęstunek), 
warsztatach plastycznych, zabawach 
sportowych i grach terenowych. Mieszkańcy 
zostali zaangażowani w tworzenie 
wspólnej cechy łączącej oba miasta – 
Burmistrzowie Łęknicy i Bad Muskau 
dokonali uroczystego nasadzenia hortensji.

Mali Artyści 
na pograniczu 
polsko -saksońskim

partner wiodĄcy: 
dpFa europryMus sp. z o.o. zgorzelec
partner projektu: 
dpFa schulen
okres realizacji projektu: 
08/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 518‚91 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 669‚31 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas działań projektowych dzieci miały 
możliwość zapoznania się z tajnikami sztuki 
plastycznej poprzez kontakt z artystami 
oraz samodzielne działanie. Mogły tworzyć 
swoje małe dzieła sztuki przy pomocy 
profesjonalnych materiałów plastycznych. 
Nauczyły się rozpoznawania różnych 
rodzajów obrazów: portret, autoportret, 
pejzaż, sztafaż, martwa natura. Dowiedziały 
się czym są rzeźba i płaskorzeźba. Poznały 
słynnych polskich i niemieckich artystów. 
Dziękitym działaniom polepszyła się 
znajomość języka i wiedzy o kulturze 
kraju sąsiada. W projekcie wzięło udział 
208 dzieci z Polski i 112 z Niemiec.
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Jarmarki 
Bożonarodzeniowe 
Trójstyku

partner wiodĄcy: 
gMina bogatynia
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
09/2020–01/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 675‚50 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 324‚12 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Główne wydarzenie projektowe – Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Bogatyni nie mógł 
się odbyć z przyczyn pandemicznych. 
Zbudowaną na tę okoliczność, na 
wielopokoleniowych warsztatach 
rzeźbiarskich dla dorosłych, szopkę 
bożonarodzeniową, jak również drewniane 
rzeźby Św. Rodziny udostępniono 
publiczności w okresie świątecznym 
w kościele pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Bogatyni w grudniu 2020 
i styczniu 2021 roku. W ramach projektu 
odbyły się we wrześniu 2020 roku również 
warsztaty dla dzieci, gdzie poznały one 
techniki rzeźbiarskie i samodzielnie 
stworzyły płaskorzeźbę z napisami, 
dołączoną do bożonarodzeniowej 
szopki. W projekcie wzięło udział 21 
uczestników z Niemiec i 61 z Polski.

Spotkania z baśniową 
historią dwóch 
bliźniaczych miast 
Zawidów i Bernstadt 
auf dem Eigen

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zawidów
partner projektu: 
stadtVerwaltung bernstadt a.d. eigen
okres realizacji projektu: 
06/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 655‚34 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 712‚17 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się: konkurs 
literacki, warsztaty witrażu oraz gra 
terenowa ze skrytkami geocaching’u, 
której tematyka związana była z miejscami 
opisanymi w bajkach – najważniejszymi 
miejscami w Gminie Zawidów. Działania 
związane były z historią i miejscami 
związanymi z Zawidowem i Bernstadt, a ich 
podsumowaniem był Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek, podczas którego 
zaprezentowano maskotkę miejską – 
anioła, teatr cieni w wykonaniu uczniów 
z Bernstadt (na motywach bajki 
opublikowanej w książce „Opowieści 
skrzatów z Zawidowa i Bernstadt 
auf dem Eigen”, wydanej w ramach 
realizacji projektu). Odbyły się również 
pokazy, zabawy i zawody sportowe. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
211 osób z Polski i 90 osób z Niemiec.

Akademia Tańca 
Tradycyjnego 
w Europa Mieście 
Zgorzelec/Görlitz

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
07/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 973‚96 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 204‚66 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas dwu sierpniowych dni w 2019 
roku na terenie Bulwaru Greckiego 
w Zgorzelcu odbyły się integracyjne 
polsko -niemieckie warsztaty taneczne. 
Prowadzone one były przez zawodowych 
tancerzy przy muzyce na żywo, w formie 
pracy w grupie oraz parach tanecznych. 
Uczestnicy warsztatów poznali zasady tańca 
w rytmie mazurka i polki. Ponadto mieli 
okazję posłuchać i zatańczyć do polskich 
utworów wiejskich i miejskich z przełomu 
XIX i XX wieku. Warsztaty zakończyły się 
wspólną zabawą taneczną. W potańcówce 
udział wzięło 255 uczestników z Polski 
i 115 z Niemiec oraz około 300 widzów.
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Festiwal Artyści 
Ulicy na Granicy

partner wiodĄcy: 
Miejski doM kultury zgorzelec
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
07/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 898‚84 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 693‚43 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu mieszkańcy obszaru 
wsparcia po raz pierwszy zetknęli się 
z aktorską sztuką uliczną. Prezentacje grup 
teatralnych: „Gwardia Gryfa”, Teatr „Akt” 
oraz „Cichy Teatr” animowały uczestników 
do aktywnego udziału w pokazach. Dzięki 
uniwersalnemu językowi artystów ulicy 
festiwal nie tylko łamał bariery językowe, 
ale również dał możliwość wspólnej 
pozawerbalnej zabawy, improwizacji 
i refleksji. Uczestnicy wzięli udział 
w interaktywnym stacjonarnym happeningu 
pt. „Sweet Dreams”, interaktywnych 
paradach pt. „Zmysł” oraz obejrzeli 
paradę 6 szczudlarzy, z muzyką na żywo 
pt. „Motyle”. W projekcie wzięło udział 
383 uczestników z Polski i 196 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
spotkania klas 
szkolnych pn. 
„Tajemnica maski”

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
ForderVerein kulturstadt 
görlitz -zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
08/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 585‚00 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 688‚24 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
We wrześniu i w październiku 2021 roku 
odbyło się 12 polsko -niemieckich spotkań. 
W każdym spotkaniu wzięła udział 
klasa ze szkoły podstawowej z Powiatu 
Zgorzelec i klasa ze szkoły podstawowej 
z powiatu Görlitz. Dzieci wzięły udział 
w grze „Tajemnica Maski”, w warsztatach 
decoupage oraz zwiedziły Park Kulturinsel. 
Łącznie w spotkaniach wzięły udział 228 
osoby z Polski i 235 osoby z Niemiec.

Święta Bożego 
Narodzenia w Polsce 
i Niemczech – 
spotkania warsztatowe 
dla dzieci szkolnych

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
ForderVerein kulturstadt 
görlitz -zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
09/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 913‚45 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 898‚18 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyło się 12 
pięciogodzinnych spotkań, w których 
wzięło udział 225 uczniów z Polski 
i 227 uczniów z Niemiec. Dzieci brały 
udział w dwóch warsztatach. Pierwszy 
warsztat to „Święta Bożego Narodzenia 
w Polsce i w Niemczech”, podczas którego 
poznawano tradycje, zwyczaje i obrzędy 
związane ze świętami bożonarodzeniowymi, 
obecnymi po obu stronach granicy, 
a także śpiewano kolędy po polsku i po 
niemiecku. Podczas drugiego warsztatu, 
pn. „Ozdoby świąteczne” dzieci 
wykonywały własnoręcznie dekoracje 
związane z Bożym Narodzeniem.
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Polsko -niemieckie 
spotkania rycerskie pod 
wieżą głodową Baltazar

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
06/2019–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 641‚55 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 813‚58 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, w lipcu 2019 roku, 
park w Przewozie zamienił się na jeden 
dzień w osadę rycerską. Obejrzeć można 
było narzędzia codziennego użytku, stroje 
z epoki, przyrządy do tortur. W ramach 
imprezy zorganizowano turniej rycerski, 
pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni 
średniowiecznych wykonanych przez 
zaproszony zespół. Uczestnikami projektu 
byli członkowie zespołów śpiewaczych: 50 
osób z Polski i 50 z Niemiec. Na zakończenie 
działań projektowych zorganizowano 
wspólny poczęstunek oraz zabawę taneczną.

15 – lecie współpracy 
miast partnerskich 
Zawidów i Bernstadt 
auf dem Eigen

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zawidów
partner projektu: 
stadtVerwaltung bernstadt a.d. eigen
okres realizacji projektu: 
06/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 201‚36 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 236‚90 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu mieszkańcy Zawidowa 
i Bernstadt świętowali 15 – lecie współpracy 
swoich miast. Obchody rozpoczęły się 
oficjalnym podsumowaniem doświadczeń 
z minionych lat, w zakresie wspólnych 
projektów, wymiany międzyszkolnej, 
współpracy ochotniczych straży pożarnych 
oraz przedsięwzięć edukacyjnych. 
W ramach jubileuszu drużyny z obu miast 
rozegrały mecze towarzyskie w piłce 
nożnej. W Parku Miejskim odbyła się 
m.in. rodzinna gra miejska z harcerzami, 
zabawy z ochotniczymi strażami pożarnymi, 
konkursy miejskie z nagrodami, akademia 
i widowisko rowerowe. Były też atrakcje 
dla najmłodszych na dmuchanych placach 
zabaw i karuzelach. Dzień zakończyła 
dyskoteka pod gwiazdami. W ostatnim 
dniu jubileuszu kontynuowano aktywności 
w parku. W działaniach wzięło udział 200 
uczestników z Polski i 100 z Niemiec.

POZNAJMY SIĘ – 
polsko -niemieckie 
warsztaty artystyczne 
dla seniorów

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w jasieniu
partner projektu: 
gMina spreetal
okres realizacji projektu: 
09/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 575‚26 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 735‚60 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Działania projektowe rozpoczęły się 
wycieczką do Muzeum Etnograficznego 
w Zielonej Górze – Ochli, gdzie odbyły 
się zajęcia z przetwórstwa winogron 
i zajęcia artystyczne malowania na szkle. 
Następnie odbyły się warsztaty rękodzieła 
(tworzenie toreb z filcu) i wokalne, 
podczas których uczono się popularnych 
piosenek polskich i niemieckich. Na 
zakończenie projektu odbył się się Bal 
dla Seniorów, podczas którego wspólnie 
biesiadowano oraz śpiewano piosenki 
poznane na warsztatach wokalnych. 
W trakcie balu odbyła się również 
wystawa zdjęć ze wspólnych warsztatów. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
155 uczestników z Polski i 155 z Niemiec.
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Polsko -niemiecki bal 
karnawałowy dla dzieci 
ze szkół podstawowych

partner wiodĄcy: 
gMina jasieŃ
partner projektu: 
gMina spreetal
okres realizacji projektu: 
01/2020–03/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 896‚11 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 407‚18 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu przeprowadzone 
zostały warsztaty z dekorowania masek 
karnawałowych oraz bal karnawałowy dla 
80 dzieci ze szkół podstawowych z gminy 
Jasień i gminy Spreetal. Na warsztatach 
z dekorowania masek dzieci otrzymały 
gotowe białe maski oraz zakupione 
materiały dekoracyjne. Po warsztatach 
udały się na bal, podczas którego zabawiał 
ich animator. Dzieci wspaniale bawiły się 
podczas wspólnych zabaw, konkursów, 
animacji i tańców. W trakcie balu mogły 
wykonać sobie zdjęcie upamiętniające 
udział w balu. Na zakończenie balu dzieci 
otrzymały maskotki i worko – plecaki.

Zdrowo 
międzynarodowo 
w rodzinie trójstyku

partner wiodĄcy: 
klub puszystych w bogatyni
partner projektu: 
dFb – regionalVerband sachsen ost 
e.V. Frauen -und FaMilienzentruM zittau
okres realizacji projektu: 
03/2020–10/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 855‚86 EUR
całkowity koszt projektu: 
2 427‚48 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt był poświęcony podsumowaniu 
wieloletniej współpracy partnerów 
projektowych, jak również tematyce 
prawidłowego odżywiania oraz zdrowego 
trybu życia. Obyła się jednodniowa 
konferencja pn. „Prawidłowy styl 
odżywiania rodzin Trójstyku”, z wykładem 
oraz prezentacjami multimedialnymi nt. 
współpracy transgranicznej partnerów 
projektu, oraz nt. projektu, z prezentacją 
stoiska tematycznego (pomiar wagi, 
określenie wskaźnika BMI, skalkulowane 
plany prawidłowego odżywiania, propozycje 
zdrowych regionalnych potraw polskich 
i niemieckich). W wydarzeniu wzięło udział 
100 uczestników z Polski oraz 40 z Niemiec.

„Współpraca sektora 
NGO na pograniczu 
polsko -niemieckim”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska w Żarach
partner projektu: 
güsa e.V
okres realizacji projektu: 
01/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 872‚05 EUR
całkowity koszt projektu: 
18673‚01 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbył się wyjazd 
studyjny, podczas którego m.in. zwiedzono 
park rododendronów w Kromlau, 
zorganizowano przejazd leśną kolejką 
mużakowską, zwiedzono Park Głazów 
Narzutowych w Nochten oraz starówkę 
Görlitz. Trasa wycieczki objęła tereny 
chronione i ciekawe pod względem 
przyrodniczym. W Świeradowie Zdroju 
zorganizowano trzydniowe Seminarium 
Współpracy Organizacji Pozarządowych. 
Wymieniono doświadczenia, odbyły się 
prelekcje ekspertów (m.in. zarządzanie 
i dobre praktyki w sektorze NGO na rzecz 
seniorów i osób niepełnosprawnych, 
możliwości dla nowych NGO, pozyskanie 
sponsorów). W trakcie seminarium jego 
uczestnicy odwiedzili Centrum Edukacji 
Ekologicznej Natura 2000 – Izerska 
Łąka, Czarci Młyn i kolejkę gondolową. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
47 osób z Polski, 41 z Niemiec i 5 z Czech.
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Poznajemy polskie 
i niemieckie tradycje 
i zwyczaje świąteczne

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w jasieniu
partner projektu: 
gMina spreetal
okres realizacji projektu: 
11/2019–05/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 952‚73 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 179‚67 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas projektu odbyły się dwa warsztaty: 
wokalny (uczestnicy wspólnie uczyli 
się śpiewu polskich i niemieckich kolęd 
bożonarodzeniowych) oraz artystyczny, 
podczas którego uczestnicy wykonywali 
własnoręcznie bombki choinkowe. 
W połowie grudnia 2019 roku w Jasieniu 
odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Zaprezentowano wtedy wykonane na 
warsztatach ozdoby świąteczne, na 
scenie śpiewano kolędy, prowadzone 
były animacje dla dzieci. Mikołaj rozdał 
najmłodszym uczestnikom pdrobne 
upominki. Początkiem 2020 roku w Jasieniu 
odbył się Orszak Trzech Króli, mieszkańcy 
gminy Spreetal poznawali zwyczaje 
świąteczne związane z tym świętem. 
Ostatnim działaniem przeprowadzonym 
w Jasieniu były warsztaty z malowania 
jaja wielkanocnego. W działaniach 
projektowych w sumie udział wzięło 132 
uczestników z Polski i 130 z Niemiec.

Mali Sportowcy 
na pograniczu 
polsko -saksońskim

partner wiodĄcy: 
dpFa europryMus sp. z o.o w zgorzelcu
partner projektu: 
dpFa – schulen görlitz
okres realizacji projektu: 
01/2020–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 971‚50 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 025‚29 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu we wrześniu 2021 roku 
w Zgorzelcu odbył się Sportowy Piknik 
Europejski, poprzedzony sześcioma 
dwugodzinnymi spotkaniami sportowymi. 
Podczas spotkań dzieci poznały różne 
dyscypliny sportowe np. łyżwiarstwo, 
jazda figurowa na lodzie, koszykówka, 
siatkówka. Dzieci uczestniczyły również 
w rozgrywkach sportowych i grach 
zespołowych, nabyły umiejętność 
aktywnego spędzania wolnego czasu, 
nawiązywania pozytywnych relacji oraz 
wzbogaciły zasób słownictwa niemieckiego 
i polskiego. Podopieczni uczyli się 
współpracy i współzawodnictwa w grupie, 
zatem były kształtowane kompetencje 
społeczne. W działaniach udział wzięło 
402 uczestników z Polski i 218 z Niemiec.

I. Polsko -Niemiecki 
konkurs poetycko – 
malarski „Z inspiracji 
wspólnego dziedzictwa”

partner wiodĄcy: 
Miejskie MuzeuM zabawek ze zbiorów 
henryka toMaszewskiego w karpaczu
partner projektu: 
ars augusta görlitz
okres realizacji projektu: 
04/2020–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 330‚07 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 035‚37 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W czasie trwania projektu zrealizowano 
konkurs malarsko – poetycki dla dzieci 
z pogranicza polsko -niemieckiego. 
W siedzibie PARTNER WIODĄCYa 
udostępniono wystawę „Dziedzictwo 
Budnik – testament kamieni”, na 
której opierała się koncepcja konkursu, 
który obejmował działania malarskie 
i literackie. Nagrodzone prace oraz wystawę 
zaprezentowano w Görlitz w starostwie 
powiatowym w październiku i listopadzie 
2021 roku. W ramach projektu, latem 
2021 roku w Karpaczu, przeprowadzone 
zostały dwudniowe warsztaty wokalne 
z prezentacją – koncertem uczestników. 
Warsztaty inspirowane były pieśniami 
pogranicza polsko – saksońskiego. 
W działaniach udział wzięło 20 uczestników 
z Polski i 12 uczestników z Niemiec.
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Polsko -niemieckie 
zimowe spotkania 
warsztatowe dla dzieci 
w wieku szkolnym

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
FörderVerein kulturstadt 
görlitz -zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
12/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 971‚50 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 025‚29 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zostały przeprowadzone 
4 jednodniowe spotkania dzieci 
z GS Innenstadt Goerlitz oraz Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu. Podczas 
spotkań dzieci w mieszanych grupach 
wzięły udział w warsztatach manualnych 
„Ozdoby zimowe”, warsztatach 
„Zima, góry” oraz grach i zabawach 
integracyjnych. Dzieci miały szansę 
zintegrować się, pozbyć zahamowań, 
nabrać śmiałości i odwagi w kontaktach 
z rówieśnikami z zagranicy, a także 
nauczyć się nowych słówek i zwrotów 
w języku sąsiada. W projekcie uczestniczyło 
79 uczniów z Polski i 80 z Niemiec.

W drodze przez 
kulturę trójstyku

partner wiodĄcy: 
gMina bogatynia
partner projektu: 
stadtVerwaltung zittau
okres realizacji projektu: 
07/2020–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 940‚53 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 341‚81 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie „W drodze przez kulturę 
trójstyku” udało się zrealizować, mimo 
trwającej pandemii, Festiwal Piosenkarzy 
Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”, 
noworoczne przesłanie życzeń na Nysie – 
międzynarodowe spotkanie na trójstyku 
na zakończenie roku, Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Śpiewaczych „Kolęda 
2021” – Konkurs Tradycji, Wieczór z poezją 
i muzyką sąsiadów, Jarmark Św. Bartłomieja 
w Działoszynie oraz XIX Europejski Odpust 
Ekumeniczny Kopaczów – Oldřichov. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
9713 uczestników w tym 5430 z Polski, 
2688 osób z Niemiec i 1595 z Czech.

TRANSITION – 
Strategia zarządzania 
transformacją 
regionu węglowego 
w polsko -niemieckim 
obszarze 
przygranicznym

partner wiodĄcy: 
stowarzyszenie rozwoju innowacyjnoŚci 
energetycznej w zgorzelcu
partner projektu: 
powiat goerlitz
okres realizacji projektu: 
03/2020–04/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 947‚13 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 906‚06 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Opracowana w ramach niniejszego projektu 
strategia w przyszłości posłuży jako 
podwaliny do programu regionalnego oraz 
da początek współpracy transgranicznej 
w zakresie wspólnych działań mających 
na celu przeprowadzenie transformacji 
energetycznej przygranicznego regionu 
węglowego po stronie polskiej. Dzięki 
realizacji projektu stworzono sieć 
kontaktów transgranicznych, co zaowocuje 
w przyszłości kolejnymi działaniami na 
płaszczyźnie transgranicznej. Powstałą 
strategię przedstawiono podczas konferencji 
wdrożeniowej, w formie wideokonferencji 
online. Udział w niej wzięło 33 
uczestników z Niemiec i 60 z Polski.
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Profilaktyka 
na kółkach – 
bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym 
na polsko-
-saksońskim obszarze 
przygranicznym

partner wiodĄcy: 
koMenda wojewódzka policji 
w gorzowie wielkopolskiM
partner projektu: 
dyrekcja policji w görlitz
okres realizacji projektu: 
08/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 264‚73 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 601‚67 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się dwudniowe 
szkolenia z doskonalenia techniki jazdy 
motocyklem i samochodem. Policjanci 
polscy i niemieccy pogłębili wiedzę 
o technicznych aspektach jazdy motocyklem 
oraz samochodem oraz wykorzystali 
wiedzę teoretyczną na profesjonalnym 
torze, gdzie ćwiczyli szybkość jazdy oraz 
precyzję wykonywania manewrów. Na 
zakończenie działań odbyła się konferencja 
online, podsumowująca projekt. Podczas 
konferencji były poruszone tematy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
terenie województwa lubuskiego oraz 
w Saksonii. W działaniach udział wzięło 
51 osób z Polski i 49 osób z Niemiec.

Tradycje świąteczne 
na pograniczu polsko-
-niemieckim

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
12/2019–05/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 793‚59 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 816‚13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, w którym udział wzięło 
po 80 dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec, 
odbyły się dwa spotkania związane 
z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia 
i karnawału – spotkanie z Mikołajem oraz 
bal. Dzieci korzystały z przygotowanych 
atrakcji. Były to m.in. animacje, balonowe 
ZOO, malowanie twarzy, warsztaty 
dekorowania bombek, strefa malucha, 
dmuchane zjeżdżalnie, suchy basen 
z piłeczkami, fotobudka. Dzieci odwiedził 
również Mikołaj. Podczas balu dzieci 
poznawały tradycje karnawałowe kraju 
sąsiada, zorganizowane zostały gry i zabawy 
związane z obyczajami karnawałowymi. 
Realizacja projektu przyczyniła się do 
podtrzymania istniejących oraz nawiązania 
nowych kontaktów pomiędzy uczestnikami.

„Poznajemy produkty 
regionalne na 
polsko -niemieckim 
pograniczu”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska
partner projektu: 
güsa e.V. – görlitz
okres realizacji projektu: 
04/2020–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 692‚87 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 756‚32 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W sierpniu 2021 w Lubomyślu odbyła 
się wystawa produktów regionalnych, 
w której uczestniczyło 71 osób z Polski i 71 
osób z Niemiec. Podczas wystawy odbyły 
się warsztaty czekoladowe, prezentacje 
kulinarne: kiszenia warzyw i owoców, 
przygotowywania pierogów łużyckich 
i knedli z owocami, przyrządzania gęsiny. 
Zorganizowano 4 konkursy: na najciekawsze 
stoisko, najlepszy produkt, najsmaczniejszy 
produkt, nagroda publiczności. W czasie 
wystawy odbyły się dwa koncerty 
(zespołu niemieckiego i polskiego), 
a całą imprezę prowadził konferansjer.
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Lato z Telemannem 
na pograniczu polsko-
-saksońskim

partner wiodĄcy: 
gMina Żary o statusie MiejskiM
partner projektu: 
grosse kreisstadt weisswasser / o.l.
okres realizacji projektu: 
03/2020–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 191‚69 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 578‚45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, latem 2021, 
zrealizowano koncerty muzyki 
G.P. Telemanna oraz innych twórców okresu 
baroku, na które zaproszono mieszkańców 
terenów przygranicznych obszaru wsparcia. 
Impreza odbyła się w parku przypałacowym 
(pawilon muzyczny, kościół parkowy 
pw. Św. Piotra i Pawła, folwark zimowy), 
a także na dziedzińcu niedostępnego na 
co dzień zespołu pałacowo – zamkowego, 
w celu podkreślenia związku Telemanna 
z tutejszym Pałacem Promnitzów, 
w którym komponował on w latach 
1704–1708. W koncertach uczestniczyło 
339 osób z Polski i 138 osób z Niemiec.

Kino Bez Granic

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
07/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 423‚07 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 674‚21 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Uczestnicy projektu w lipcu 2021 roku 
obejrzeli plenerowe seanse kina niemego. 
Zaprezentowano arcydzieła światowego 
kina: Mania, Gabinet Doktora Caligari, 
Nosferatu, Metropolis. Pokazom filmowym, 
które odbywały się na Bulwarze Greckim 
towarzyszyła muzyka na żywo, wykonywana 
przez zespół muzyczny. Odbył się również 60 
minutowy plenerowy spektakl w konwencji 
sztuki pantomimy oraz pokaz czterech 
polskich i czterech niemieckich bajek 
animowanych. W działaniach projektowych 
udział wzięło 294 uczestników w tym 181 
z Polski, 108 osób z Niemiec i 5 osób z Czech.

„Razem dla lasu 
i ochrony klimatu na 
pograniczu polsko-
-saksońskim”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska
partner projektu: 
güsa e.V. – görlitz
okres realizacji projektu: 
05/2020–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 325‚48 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 206‚45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt był skierowany do mieszkańców 
pogranicza oraz podmiotów związanych 
z lasem, ochroną środowiska z Polski 
i z Niemiec. Działania projektowe wzmocniły 
współpracę partnerską na rzecz wzrostu 
świadomości ekologicznej, ochrony 
klimatu i ochrony terenów leśnych. 
Zorganizowano imprezę plenerową, 
edukującą uczestników w dziedzinie 
ekologii i ochrony klimatu i prezentującą 
walory przyrodnicze okolicznych lasów. 
Imprezę wzbogaciły pokazy edukacyjne: 
Oszczędzanie wody, Jak nie marnować 
żywności, Zrób z roweru elektrownię, 
Rzeźbienie w drewnie piłą elektryczną, Jak 
chronić się przed kleszczem. Odbyły się 
też warsztaty, m.in. tworzenia domków dla 
owadów, naprawiania rowerów, tworzenia 
ekologicznych choinek, recyklingu 
z papieru. Przeprowadzono również akcję 
sprzątania lasu. W projekcie udział wzięło 
105 uczestników z Polski i 60 z Niemiec.



242 Fundusz małych projek tów w r amach progr amu współpr ac y Interreg pol sk a – saksonIa 2014–2020

Dzień Aktywnej 
Rodziny na pograniczu 
polsko – saksońskim

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska lubaŃ
partner projektu: 
christlich – soziales 
bildungswerk sachsen e.V.
okres realizacji projektu: 
06/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 788‚69 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 516‚10 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W projekcie udział wzięli przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych z Polski, z terenu powiatu 
lubańskiego i z niemieckiego Miltitz. 
W wydarzeniu głównum, którym był 
piknik, wzięło udział 250 osób z Polski 
i 112 osób z Niemiec. W programie 
znalazły się prezentacje lokalnych 
społeczników, działaczy i artystów 
na stoiskach oraz scenie w formie 
happeningów o tematyce społecznej, 
kulturalnej i sportowej. Na imprezie można 
było korzystać z bezpłatnych atrakcji 
festynowych, w tym kolejki jeżdżącej 
ulicami Lubania. Zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty rękodzielnicze 
i ceramiczne. Wydarzenie wpłynęło 
na umocnienie relacji z niemieckim 
partnerem i upowszechnienie wiedzy 
o działalności organizacji i stowarzyszeń, 
które zaprezentowały się na pikniku.

Artyści Ulicy 
Na Granicy

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
okres realizacji projektu: 
07/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 257‚38 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 479‚26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, w sierpniu 2021 
roku odbył się w Zgorzelcu plenerowy 
spektakl, pt. „Ja gore”, dla którego 
inspiracją był żywioł ognia. Aktorzy 
sprawili, że widzowie stali się świadkami 
swoistego rytuału. W kolejnych dniach 
uczestnicy mogli wysłuchać 18 koncertów 
muzyków ulicznych. Odbył się również 
pięciogodzinny koncert, podczas którego 
wykonywane były polskie tradycyjne 
utwory. Muzyka w starym miejsko -wiejskim 
stylu grana była przez dwa zespoły, 
które przybliżyły widowni zapomniane 
polskie tradycyjne utwory muzyczne, 
co zachęciło wielu słuchaczy do tańca. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
134 osób z Niemiec i 246 osób z Polski.

Dolny Śląsk 
wczoraj – dziś – 
jutro. Transgraniczne 
warsztaty artystyczne

partner wiodĄcy: 
boleslawiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM ceraMiki
partner projektu: 
schlesisch – oberlausitzer 
MuseuMsVerbundggMbh
okres realizacji projektu: 
03/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 287‚22 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 926‚13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Jako jedno z działań projektowych 
zrealizowano konferencję online z udziałem 
instruktorów warsztatów artystycznych 
i uczestników projektu. Przeprowadzono 
wirtualną wycieczkę po muzeum 
w Krobnitz, która miała być inspiracją do 
stworzenia wystawy. Następnie odbyły 
się cztery rodzaje zajęć warsztatowych 
w pracowniach artystycznych. Warsztaty 
skierowane były do wszystkich grup 
wiekowych: dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i seniorów. Innowacyjność 
tego autorskiego projektu polega na 
zainspirowaniu artystów amatorów z Polski 
twórczością ich sąsiadów z Niemiec. Na 
bazie tej inspiracji powstało ponad 40 
prac plastycznych, fotograficznych oraz 
ceramicznych, które zaprezentowano 
w Bolesławcu i Krobnitz. Udział w projekcie 
wzięło 55 osób z Niemiec i 129 z Polski.
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Transgraniczna scena 
folkowa – festiwal 
Bautzen i Bolesławiec

partner wiodĄcy: 
powiat bolesławiecki
partner projektu: 
powiat bautzen
okres realizacji projektu: 
07/2020–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 829‚89 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 917‚52 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
jesienny Festiwal Uliczny w Bautzen 
oraz Transgraniczny Festiwal Wielu 
Kultur w Bolesławcu, który stał się już 
znakiem rozpoznawczym współpracy 
obu powiatów. Podczas obu wydarzeń 
wystąpiły polskie i niemieckie zespoły 
ludowe, które zaprezentowały tradycyjne 
pieśni i tańce. Odbyły się również 
warsztaty wokalne i taneczne, wspólne 
dla uczestników z polski i z Niemiec. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
249 uczestników z Polski i 100 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
dziecięce olimpiady 
sportowe

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
FörderVerein kulturstadt 
görlitz – zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
08/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 606‚01 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 360‚02 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych we 
wrześniu 2021 i październiku 2021 
r. w Zentendorf odbyło się dziewięć 
sześciogodzinnych spotkań klas szkół 
podstawowych (jedna klasa z Polski i jedna 
klasa z Niemiec). Uczestnicy spotkań 
brali udział w warsztatach edukacyjno – 
manualnych, podczas których rozmawiali 
o zdrowym życiu, dobrych nawykach 
żywieniowych oraz wykonywali maskotkę – 
kota Zdrowusia. Odbywały się zajęcia 
pn. „Tańce skakańce” – ich program był 
zgodny z nazwą, dzieci śpiewały, tańczyły 
i uczestniczyły w zabawach muzycznych 
i ruchowych. W spotkaniach wzięło udział 
178 dzieci z Niemiec i 195 z Polski.

Festiwal folklorystyczny 
na pograniczu polsko-
-saksońskim

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
kulturVerein rietschen e.V.
okres realizacji projektu: 
08/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 567‚28 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 137‚98 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W wrześniu 2021 roku w Bielawie Dolnej 
odbył się Festiwal Folklorystyczny. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły 
z Polski i z Niemiec. Podczas festiwalu 
każdy jego uczestnik mógł wziąć udział 
w warsztatach: „Zdobienie drewnianych 
przedmiotów w ludowe wzory”, „Ludowe 
maskotki”, spróbować dań przygotowanych 
podczas pokazu kulinarnego, śpiewać 
wspólnie podczas śpiewanek polsko-
-niemieckich, dzieci brały udział 
w zajęciach animacyjnych przygotowanych 
przez animatorów. Odbyła się także 
potańcówka tańców folklorystycznych, 
poprowadzona przez wodzireja. Na scenie 
zaprezentowały się polskie i niemieckie 
zespoły ludowe i folklorstyczne. Całość 
była prowadzona przez konferansjera. 
Uczestnikami Festiwalu było 150 osób 
z Polski i 70 z Niemiec. Atmosfera podczas 
Festiwalu sprzyjała nawiązywaniu 
kontaktów, integracji i wspólnej zabawie.
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Polsko -niemieckie 
spotkania sąsiedzkie 
nad Nysą Łużycką

partner wiodĄcy: 
gMina przewóz
partner projektu: 
geMeinde krauschwitz
okres realizacji projektu: 
08/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 700‚83 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 530‚39 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu, na boiskach 
sportowych w Gminie Przewóz, odbyły 
się Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz 
polsko -niemieckie zawody sportowo – 
pożarnicze. Podczas „Międzynarodowego 
Dnia Dziecka” dzieci brały udział 
w zawodach sportowych oraz korzystały 
z przygotowanych atrakcji. Były to 
m.in. animacje, dmuchane zjeżdżalnie, 
suchy basen z kulkami, balonowe ZOO, 
warsztaty plastyczne, mobilna sala 
zabaw. Na boisku sportowym w Lipnej 
odbyły się polsko -niemieckie zawody 
sportowo – pożarnicze. Drużyny z obydwu 
krajów rywalizowały w konkurencjach 
strażackich. Dla uczestników przygotowany 
został poczęstunek, a wieczorem odbyła 
się zabawa taneczna. W działaniach 
projektowych udział wzięło 100 
osób z Polski i 100 z Niemiec.

II Forum Turystyczne 
„Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór 
Izerskich i Łużyc”

partner wiodĄcy: 
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a. w jeleniej górze
partner projektu: 
geMeindeVerwaltung boxberg/o.l.
okres realizacji projektu: 
06/2020–10/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 742‚99 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 991‚75 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował organizację II Forum 
Turystycznego. Forum odbyło się 30 
września 2020 r. w Szklarskiej Porębie. 
Brało w nim udział 39 osób z Niemiec 
i i 76 osób z Polski. Byli to przedsiębiorcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
i jednostek samorządu terytorialnego z obu 
stron granicy, a także goście z Republiki 
Czeskiej. Podczas Forum przedstawione 
zostały tematy: „Społeczne i ekonomiczne 
skutki kryzysu epidemicznego dla 
branży turystycznej”, „Dziedzictwo 
literackie a produkty turystyki kulturowej 
pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich 
i Łużyc”, „Marketing imprez sportowych 
a rozwój turystyki w regionie” i dodatkowo 
prezentacja czeskiego prelegenta „Crystal 
Valley – o promocji regionu opartej 
na współpracy”. Odbyły się również 
dwa panele dyskusyjne: „Znaczenie 
turystyki dla rozwoju regionu” i „Świat po 
koronawirusie: scenariusze przyszłości”. 
Pokazane zostały aktualne problemy 
branży i sposoby radzenia sobie z nimi, 
nowe technologie i trendy w turystyce oraz 
informacje jak wspólnie promować region.

„Ceramika na 
Łużycach – promocja 
tradycji regionalnych 
na pograniczu polsko-
-niemieckim”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska – Żary/luboMyŚl
partner projektu: 
FörderVerein MuseuM sagar 
e.V. – krauschwitz
okres realizacji projektu: 
01/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 272‚87 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 497‚50 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Istotą projektu było ożywienie współpracy 
pomiędzy partnerami poprzez pogłębianie 
wiedzy o wspólnym dziedzictwie, jakim są 
tradycje ceramiczne. Partnerzy połączyli 
siły, aby ratować pamięć o bogatych niegdyś 
tradycjach związanych z ceramiką. Działania 
projektowe skupiły się na kultywowaniu 
wiedzy o tradycjach ceramicznych, 
tj. wykonaniu szlaku ceramicznego, 
zorganizowaniu jednodniowych 
warsztatów edukacyjno – ceramicznych, 
konferencji „Śladami ceramiki na 
pograniczu polsko -niemieckim”, wyjazdu 
studyjnego do Krauschwitz oraz wykonaniu 
muralu pamiątkowego w Mirostowicach 
Dolnych. Udział w projekcie wzięło 62 
uczestników z Polski i 61 z Niemiec.
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Wirtualne granice – 
polsko niemieckie 
warsztaty fi lmowe

partner wiodĄcy:
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu:
güsa e.V. – Verein Für 
grenzüberschreitendeVernetzung 
sozialer arbeit
okres realizacji projektu:
04/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 725,66 EUR
całkowity koszt projektu:
14 971,36 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym założeniem projektu było 
przeprowadzenie pięciodniowych 
warsztatów fi lmowych, a następnie 
realizacja materiału fi lmowego i stworzenie 
gotowych dwujęzycznych materiałów 
audio -video, które miały swoją premierę 
w Bolesławcu i Görlitz. Zrealizowane 
materiały dotyczą znaczących wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, społecznych, 
dzieł lokalnej kultury i sztuki danego 
kraju kraju. Nadrzędnym celem projektu 
było pokazanie, że sąsiadujące kraje 
mają bardzo dużo do zaoferowania sobie 
nawzajem, poprzez kulturę, emocje 
związane ze sportem, regionalne potrawy, 
lokalne tradycje. W projekcie udział wzięło 
75 osób z Polski i 50 osób z Niemiec.

Ceramiczne miasto – 
polsko -niemieckie 
warsztaty sztuk 
plastycznych

partner wiodĄcy:
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu:
schlesisch -oberlausitzer 
MuseuMsVerbundggMbh
okres realizacji projektu:
06/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 731‚08 EUR
całkowity koszt projektu:
17 330‚68 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt skierowany był do wszystkich 
grup wiekowych: dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i seniorów. Uczestnicy mieli 
okazję doświadczyć nowych możliwości 
twórczego spędzenia czasu poprzez 
udział w warsztatach tworzenia na 
kole garncarskim, rzeźbienia w glinie, 
malowania, projektowania masek oraz 
grania na instrumentach perkusyjnych, 
lecz również przełamania własnych 
barier i nawiązania więzi integracyjnej 
z innymi uczestnikami podczas warsztatów 
bębniarskich. W warsztatach wzięło 
bezpośredni udział 180 osób (w tym 60 
uczestników z Niemiec i 120 z Polski).

Europamiasto 
i okolice – internetowy 
przewodnik dla dzieci

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
FörderVerein kulturstadt 
görlitz – zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu:
06/2020–09/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr:
16 807‚16 EUR
całkowity koszt projektu:
19 773‚13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu powstało 38 
dwujęzycznych wycieczek wirtualnych 
z fi lmami oraz opisami. Wycieczki 
dotyczą miejsc znajdujących się w Görlitz, 
Zgorzelcu i okolicach wartych odwiedzenia 
przez rodziny z dziećmi. 19 miejsc 
znajduje się po stronie polskiej, 19 po 
stronie niemieckiej. Materiały te zostały 
zamieszczone na stronie 360.kulturnet.
pl. Na zakończenie realizacij działań 
przeprowadzono konferencję w Görlitz, 
w której wzięło udział 10 osób z Polski 
i 10 osób z Niemiec. Podczas konferencji 
podsumowano działania projektowe, 
zaprezentowano materiały wizualne 
oraz określono sposoby ich promocji.
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Wirtualne wycieczki 
sakralne na pograniczu 
polsko -niemieckim

partner wiodĄcy: 
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu: 
kulturVerein rietschen e.V.
okres realizacji projektu: 
06/2020–10/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 878‚64 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 327‚82 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych powstały 
24 wycieczki wirtualne po obiektach 
sakralnych. Każda wycieczka zawiera 
opis obiektu oraz film, który jest zarazem 
oprowadzaniem po obiekcie. Wszystkie 
materiały są dwujęzyczne. 12 obiektów 
jest usytuowanych po stronie polskiej, 
12 po stronie niemieckiej. Materiały te 
zostały zamieszczone na stronie 360.
kulturnet.pl. Na zakończenie realizacji 
działań zorganizowano w Görlitz 
konferencję, podczas której podsumowano 
działania projektowe i zaprezentowano 
materiały powstałe w ramach projektu. 
Udział w konferencji wzięło 20 
uczestników z Polski i 20 z Niemiec.

W profilaktycznym 
okrzyku Amazonek 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
bogatyŃskie stowarzyszenie 
„aMazonki” w bogatyni
partner projektu: 
gaiatreeschool e.V. zittau
okres realizacji projektu: 
04/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 428‚43 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 092‚28 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt poświęcony był współpracy 
partnerskiej stowarzyszeń oraz 
uświadamianiu społeczeństwa pogranicza 
polsko -niemiecko -czeskiego znaczenia 
wczesnego wykrywania raka piersi, 
integracji oraz aktywizacji sportowo – 
kulturalnej osób dotkniętych tym 
nowotworem. W rezultacie projekt 
przyczynił się do zacieśnienia współpracy 
wśród osób, które propagują na co 
dzień aktywny i zdrowy styl życia. 
Podczas działań projektowych możliwa 
była wymiana doświadczeń między 
uczestnikami. Zorganizowano dla nich: 
warsztaty jogi, łucznictwa, wyczynowej 
jazdy na rowerze, warsztaty kajakowe) 
oraz Międzynarodową Spartakiadę 
Amazonek. W działaniach projektowych 
wzięło udział wzięły 164 osoby z Polski, 
72 osoby z Niemiec i 23 osoby z Czech.

„Polsko -niemieckie 
spotkania muzyczne na 
szlaku Gustava Heinze”

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska – Żary/luboMyŚl
partner projektu: 
güsa e.V. – görlitz
okres realizacji projektu: 
04/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 291‚55 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 519‚48 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Tematem przewodnim działań 
projektowych była postać organmistrza 
Gustava Heinze urodzonego w Bieniowie. 
Poprzez wspólne spotkania przy muzyce 
przybliżono jego postać i osiągnięcia 
mieszkańcom polsko – saksońskiego 
pogranicza. Odbyły się cztery koncerty, 
zorganizowane w trzech miejscowościach: 
w Żarach, w Görlitz oraz w Bieniowie. 
Łącznie w koncertach wzięło udział 379 
uczestników. Zrealizowano również 
wycieczki po Żarach i Görlitz, podczas 
których odkrywano ślady twórczości 
Gustawa Heinze. Wykonanie ścieżkę 
edukacyjną pn. „Na szlaku Gustava Heinze”. 
Szlak został umiejscowiony na obszarze 
wsparcia po polskiej i niemieckiej stronie.
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Wystawa poplenerowa 
56. Międzynarodowego 
Pleneru Ceramiczno – 
Rzeźbiarskiego 
w Görlitz

partner wiodĄcy: 
bolesławiecki oŚrodek kultury – 
MiĘdzynarodowe centruM 
ceraMiki w bolesławcu
partner projektu: 
FörderVerein kulturstadt 
görlitz – zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu: 
05/2021–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 446‚95 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 231‚70 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych 
zorganizowano wystawę poplenerową 56. 
Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno – 
Rzeźbiarskiego w Görlitz. Do wystawy 
przygotowano dwujęzyczny katalog. 
Uroczyste otwarcie odbyło się w połowie 
lipca 2021. Oprócz grupy z Polski, 
w wernisażu wzięli udział przedstawiciele 
partnera, władze i mieszkańcy Görlitz, 
a także turyści, którzy w tym dniu licznie 
przybyli na rynek, odwiedzając trwający 
ceramiczny jarmark. Trwającą dwa tygodnie 
wystawę odwiedziło łącznie 160 osób.

Polsko -niemieckie 
otwarte mistrzostwa 
w piłce siatkowej 
plażowej

partner wiodĄcy: 
zespół szkół zawodowych 
i licealnych w zgorzelcu
partner projektu: 
christlicher Verein junger 
Menschen görlitz e.V. görlitz
okres realizacji projektu: 
03/2021–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 225‚64 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 500‚76 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Celem projektu było zorganizowanie 
i przeprowadzenie polsko -niemieckich 
otwartych mistrzostw w piłce siatkowej 
plażowej w czterech kategoriach (kategoria 
męska, żeńska, mieszana oraz kategoria 
wiekowa +40). Najważniejszym rezultatem 
działań projektowych jest nawiązana 
współpraca pomiędzy partnerami. 
Zarówno polscy jak i niemieccy zawodnicy 
nadal spotykają się i rozgrywają mecze 
towarzyskie na ogólnodostępnych 
boiskach do piłki plażowej siatkowej. 
W działaniach projektowych wzięło udział 
38 zawodników z Niemiec i 66 z Polski.

Dwa regiony jeden 
cel – transgraniczna 
współpraca Powiatu 
Złotoryjskiego i Powiatu 
BautzenBautzen

partner wiodĄcy: 
powiat złotoryjski
partner projektu: 
landkreis bautzen
okres realizacji projektu: 
04/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 065‚11 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 081‚33 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Główne działania projektowe obejmowały 
organizację dwu spotkań partnerskich. 
Pierwsze, trzydniowe spotkanie odbyło się 
w sierpniu 2021 roku w Złotoryi i zbiegło się 
z XXVIII Międzynarodowymi Mistrzostwami 
Polski w Płukaniu Złota. Uczestnicy 
projektu wspólnie rywalizowali o tytuł 
Samorządowego Mistrza w Płukaniu Złota. 
Bogaty program spotkania przewidywał 
m.in. naukę płukania złota, warsztaty 
obróbki lokalnych minerałów i zajęcia 
wytwarzania kosmetyków z naturalnych 
składników. Drugie trzydniowe spotkanie 
odbyło się na początku października 2021 
roku w Bautzen. Odbyły się warsztaty 
dekorowania pierników i ich degustacja 
w Muzeum Piernika w Pulsnitz, wycieczka 
do barokowego Zamku Rammenau, wizyta 
w rodzinnym browarze rzemieślniczym 
Frenzel – Bräu w Bautzen, zwiedzanie 
muzeum techniki w Cunewalde. Jednym 
z głównych punktów programu wizyty było 
uczestnictwo w Mistrzostwach Niemiec 
w Autocrossie w Cunewalde. Uczestnicy 
spotkania mieli też okazję wspólnie 
zwiedzić Bautzen. Udział w projekcie wzięło 
30 uczestników z Polski i 30 z Niemiec.
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Opowieści napoleońskie 
pogranicza polsko – 
saksońskiego

partner wiodĄcy: 
gMina Miejska bolesławiec
partner projektu: 
schlesisch -oberlausitzer 
MuseuMsVerbund ggMbh – görlitz
okres realizacji projektu: 
02/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 577‚13 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 502‚50 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Celem projektu było zacieśnienie 
współpracy transgranicznej partnerów 
poprzez promocję dziedzictwa kulturowo – 
historycznego wspólnego obszaru wsparcia 
związanego z epoką napoleońską. 
Aby pogłębić i upowszechnić wiedzę 
o elementach historii i dziedzictwa 
kulturowego wspólnych dla Śląska 
i Łużyc, zrealizowano w Dorfmuseum 
w Markersdorf oraz na bolesławieckim 
Rynku trójjęzyczną wystawę planszową. 
Kolejnym działaniem projektowym było 
wydanie trójjęzycznej publikacji. Aby 
w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżyć 
najmłodszym informacje o postaciach 
historycznych, miejscach i wydarzeniach 
związanych z epoką napoleońską na 
terenie pogranicza, opracowano i wydano 
w wersji trójjęzycznej grę planszową 
o charakterze edukacyjnym. Na zakończenie 
odbyła się w październiku 2021 roku 
w Bolesławcu konferencja w formule online, 
podczas której podsumowano działania 
projektowe. Uczestnikami projektu było 
555 osób z Polski i 221 z Niemiec.

Polsko -niemieckie 
spotkania dla seniorów

partner wiodĄcy: 
Miasto zielona góra
partner projektu: 
stadt zittau
okres realizacji projektu: 
07/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 147,21 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 712,94 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
dziesięciodniowe spotkanie dla 16 seniorów 
z Polski i z Niemiec. Seniorom zapewniono 
codzienne zajęcia rehabilitacyjne 
(kinezyterapia), terapeutyczne (przejażdżki 
bryczką) oraz warsztaty terapii 
manualnej w obiektach Centrum Spotkań 
Polsko -Niemieckich w Zielonej Górze – 
Przylepie. Odbyła się również zabawa 
taneczna, codzienne wspólne biesiadowanie 
przy ognisku oraz dwie wycieczki, podczas 
których prowadzone były tematyczne 
zajęcia warsztatowe dla uczestników.

Rowerowa przygoda 
na Trójstyku – 
transgraniczna 
koncepcja ścieżek 
rowerowych na terenie 
Gminy Bogatynia

partner wiodĄcy: 
Miasto i gMina bogatynia
partner projektu: 
Miasto zittau
okres realizacji projektu: 
12/2020–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 473,51 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 118,56 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt zakładał opracowanie, wdrożenie 
i dystrybucję koncepcji przebiegu trasy 
rowerowej ER3b na terenie Gminy 
Bogatynia, gdzie wyznaczono szczegółowy 
przebieg i połączenie trasy z innymi trasami 
rowerowymi po polskiej i niemieckiej 
stronie, a także połączenie z koncepcją 
trasy zrealizowanej już przez Związek 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przebiegającej 
na północ od granic Gminy. Opracowanie 
to służyć będzie do przygotowywania 
dokumentów planistycznych i projektów 
budowlanych. Zakres koncepcji to: 
szczegółowy przebieg trasy i łączników; 
wykaz inwestycji niezbędnych do 
realizacji trasy; wykaz struktury własności 
działek; opis wymagań technicznych 
dla tras rowerowych; opis specyficznych 
uwarunkowań dla przebiegu i parametrów 
trasy wynikających m.in. z zapisów 
dok. planistycznych. Ponadto w ramach 
projektu, dla przedstawicieli jednostek 
samorządowych z regionu, zarządców dróg, 
organizacji turystycznych i pozarządowych 
związanych z tematyką turystyki oraz 
specjaliści biorący czynny udział w 
rozwoju turystyki rowerowej na terenie 
pogranicza. Udział w konferencji wzięło 
30 uczestników z Polski i 15 z Niemiec.
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Domy przysłupowe – 
dziedzictwo 
kulturowe pogranicza 
polsko -niemieckiego 
w wycieczkach 
wirtualnych

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
kulturVerein rietschen e.V.
okres realizacji projektu:
01/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
18 288‚29 EUR
całkowity koszt projektu:
21 515‚64 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych powstały 
32 wycieczki wirtualne. Każda z nich 
dotyczy innego domu przysłupowego 
z terenu pogranicza polsko -niemieckiego 
oraz zawiera: zdjęcia 360 stopni, fi lm 
z wywiadem z właścicielem domu 
przysłupowego, opis domu. Materiały 
te są dwujęzyczne, w wersji polskiej 
i niemieckiej. Zamieszczone zostały na 
stronie 360.kulturnet.pl. Na zakończenie 
realizacji działań projektowych odbyła 
się konferencja, w której uczestniczyło 10 
osób z Polski i 10 osób z Niemiec. Podczas 
konferencji zaprezentowano efekty realizacji 
projektu – wycieczki wirtualne z fi lmami 
i opisami, odbył się także panel dyskusyjny: 
renowacja domów przysłupowych – 
udane realizacje, dom przysłupowy 
pomysłem na życie, nowe domy 
przysłupowe – rzeczywistość czy iluzja.

Rękodzieło 
i rzemiosło, kunszt 
lokalnych artystów 
odzwierciedleniem 
tradycji na obszarze 
pogranicza polsko-
-niemieckiego

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
FörderVerein lausitzer Findlingspark, 
nochten e.V. boxberg/o.l. ot, nochten
okres realizacji projektu:
01/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
18 054‚38 EUR
całkowity koszt projektu:
21 340‚45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych powstały 
32 wycieczki wirtualne, zamieszczone 
na stronie internetowej 360.kulturnet.
pl. Każda z nich przedstawia warsztat 
pracy rzemieślnika/rękodzielnika z terenu 
pogranicza polsko – saksońskiego. 
W każdym materiale zamieszczono również 
fi lm z wywiadem z rzemieślnikiem/
rekodzielnikiem oraz opis danej 
dzialalności. Prezentacje ukazują rzemiosło, 
rękodzieło, pracę rąk ludzkich, zazwyczaj 
już niszowe, znikające zawody. Efekty 
projektu zaprezentowano podczas spotkania 
we wrześniu 2021 roku w Nochten. 
Wtedy też swoje prace przedstawiło 
ośmiu rzemieślników/rękodzielników. 
W działaniach projektowych udział wzięło 
20 uczestników z Polski i 20 z Niemiec.

Artyści kreujący sztukę 
pogranicza polsko-
-niemieckiego

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
FörderVerein kulturstadt 
görlitz -zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu:
04/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
19 642‚68 EUR
całkowity koszt projektu:
23 109‚04 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach działań projektowych powstał 
internetowy katalog artystów pogranicza. 
Katalog zawiera informacje dotyczące 
38 artystów (20 artystów z Polski i 18 
z Niemiec), zdjęcia, opisy, fi lmy. Powstałe 
materiały zostały zamieszczone na 
stronie internetowej 360.kulturnet.pl. 
Na zakończenie projektu zorganizowano 
spotkanie ze sztuką, połączone 
z wernisażem prac artystów obecnych 
w katalogu. Spotkanie odbyło się w MDK 
w Zgorzelcu i wzięło w nim udział 15 
osób z Niemiec i 15 osób z Polski.
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Interaktywne mapy 
tras rowerowych na 
pograniczu polsko-
-niemieckim

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
FörderVerein kulturstadt 
görlitz – zgorzelec e.V.
okres realizacji projektu:
04/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr:
19 982‚64 EUR
całkowity koszt projektu:
 23 508,99 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu powstało 20 
interaktywnych map z trasami rowerowymi. 
10 tras po stronie polskiej, rozpoczynających 
i kończących się w Zgorzelcu oraz 10 po 
stronie niemieckiej rozpoczynających 
i kończących się w Görlitz. Na każdej trasie 
zostało wybranych i oznaczonych kilka 
punktów wartych obejrzenia podczas 
wycieczki rowerowej Wyznaczono też 
główną atrakcję trasy, o której powstał 180 
sekundowy dwujęzyczny fi lm. Formuła 
przedstawienia tras rowerowych za pomocą 
interaktywnych map ma za zadanie zachęcić 
do turystyki rowerowej i pozwoli na wybór 
trasy dopasowanej do potrzeb odbiorcy. 
Mapy te zostały zamieszczone również na 
stronie internetowej 360.kulturnet.pl. Na 
zakończenie działań projektowych odbył 
się rajd rowerowy, w którym wzieło udział 
12 uczestników z Polski i 8 z Niemiec.

III Forum Turystyczne 
„Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór 
Izerskich i Łużyc”

partner wiodĄcy:
karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a. – jelenia góra
partner projektu:
geMeindeVerwaltung boxberg/o.l.
okres realizacji projektu:
07/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
15 570‚72 EUR
całkowity koszt projektu:
18 318‚49 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował organizację 
jednodniowego III Forum Turystycznego, 
które odbyło się w październiku 2021 r. 
w Szklarskiej Porębie. Tematyka forum 
to: „Obecna sytuacja w turystyce, drogi 
powrotu do normalności”, idea Igrzysk 
Olimpijskich Karkonosze 2034, „Produkt 
turystyczny ze smakiem, czyli jak zaistnieć 
na kulinarnej mapie Polski?”, „Historyczne 
krajobrazy jako aspekt turystyki 
kulturowej”. Odbyło się również spotkanie 
z podróżnikiem – Małgorzatą Ciepłą. 
Zaprezentowano projekt pn. „Szlakiem 
tradycji i produkcji regionalnej w polsko – 
czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór 
Izerskich i Karkonoszy”, prelegenci z Czech 
zaprezentowali projekt „Lato z pociągiem 
Pojizerský pacifi k” i przedstawili 
ofertę turystyczną Kraju Libereckiego. 
W forum udział wzięło 60 osób z Polski, 
36 osób z Niemiec i 7 osób z Czech.

XXX -lecie Stacji 
Wolimierz – 
transgraniczny 
dzień teatru

partner wiodĄcy:
gMina leŚna
partner projektu:
FörderVerein „koMMen und gehen” – 
das sechsstädtebundFestiVal! e.V.
okres realizacji projektu:
06/2021–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 258‚32 EUR
całkowity koszt projektu:
8 539‚19 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Punktem kulminacyjnym projektu był 
spektakl Teatru Kliniki Lalek pn. „Cyrk 
bez przemocy” w lipcu 2021 roku na rynku 
w Leśnej. Wystąpił też zespół „Tango 
Misterio” z Niemiec oraz artyści z Kliniki 
Lalek, którzy prowadzili animacje dla 
dzieci. Podczas imprezy lokalni rzemieślnicy 
i twórcy pogranicza polsko – saksońskiego 
zaprezentowali swoje produkty. 
Organizacja imprezy przyczyniła się do 
poprawy i uzupełnienia transgranicznego 
systemu wymiany informacji kulturowej 
oraz promocji potencjału społecznego. 
Umożliwiła nawiązanie współpracy oraz 
przełamała stereotypy we wzajemnym 
postrzeganiu siebie. Pozytywnie wpłynęła 
na rozwój oraz integrację pogranicza 
polsko -niemieckiego. W projekcie udział 
wzięło 60 osób z Polski i 30 z Niemiec.
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Soundsystem Street 
Festival – festiwal 
muzyki ulicznej na 
pograniczu polsko-
-niemieckim

partner wiodĄcy:
gMina Miejska zgorzelec
partner projektu:
holzwurM e.V. 
(jugendkulturzentruM basta!)
okres realizacji projektu:
07/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 241‚77 EUR
całkowity koszt projektu:
20 284‚43 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas „Soundsystem Street Festival – 
festiwalu muzyki ulicznej na pograniczu 
polsko -niemieckim” artyści zaprezentowali 
różnorodne muzyczne gatunki m.in.: 
reggae, dancehall, dub czy jungle na 
własnoręcznie stworzonych zestawach 
nagłośnieniowych. Występy na 6 scenach, 
w różnych lokalizacjach, zachęcały 
przechodniów do wspólnej zabawy 
oraz integracji. W dwujęzycznym wideo 
reportażu twórcy soundsystemów, muzycy 
i uczestnicy wydarzenia, dzielili się swoimi 
doświadczeniami, wiedzą i spostrzeżeniami, 
przybliżając tym samym historię i ideę 
ulicznych festiwalów muzycznych. 
Widzowie reportażu mogli również zobaczyć 
w jaki sposób na ulicach miasta budowano 
specjalne zestawy nagłośnieniowe. Liczba 
uczestników biorących udział w projekcie 
to 165 osób z Polski i 87 z Niemiec.

Aktywni seniorzy na 
pograniczu polsko-
-niemieckim

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
kulturVerein rietschen e.V.
okres realizacji projektu:
06/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr:
19 665,13 EUR
całkowity koszt projektu:
23 135,45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu powstało 16 tras 
wycieczek dla seniorów. Na każdej trasie 
zostało wybranych, sfotografowanych 
i opisanych kilka atrakcyjnych punktów 
(zabytki, wiaty służące do odpoczynku, 
punkty widokowe, pomniki przyrody, 
ciekawostki przyrodnicze). Powstał 
również dwujęzyczny, 180 sekundowy 
fi lm z przewodnikiem – wersja on  -line 
zwiedzania dla osób, które nie mogą 
odbyć wycieczek w sposób fi zyczny. Film 
dostępny jest na stronie internetowej 360.
kulturnet.pl. Działania projektowe miały na 
celu zachęcenie seniorów do aktywności 
fi zycznej, ułatwienie przygotowania się do 
niej oraz pokazanie m.in. stopnia trudności 
tras. Zorganizowano również wędrowną 
wystawę – w powiecie Görlitz i w powiecie 
Zgorzelec, przedstawiającą atrakcje tras 
wycieczkowych. Na zakończenie działań 
projektowych zorganizowano spotkanie 
podsumowujące projekt, w którym 
uczestniczyło 10 osób z Polski i 10 z Niemiec.

Görlitz/Zgorzelec 
wczoraj i dziś 
w retrospekcjach 
2D i 3D

partner wiodĄcy:
Fundacja kuźnia w zgorzelcu
partner projektu:
kulturVerein rietschen e.V.
okres realizacji projektu:
06/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 120,36 EUR
całkowity koszt projektu:
20 141,60 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu ze zdjęć archiwalnych 
z Archiwum w Görlitz oraz zdjęć 
wykonanych obecnie powstało 50 
retrospekcji 2D oraz 50 retrospekcji 
3D. Zdjęcia obecne zostały wykonane w tych 
samych miejscach i w tych samych kadrach 
co fotografi e archiwalne. Retrospekcje 2D 
zostały przygotowane w formie przenikania 
się zdjęć: archiwalnego i obecnego w formie 
grafi cznej. Retrospekcje 3D trwają 60 
sekund i przechodzą z jednej formy do 
drugiej z przenikaniem się niektórych 
elementów, wraz z dopasowaną ścieżką 
dźwiękową. Wszystkie materiały stanowią 
galerię on  -line na stronie FB kulturnet.
TV. Retrospekcje 2D wraz z opisami 
zostały wykorzystane do przygotowania 
i wydruku 16 plansz, z których powstała 
tzw. wędrowna wystawa – 3 dni w Powiecie 
Görlitz oraz 3 dni w Powiecie Zgorzelec. 
Dzieki powstałym retrospecjom można 
zobaczyć jak wyglądało dane miasto na 
przełomie wieków, a jak w tych samych 
miejscach wygląda obecnie. Na zakończenie 
działań projektowych odbyło się spotkanie 
podsumowujące, w którym wzięło 
udział 10 osób z Polski i 10 z Niemiec.
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Transgraniczne 
Święto Chleba

partner wiodĄcy: 
gMina zgorzelec
partner projektu: 
powiat görlitz
okres realizacji projektu: 
07/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 171‚48 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 554‚68 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W wrześniu 2021 roku odbyło się 
„Transgraniczne Święto Chleba”. Wspólna 
zabawa okazała się z jedną z lepszych 
form w nawiązaniu relacji między 
sąsiedzkich. Odbyły się kulinarne pokazy 
dań tradycyjnych oraz konkursy na 
najpiękniejszy wieniec i najsmacznieszy 
makowiec. Odbyła się również prezentacja 
stoisk chlebowych przygotowanych 
przez piekarnie z Polski i Niemiec. 
Podsumowaniem działań była wystawa 
dokumentująca wrześniowe święto. 
Dzieki projektowi mieszkańcy obszaru 
wsparcia mieli okazję do obcowania 
z polską, jak i niemiecką tradycją. Liczba 
uczestników działań projektowych to 
130 osób z Polski i 70 osób z Niemiec.

„Polsko -niemiecki 
festiwal muzyczny 
„Szlakiem Gustava 
Heinze” cz.II

partner wiodĄcy: 
Fundacja natura polska
partner projektu: 
güsa e.V. görlitz
okres realizacji projektu: 
10/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 947,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 024,44 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Tematem przewodnim projektu była 
postać Gustava Heinze – organmistrza 
z Bieniowa. Uczestnicy wysłuchali 
koncertów, które odbyły się w kościołach 
w Żarach, Lubomyślu i w Görlitz. 
Odbył się również wykład tematyczny 
z prezentacją multimedialną, który 
przybliżył mieszkańcom pogranicza 
polsko -niemieckiego postać muzyka. 
Zorganizowano wycieczki po Lubomyślu 
i Görlitz – śladami muzycznymi Gustawa 
Heinze. Działania projektowe podsumowano 
wystawą plenerową pn. „Na szlaku Gustava 
Heinze”, prezentowaną w Żarach i w Görlitz. 
Uczestnicy działań projektowych to 188 
osób z Polski i 121 osób z Niemiec.

Poznajemy tradycje 
świąteczne na 
pograniczu polsko-
-saksońskim

partner wiodĄcy: 
gMinny oŚrodek kultury w sulikowie
partner projektu: 
gMina hohendubrau
okres realizacji projektu: 
09/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 857‚42 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 306‚13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W grudniu 2021 roku na Rynku w Sulikowie 
zrealizowano Jarmark Świąteczny. Jednym 
z elementów jarmarku były warsztaty, 
których uczestnicy wykonali prace 
plastyczne, ozdoby choinkowe i kompozycje 
florystyczne. Zorganizowano wiele 
konkursów i zabaw, w fotobudce robiono 
zabawne zdjęcia z gadżetami świątecznymi. 
Animatorzy organizowali czas dzieciom, 
malując im buzie oraz angażując w zabawy. 
Dzieci obejrzały przedstawienie świąteczne 
i wzięły udział w zabawie z bajkowymi 
postaciami. Kulminacyjnym punktem 
imprezy było zaświecenie iluminacji 
świetlnych umieszczonych na choince 
oraz wokół głównej płyty sulikowskiego 
Rynku. Na scenie zaprezentowały się 
zespoły taneczne i muzyczne oraz grupy 
dziecięce. Udział w projekcie wzięło 70 
uczestników z Polski i 40 z Niemiec.
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Polsko -niemieckie 
międzypokoleniowe 
artystyczne spotkania 
integracyjne

partner wiodĄcy: 
Miejsko – gMinny oŚrodek 
kultury w jasieniu
partner projektu: 
gMina spreetal
okres realizacji projektu: 
09/2021–11/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
5 244‚05 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 169‚47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Działania projektowe obejmowały cykl 
warsztatów artytycznych. Były to warsztaty 
malarskie, plecenia makramy oraz 
warsztaty zdrowego odżywiania. Uczestnicy 
na przygotowanych podkładach z płótna, 
na których widniał obraz, podzielony na 
tysiące ponumerowanych części, starannie 
malowali piękne obrazy. Na warsztatach 
z makramy tworzono piękne ozdoby 
ze sznurka bez użycia igieł, drutów lub 
szydełka. Podczas warsztatow kulinarnych 
poznano tajniki zdrowego jedzenia i zasady 
tworzenia zdrowych potraw. Na zakończenie 
projektu odbyła się wystawa malarstwa, 
rękodzieła z makramy i lokalnej twórczości 
mieszkańców gmin Spreetal i Jasień. Odbyło 
się również spotkanie podsumowujące 
projekt. W działaniach udział wzięło 100 
uczestników z Polski oraz 100 z Niemiec.

Transgraniczna 
koncepcja organizacji 
publicznego transportu 
zbiorowego na obszarze 
Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej

partner wiodĄcy: 
zwiĄzek gMin zieMi zgorzeleckiej
partner projektu: 
zweckVerband VerkehrsVerbund 
oberlausitz – niederschlesien 
(zVon) bautzen
okres realizacji projektu: 
11/2021–03/2022
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 207,99 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 244,69 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Stale rosnące natężenie ruchu drogowego 
stanowi poważne wyzwanie dla sprawnego 
funkcjonowania miast i całych regionów. 
Niezbędne było więc stworzenie nowych 
strategii – planów, które pozwolą zwiększyć 
dostępność i wydajność transportu. Od 
kilku lat bardzo ważnym rynkiem pracy dla 
polskich pracowników stała się Saksonia. 
Przy opracowaniu koncepcji niezbędne 
było uwzględnienie istniejących możliwości 
związanych ze zbiorowym transportem po 
stronie niemieckiej. Dlatego też w ramach 
projektu została opracowana koncepcja 
organizacji transportu zbiorowego. 
Koncepcja jest dokumentem planistycznym, 
dzięki któremu będzie mógł powstać 
w przyszłości system kompleksowego 
transportu publicznego. Koncepcja została 
zaprezentowana na uroczystej konferencji 
podsumowującej, w której udział wzięło 
21 uczestników z Polski i 8 z Niemiec.
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Wystawa zwierząt 
egzotycznych 
i średniowieczny festyn

partner wiodĄcy:
Vereinigung der ziergeFlügel und 
exotenzüchter e.V. weisswasser
partner projektu:
stowarzyszenie oŚwiatowe „Mała 
szkoła” w bukowinie bobrzaŃskiej
okres realizacji projektu:
09/2016–01/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 112,12 EUR
całkowity koszt projektu:
18 997,73 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na wystawie egzotycznych zwierząt 
niemieccy i polscy wystawcy prezentowali 
32 różne gatunki drobiu ozdobnego 
i papug. Dwujęzyczne tabliczki 
informacyjne informowały zwiedzających 
o poszczególnych gatunkach i regionie 
pochodzenia zwierząt. Na specjalistycznych 
wykładach i spotkaniach można było 
wymieniać informacje i doświadczenia. 
Program kulturalny odbywał się 
w ramach średniowiecznego festynu.

Pierwsze spotkanie 
badawcze poświęcone 
śląskim podmalówkom

partner wiodĄcy:
schlesisches MuzeuM görlitz
partner projektu:
MuzeuM karkonoskie w jeleniej górze
okres realizacji projektu:
10/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
3 747,86 EUR
całkowity koszt projektu:
5 121,77 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Badacze i kolekcjonerzy śląskich 
podmalówek mogli się wzajemnie poznać, 
wymienić się doświadczeniami, realizować 
wspólne kwerendy i badania. Zaplanowali 
też kolejne niezbędne działania. Celem 
było zidentyfi kowanie do tej pory 
nieopracowanych/niepublikowanych 
obrazów i stworzenie bazy danych 
„Śląskie podmalówki na szkle” na bazie 
dostępnych katalogów zbiorów.

Poznawanie zwyczajów 
świątecznych po 
obu stronach Nysy

partner wiodĄcy:
grosse kreisstadt löbau
partner projektu:
giMnazjuM saMorzĄdowe nr 2 bolesławiec
okres realizacji projektu:
10/2016–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
3 646,09 EUR
całkowity koszt projektu:
4 289,52 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieccy uczniowie ze szkoły Heinrich-
-Pestalozzi -Oberschule oraz polscy 
uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu 
przedstawili sobie wzajemnie świąteczne 
zwyczaje ze swoich regionów. Dzięki 
praktycznej pracy mogli doświadczyć 
rodzinnych i szkolnych tradycji. 
Zwieńczeniem projektu była wspólna 
prezentacja świątecznego programu 
dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
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Transfer wiedzy 
dla rolnictwa: 
dostosowanie się do 
zmian klimatycznych 
w Euroregionie

partner wiodĄcy: 
christlich -soziales 
bildungswerk sachsen e.V.
partner projektu: 
stowarzyszenie lokalna grupa działania 
- partnerstwo izerskie ubocze
okres realizacji projektu: 
01/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 719,84 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 958,69 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W związku z odczuwalnymi już i 
prognozowanymi zmianami klimatu, 
należało zwrócić uwagę na to zagadnienie 
konkretnym grupom mieszkańców, 
zapewniając transfer wiedzy z dostępnych 
już materiałów specjalistycznych do 
praktyki rolniczej. Oprócz czterech dni 
w terenie i dwóch zimowych warsztatów 
uzgodniono strategiczne oświadczenie 
i stworzono kilkujęzyczne strony 
internetowe poświęcone temu zagadnieniu.

Polska-niemiecka 
książka do kolorowania 
o Łużycach Górnych

partner wiodĄcy: 
Freundeskreis der heiMatpFlege 
iM landkreis görlitz e.V.
partner projektu: 
dpFa europryMus/szkoły tĘcza zgorzelec
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 186,62 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 556,72 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na 40 stronach zeszytu wesołe rysunki 
dzieci zapraszają do wędrówek po Górnych 
Łużycach. Oprócz różnych atrakcji 
turystycznych w regionie dzieci mogą się 
dowiedzieć nieco więcej także o różnych 
zwyczajach po obu stronach Nysy i uczyć 
się języka sąsiada. Zeszyt ma dzieci nie 
tylko motywować do kolorowania, ale 
także odwiedzania opisanych miejsc, 
czyli zachęcenia także rodziców.

Żywność jest 
cenna – sieć na rzecz 
zrównoważonego 
żywienia w 
Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
christlich -soziales 
bildungswerk sachsen e.V.
partner projektu: 
uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu; 
technische uniVersität dresden
okres realizacji projektu: 
03/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 720,23 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 990,59 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt dotyczył zapoznania się 
z działaniami, wymiany doświadczeń, 
transferu wiedzy naukowej i połączenia 
know -how oraz wzmocnienia współpracy 
pomiędzy członkami zespołu roboczego. 
Przedstawiciele stowarzyszeń, związków, 
instytucji i firm z Saksonii i Dolnego 
Śląska będą nadal wspólnie zajmować się 
ewaluacją możliwości, jak zapewnić większy 
szacunek do żywności, będą też dążyć do 
bardziej odpowiedzialnego jej traktowania.
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Kreatywna gospodarka 
na pograniczu 
polsko-niemieckim

partner wiodĄcy:
landratsaMt görlitz
partner projektu:
akadeMia sztuk piĘknych iM. 
eugeniusza gepperta we wrocławiu
okres realizacji projektu:
03/2017–03/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
13 175,70 EUR
całkowity koszt projektu:
21 718,81 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Transgraniczny projekt obejmował wystawę 
Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia nt. 
designu oraz trzy towarzyszące warsztaty. 
W czasie trwania wystawy studenci ASP 
oferowali zwiedzanie. Przedstawia to także 
opracowany katalog. Ponadto projekt 
został wzbogacony przez sympozjum nt. 
„gospodarka kreatywna” w euroregionie.

Przyjaźń nie zna granic

partner wiodĄcy:
wir sind wir e. V.
partner projektu:
goldener alter e.V.
okres realizacji projektu:
02/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 024,95 EUR
całkowity koszt projektu:
23 833,78 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dnia 6. 05. 2017r. odbyła się krótka 
wycieczka do Geoparku Łuk 
Mużakowa w Łęknicy, podczas której 
uczestnicy dowiedzieli się, jak park 
powstał. Następnie odbył się konkurs 
w geocachingu poświęcony różnej 
tematyce. Podczas przygotowań do 
wspólnego grilla śpiewano rosyjskie, 
polskie i niemieckie pieśni ludowe.

Parki i ogrody – 
miejsca spotkań 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy:
FörderVerein lausitzer 
Findlingspark nochten e.V.
partner projektu:
Fundacja doliny pałaców i ogrodów 
kotliny jeleniogórskiej bukowiec, 
urzĄd gMiny przewóz, christlich-
soziales bildungswerk sachsen – 
nebelschütz ot Miltitz e.V.
okres realizacji projektu:
05/2017–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 646,04 EUR
całkowity koszt projektu:
17 233,42 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt został wspólnie przygotowany 
i zrealizowany przez cztery organizacje 
prowadzące parki i ogrody. Dni 
spotkań odbyły się w historycznym 
angielskim parku pałacowym 
w Bukowcu, w nowoczesnym parku 
zlokalizowanym na zrekultywowanych 
terenach powydobywczych 
w Nochten, w ogrodzie klasztornym 
z ogródkiem użytkowym i zielarskim 
w Panschwitz -Kuckau oraz w parku ze 
średniowiecznymi ruinami w Przewozie.
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Niemiecko-polska 
podróż do muzyki

partner wiodĄcy: 
stiFtung „kinder brauchen Musik” 
regionalbüro sachsen
partner projektu: 
pp 1: szkoła podstawowa „tĘcza”, dpFa 
europryMus; pp 2: schkola ostritz, 
Freier schulträgerVerein e.V. „schkola”
okres realizacji projektu: 
01/2017–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 469,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 728,26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieckie i polskie dzieci z klas 
4–6 z dwu szkół, Szkoły Podstawowej Tęcza 
w Zgorzelcu i Schkoly w Ostritz, spotkały się 
na tydzień. Poprzez edukację artystyczną 
i emocjonalną w formie przygotowania 
wspólnego dwujęzycznego musicalu 
dzieci poznawały same siebie, siebie 
nawzajem oraz całą grupę. Musical potem 
zaprezentowano rodzicom i publiczności 
podczas końcowego spektaklu.

Z fotografią śladami 
Hansa Scharouna 
i architektury po 
obu stronach Nysy

partner wiodĄcy: 
kultur- und 
weiterbildungsgesellschaFt Mbh
partner projektu: 
giMnazjuM saMorzĄdowe nr 2 bolesławiec
okres realizacji projektu: 
01/2017–07/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 722,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 337,22 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Uczniowie ze szkoły Heinrich -Pestalozzi-
-Oberschule i Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu 
w mieszanych grupach uczyli się na 
warsztatach, jak pracować z lustrzanką 
i oprogramowaniem do opracowania 
zdjęć. Efekty pracy zespołowej 
umieszczono na płytach w formacie 
A1 i zaprezentowano w domu fabrykanta 
Schminkego oraz w obu szkołach.

Wspieranie współpracy 
międzykulturowej 
pomiędzy Niesky 
a Jaworem

partner wiodĄcy: 
grosse kreisstadt niesky
partner projektu: 
stadt jawor
okres realizacji projektu: 
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 806,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 772,45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbył się weekend 
partnerski z udziałem wszystkich miast 
partnerskich Miasta Niesky, poświęcony 
kulturze, gospodarce, sportowi i turystyce. 
W ramach każdej z tych dziedzin 
zrealizowano zwiedzanie, do czego 
potem nawiązały prowadzone rozmowy. 
Na drewnianych stołach, wykonanych 
w ramach projektu, Niesky zaprezentowało 
swoim miastom partnerskim niektóre 
swoje atrakcje w formie gry memory.
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Polsko-niemiecka 
orientacja zawodowa 
w dziedzinie turystyki/
gastronomii

partner wiodĄcy: 
konrad zuse akadeMie hoyerswerda
partner projektu: 
europejskie centruM kształcenia 
zawodowego i ustawicznego
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 489,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 134,90 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu polscy i niemieccy 
uczniowie kierunku gastronomiczno-
-hotelarskiego uczyli się i pracowali 
w różnych obiektach, umożliwiających 
odbywanie praktyk. Odbyły się dwa 
warsztaty - jedne w Saksonii i jedne w 
Polsce. Uczestnicy poznali kulturę, historię 
i codzienne życie sąsiadów. Poprawili także 
swoje umiejętności językowe i zawodowe.

Spotkania młodzieży

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
MłodzieŻowe centruM kultury 
i edukacji „ doM harcerza“
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 031,63 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 555,43 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Młode osoby z Zittau i Zielonej 
Góry wspólnie odkrywały historię 
i współczesność oraz naturalne piękno 
Zittau. Swoje wrażenia i odkrycia wyrazili 
w sposób artystyczny. W grupach 
wykonywali rzeźby, obrazki, scenariusze 
oraz odkrywcze filmy turystyczne, 
które następnie wspólnie ocenili.

Spotkania klas

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 6 w zielonej górze
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 671,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 851,15 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Młode osoby były w ramach projektu 
zachęcone, by przedstawić swoje miasto 
lub miasto gospodarza w formie własnego 
zwiedzania miast, by zrobić Zittau 
reklamę. Wykonali reklamę skierowaną do 
młodych ludzi w postaci trzech plakatów, 
które potem rozwiesili. Przesłanką było 
posiadanie wiedzy o zabytkach miasta, 
ich zbadanie i przedstawienie ich 
w odpowiedni sposób podczas zwiedzania 
miasta lub poprzez obrazki na plakatach.



261

Przyroda i sztuka 
przez cały rok

partner wiodĄcy:
station weisswasser e.V.
partner projektu:
stowarzyszenie klub jeździecki „kapriola“
okres realizacji projektu:
04/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
6 636,82 EUR
całkowity koszt projektu:
8 612,12 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Młode osoby z Polski i Niemiec podczas 
trzech wspólnych spotkań doświadczały 
edukacji językowej, zajęć plastycznych 
oraz ciekawych zajęć rekreacyjnych, 
takich jak jazda konna, pływanie czy 
ognisko. Młodzi ludzie wychodzili także na 
wycieczki po okolicach związane z tematyką 
projektu. Podczas zajęć powstały szkice, 
które później opracowano artystycznie 
przy wykorzystaniu różnych technik.

Średniowiecze – ptaki 
egzotyczne – minerały 
„Pełne przygód-
-nietypowe trio”

partner wiodĄcy:
Vereinigung der ziergeFlügel und 
exotenzüchter e.V. weisswasser
partner projektu:
stowarzyszenie oŚwiatowe „Mała 
szkoła” w bukowinie bobrzaŃskiej
okres realizacji projektu:
08/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 821,75 EUR
całkowity koszt projektu:
24 981,04 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na wystawie egzotycznych zwierząt 
zaprezentowano różne gatunki drobiu 
ozdobnego, papug i kurów. W zooszkole 
dzieci dowiedziały się przede wszystkim 
ciekawostek o zwierzętach domowych 
i z naturalnych materiałów mogły wykonać 
drobne upominki. Na średniowiecznym 
festynie przedstawiono dawne 
rzemiosła i średniowieczne zwyczaje. 
Wystawa minerałów to najnowszy 
element programu. Niemieccy i polscy 
wystawcy prezentowali zwiedzającym 
swoje znaleziska liczące miliony lat.

Międzynarodowy obóz 
młodzieżowej straży 
pożarnej z Niemiec, 
Polski i Czech

partner wiodĄcy:
kreisFeuerwehrVerband bautzen e.V.
partner projektu:
kreisVerwaltung der 
FF bunzlau (bolesławiec)
okres realizacji projektu:
03/2017–09/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 244,43 EUR
całkowity koszt projektu:
8 894,76 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na obozie strażackim dzieciom 
prezentowano wartości związane 
z zachowaniem środowiska. Na 
strażackim szkoleniu pokazano im, 
gdzie i jak można w oszczędny sposób 
gospodarować z paliwem i o co należy 
zadbać, wybierając miejsce ćwiczeń przy 
uwzględnieniu ochrony środowiska.
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Lekkoatletyczny 
Festyn Sportowy 
Szkół Podstawowych 
w Trójstyku

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e. V., abt. leichtathletik
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 1 w bogatyni
okres realizacji projektu: 
04/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 861,06 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 375,47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się zawody 
lekkoatletyczne dla 120 uczniów szkół 
podstawowych. Czterodniowe zgrupowanie 
treningowe, w którym uczestniczyli polscy 
i niemieccy uczniowie oraz trenerzy, 
przyczyniło się do poprawy osiągnięć 
sportowych i wzmocnienia wzajemnych 
kontaktów. Dwudniowe szkolenie 
sędziów przyczyniło się do przekazania 
międzynarodowych zasad zawodów.

Seniorzy w sieci: 
wspólne przeżycia – 
cyfrowe dzielenie się 
wspomnieniami

partner wiodĄcy: 
christlich -soziales 
bildungswerk sachsen e.V.
partner projektu: 
spzFst „pogranicze” lubaŃ
okres realizacji projektu: 
04/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 390,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 303,40 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Wspólne wrażenia z wycieczek po 
swoim regionie i na łono przyrody na 
pograniczu saksońsko -polskim, uzyskane 
w ramach czterech warsztatów i spotkań 
seniorów były odpowiednim sposobem 
na wzmocnienie partnerstwa pomiędzy 
grupami seniorów w Euroregionie Nysa. 
Nawiązało do nich zapoznanie się z nowymi 
technologiami komunikacyjnymi oraz 
możliwościami fotografii cyfrowej.

Warsztaty przyszłości 
i warsztaty 
plastyczne Schkoli

partner wiodĄcy: 
Freier schulträgerVerein e. V.
partner projektu: 
liceuM ogólnokształcĄce iM. Marii 
skłodowskiej-curie w bogatyni
okres realizacji projektu: 
03/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 593,60 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 514,51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na warsztatach przyszłości w Świeradowie 
Zdroju przedstawiciele wszystkich 
dotychczasowych i dwóch nowych 
placówek związku szkół o nazwie 
SCHKOLA przygotowali wspólnie plany 
poszczególnych kooperacji na rok szkolny 
2017/18. Na warsztatach plastycznych 
uczniowie wspólnie praktycznie 
pracowali nad tematami artystycznymi 
pod kierownictwem arteterapeutki oraz 
w środowisku zbliżonym do przyrody.
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Festyn rodzinny 
w gospodarstwie 
z transgranicznym 
turniejem jeździeckim

partner wiodĄcy: 
reit und FahrVerein rosenhoF e.V.
partner projektu: 
stowarzyszenie europryMus w zgorzelcu
okres realizacji projektu: 
03/2017–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 317,10 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Od 21 do 23 lipca 2017 roku odbył się 
pierwszy festyn dla rodzin z dziećmi 
z zgorzeleckiej ujeżdżalni Rosenhof. 
Bogaty program obejmował m.in. 
targ wiejski z niemieckimi i polskimi 
wystawcami, przegląd ciągników, 
karuzele z gigantycznym kołem, pokaz 
magika, przedstawienie taneczne zespołu 
karnawałowego, pokaz psów, niemiecko-
-polską mini dyskotekę oraz malowanie 
twarzy. Festyn odwiedziło bardzo dużo osób.

Transgraniczna 
aktywna lekcja biologii

partner wiodĄcy: 
tierpark zittau e. V.
partner projektu: 
grundschule nr.1 bogatynia/ szkoła 
podstawowa nr 1 w bogatyni
okres realizacji projektu: 
07/2017–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 662,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 014,98 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował cztery spotkania 
niemieckich i polskich dzieci (Szkoła 
Weinau z Zittau i Szkoła Podstawowa nr 
1 z Bogatyni) w ogrodzie zoologicznym, 
poświęcone różnej tematyce, obserwowaniu 
zwierząt i ich karmieniu, zabawom i 
prezentacji tradycji wielkanocnych. Wydano 
także dwujęzyczny kalendarz ze zdjęciami 
wykonanymi podczas działań projektu.

Muzyka jako środek 
do (prze)życia

partner wiodĄcy: 
Meetingpoint Music Messiaen e.V.
partner projektu: 
Fundacja wspierania przedsiĘbiorczoŚci
okres realizacji projektu: 
03/2017–05/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 276,16 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 528,68 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zrealizowano osiem 
warsztatów dla młodych osób (12–18 lat) 
prowadzonych przez światowej sławy 
muzyków (np. Myung -Whun Chung 
i soliści orkiestry Staatskapelle Dresden), 
pedagogów i ekspertów w wyjątkowych 
miejscach, takich jak Europejskie Centrum 
Edukacji i Kultury MMM w Zgorzelcu 
(w miejscu dawnego stalagu VIIIA), 
w synagodze w Görlitz i Operze Sempera 
w Dreźnie. Uczestnicy zajmowali się 
podstawową tematyką projektu „Muzyka 
jako środek na przeżycie” w kontekście 
drugiej wojny światowej oraz utworami 
„Kwartet na koniec czasu” (którą 
skomponował O. Messiaen w obozie 
jenieckim) oraz kluczowym zagadnieniem 
pracy z historią: „Jak ludzie doświadczali 
i przeżywali przemoc i cierpienie”?
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Regionalne-
-międzynarodowe: kino 
młodzieży na Trójstyku

partner wiodĄcy:
kunst -bauer -kino e.V.
partner projektu:
stowarzyszenie Media lokalne bogatynia
okres realizacji projektu:
03/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
5 112,49 EUR
całkowity koszt projektu:
6 346,80 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas dwóch warsztatów polscy 
i niemieccy młodzi ludzie opracowali 
opowieść z 12 statystycznymi obrazami 
na temat „język obrazu w fi lmach”. 
Około 50 młodych osób dzięki temu, 
pomimo bariery językowej, znalazło 
wspólny język (język obrazu, migowy, 
angielski) i za pośrednictwem fi lmu/
obrazu mogli opracować wspólny projekt.

Niemiecko -polskie 
leśne spotkanie w 
ogrodzie pszczelim 
w Skerbersdorfi e

partner wiodĄcy:
FörderVerein krauschwitzer 
neisseland e.V.
partner projektu:
gMina przewóz
okres realizacji projektu:
03/2016–06/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
3 930,53 EUR
całkowity koszt projektu:
4 896,22 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu niemieckim i polskim 
miłośnikom przyrody w poglądowy 
sposób przekazano ciekawostki nt. 
gospodarki leśnej, hodowli pszczół oraz 
geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. W tym 
celu zainstalowano niemiecko -polskie 
tablice informacyjne i zorganizowano 
dwa specjalistyczne wykłady na ten 
temat. Oprawę muzyczną przygotowali 
trębacze Jagdhornbläser i orkiestra 
dęta Oberlausitzer Blasmusikanten.

acta cultura „Plaża 
kultury – z Radmeritz 
do Deustch -Ossig”

partner wiodĄcy:
görlitzer see e.V. / inititatiVe uFerkultur
partner projektu:
winiarnia hanna radoMierzyce
okres realizacji projektu:
04/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu:
25 513,21 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W 2017 roku odbyła się wspólna 
impreza kulturalna między Deutsch-
-Ossig i Radmeritz w formie cyklu trzech 
koncertów, sporządzono też dokumentację 
fotografi czną pn. „Plaża kulturalna 
z Deutsch -Ossig do Radmeritz”. Dzięki 
projektowi ma zostać ożywiona gmina 
Deutsch -Ossig, która stała się ofi arą 
kopalni odkrywkowej. Symbolicznie 
zainstalowano nową rzeźbę na brzegu 
jeziora Berzdorfer See, powstałego po 
rewitalizacji zalanego wyrobiska.
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Kształcenie na rzecz 
zrównoważonej 
uprawy ziemi

partner wiodĄcy: 
sächsische landesstiFtung 
natur und uMwelt (dresden)
partner projektu: 
landwirtschaFtsbetrieb steFFen 
ladusch (kreba -neudorF), 
kowalowe skały (wrzeszczyn)
okres realizacji projektu: 
06/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 566,75 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 410,47 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu na czterech 
wydarzeniach wspólnie rozmawiało 
85 pracowników gospodarstw rolnych, 
oferujących edukację i zlokalizowanych na 
obszarze wsparcia, na temat sprzyjającego 
włączeniu i transgranicznego charakteru 
ofert edukacyjnych w oparciu o dwa 
badania. Ponadto uczestnicy w danej 
tematyce się kształcili. Ponad 750 dzieci 
z Polski i Saksonii, wśród nich także dzieci 
z niepełnosprawnością, uczestniczyło 
w wydarzeniach środowiskowych 
w 2 gospodarstwach w Polsce i Saksonii. 
W tym celu przygotowano cztery 
dwujęzyczne moduły edukacyjne.

Doświadczenia 
w przyrodzie 
w ramach współpracy 
i przyjaźni z naszymi 
polskimi partnerami 
z Gryfowa Śląskiego

partner wiodĄcy: 
tier -und kulturpark bischoFswerda, 
in trägerschaFt der lebenshilFe Für 
Menschen Mit behinderung e. V.
partner projektu: 
geMeinde gryFów slaski – 
sozialaMt Miejsko -gMinny 
oŚrodek poMocy społecznej
okres realizacji projektu: 
06/2017–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 153,19 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 951,54 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dwa wydarzenia w ramach projektu 
dotyczyły aspektu edukacji, ochrony 
przyrody i gatunków oraz wzajemnego 
poznawania się. Spotkanie w 2017 
roku obejmowało, oprócz zwiedzania 
ogrodu zoologicznego i parku kultury 
w Bischofswerdzie, także wędrówkę 
z alpakami na niedalekie wzgórze 
Butterrberg. W czerwcu 2018 roku odbyło 
się dwudniowe wydarzenie, w którym 
uczestniczyło 25 polskich i niemieckich 
uczestników (pracownicy stowarzyszenia 
Lebenshilfe e.V. i opiekunowie).

Niemiecko -polskie 
spotkania wędkarzy

partner wiodĄcy: 
anglerVerein ossling e. V.
partner projektu: 
okrĘg polskiego zwiĄzku 
wĘdkarskiego w jeleniej górze
okres realizacji projektu: 
07/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 411,58 EUR
całkowity koszt projektu: 
2 837,16 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu niemieccy i polscy 
wędkarze wymieniali się praktycznymi 
doświadczeniami, odkrywali, co mają 
wspólnego i rozwijali porozumienie 
pomiędzy oboma krajami podczas 
wspólnego wędkowania niedaleko 
Zgorzelca i na zaporze w Bautzen. 
Dwa wspólnie spędzone wędkarskie 
weekendy służyły przede wszystkim także 
temu, by wymienili się informacjami, 
doświadczeniami związanymi z gospodarką 
wodną i zabiegami hodowlanymi 
w celu zachowania zdrowej populacji 
ryb przy uwzględnieniu interesów 
ochrony przyrody i środowiska.
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„Szlak informacji” 
Uczniowie z Sulechowa 
i Saksonii poznają 
„Łużycką Krainę 
Jezior” i jej obiekty 
gastronomiczne 
i turystyczne

partner wiodĄcy:
konrad zuse akadeMie hoyerswerda
partner projektu:
centruM kształcenia zawodowego 
i ustawicznego w sulechowie
okres realizacji projektu:
06/2017–12/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
1 634,47 EUR
całkowity koszt projektu:
6 162,14 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas wspólnego wyjazdu 
informacyjnego uczniowie i nauczyciele 
informowali się o wielu atrakcjach 
kulturalnych i możliwościach rozwoju 
zawodowego w Łużyckiej Krainie Jezior. 
Dowiadywali się jednocześnie więcej 
o codziennym życiu i kulturze sąsiedniego 
kraju i szansach zawodowych oraz 
perspektywach regionu. W szczególności 
w dziedzinie turystyki i gastronomii 
otrzymali konkretne informacje, ponieważ 
poznali różne obiekty i rozmawiali 
z kierownikami i uczniami na miejscu.

Transgraniczne 
niemiecko -polskie 
święto językowe 
w Rothenburgu

partner wiodĄcy:
MartinshoF rothenburg diakoniewerk 
/ Mehrgenerationehaus rothenburg
partner projektu:
szkoła podstawowa tĘcza zgorzelec
okres realizacji projektu:
06/2017–11/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
6 493,56 EUR
całkowity koszt projektu:
7 639,40 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach festynu językowego na 
placu Schlossplatz przed domem 
wielopokoleniowym w Rothenburgu 
odbyło się 8 tematycznych warsztatów, 
po czym publicznie zaprezentowano 
wyniki. Dzieci i młodzi ludzie znający 
język sąsiada mogli aktywnie i praktycznie 
wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie 
języka. Indywidualne i wielostronne 
warsztaty umożliwiły kontakt, zapoznanie 
się i wymianę doświadczeń między 
uczestnikami projektu z Polski i Niemiec.

Niemiecko -polskie 
spotkania na rzecz 
wspierania idei 
europejskiej

partner wiodĄcy:
seniorenVerband VattenFall 
europe e.V. (berlin)
partner projektu:
Żarski doM kultury (zary)
okres realizacji projektu:
06/2017–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
4 821,48 EUR
całkowity koszt projektu:
7 125,26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Wycieczka objazdowa po mieście Görlitz/
Zgorzelec umożliwiła przekazanie seniorom 
z Weißwasser i Żar informacji nt. wspólnego 
i odmiennego rozwoju obu miast. Nad 
jeziorem Berzdorfer See rozmawiali 
o polityce energetycznej i jej wpływie 
na środowisko i społeczność w Polsce 
i w Niemczech. Drugim wydarzeniem 
był wiosenny bal z warsztatami 
tanecznymi. Programy przygotowali 
wspólnie obaj partnerzy projektu.
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Spojrzenie 
w przyszłość – 
przeżyć dziedzictwo 
kulturowe na nowo

partner wiodĄcy: 
schlesisch -oberlausitzer 
MuseuMsVerbund ggMbh (görlitz)
partner projektu: 
MuzeuM ceraMiki w bolesławcu
okres realizacji projektu: 
09/2017–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 499,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 141,63 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zdigitalizowano cztery 
filie muzealne związku muzeów i obecnie 
można je obejrzeć wirtualnie jako modele 3D 
(www.museum -oberlausitz.de). Wszystkie 
modele są w każdej chwili z każdego 
miejsca dostępne w Internecie, ale także 
przy pomocy okularów do rzeczywistości 
wirtualnej. Możliwości te można było 
zaprezentować na targach KONVENTA 
w Löbau, podczas prezentacji w Muzeum 
Wsi w Markersdorfie i w Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. Z rezultatów mogą bez 
ograniczeń korzystać zarówno niemieccy, 
jak i polscy obywatele, w szczególności 
także osoby o ograniczonej mobilności.

Ruszajmy na 
łono natury

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 6 w zielonej górze
okres realizacji projektu: 
05/2018–02/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 860,67 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 028,25 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
10 uczniów ze szkoły Parkschule w Zittau 
i 10 uczniów z partnerskiej szkoły nr 
6 w Zielonej Górze wspólnie obozowało 
od 11 do 15 czerwca 2018 roku nad leśnym 
jeziorem w Biehain. Polscy i niemieccy 
uczniowie rozmawiali i integrowali 
się podczas różnych form aktywności 
(sport, rękodzieło, czas na łonie 
przyrody, badanie najbliższych okolic 
oraz wycieczki do parku rekreacyjnego 
Kulturinsel Einsiedel, do Görlitz i Horky).

Poprawa zdrowia 
psychicznego na 
pograniczu

partner wiodĄcy: 
initiatiVe görlitz e. V.
partner projektu: 
stowarzyszenie europryMus w zgorzelcu 
okres realizacji projektu: 
06/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 314,78 EUR
całkowity koszt projektu: 
25 897,24 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Aktywny tydzień zdrowia umysłowego 
zorganizowano w powiecie Görlitz 
i w Zgorzelcu od 9 do 15 października 
2017 r. Warsztaty, wykłady i oferowane 
konsultacje podczas aktywnego tygodnia 
dotyczyły znaczenia zdrowia umysłowego 
dla życia jako takiego. Pierwszy aktywny 
tydzień służył też temu, by to wydarzenie 
wypromować i znaleźć kolejnych partnerów, 
którzy włączą się we wspólną sieć.
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Niemiecko -polskie 
dni spotkań

partner wiodĄcy:
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
partner projektu:
dpFa europryMus sp. z o.o. szkoła 
podstawowa tĘcza zgorzelec
okres realizacji projektu:
09/2017–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
2 255,42 EUR
całkowity koszt projektu:
2 672,43 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dzięki projektowi ponad 120 uczniów 
z klas 1–5 SP mogło uczestniczyć w łącznie 
22 niemiecko -polskich spotkaniach 
międzykulturowych. Umożliwiło im to 
praktycznie poznać język sąsiadów, którego 
uczą się w szkole tylko teoretycznie, 
zdobyć nową wiedzę (wizyta w zoo) 
a także umiejętności (pieczenie, sadzenie). 
Ponadto dzieci doświadczyły razem wiele 
zabawy i zdobyły wiele pozytywnych 
doświadczeń z „obcą” kulturą.

Energia transgranicznie 
dla dzieci

partner wiodĄcy:
station weisswasser e.V.
partner projektu:
Miejskie przedszkole nr 1 (Żary)
okres realizacji projektu:
08/2017–06/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr:
3 881,35 EUR
całkowity koszt projektu:
6 783,98 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W czasie trwania projektu dzieci 
z Przedszkola Regenbogen z Weißwasser 
i z Przedszkola nr 1 z Żar uczestniczyły 
w 6 wspólnych spotkaniach. Zajmowały 
się zagadnieniami pozyskiwania energii 
w formie dostosowanej do ich wieku. 
Podczas eksperymentowania i zabaw 
sprawdzały i odkrywały prawa fi zyki. 
Ponadto dzieci poznały różne miejsca 
na polsko -niemieckim pograniczu.

Polsko-Niemiecki 
Dżem-Session nad 
Jeziorem z Jazzem 
na Żywo

partner wiodĄcy:
initiatiVe uFerkultur // görlitzer see e.V.
partner projektu:
Medianews Magdalena 
koŚciaŃska bogatynia
okres realizacji projektu:
06/2017–08/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
9 650,01 EUR
całkowity koszt projektu:
11 377,31 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na niemiecko -polskie mistrzostwa 
w produkcji marmolad amatorscy kucharze 
dostarczyli 33 marmolady. Nad jeziorem 
Berzdorfer See odbyło się międzykulturowe 
spotkanie o charakterze kulinarno-
-kulturalnym połączone z degustacją 
oraz w duchu muzyczno -kulturalnym 
podczas jazz sessions. Goście wydarzenia 
pochodzili z powiatów Görlitz i Bautzen, 
ze Zgorzelca i okolic oraz z Bogatyni.
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Światowy dzień 
UNESCO na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
gMina Miejska bolesławiec
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 986,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 303,83 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Od 23. do 28. 4. 2018 roku w Zittau odbył się 
UNESCO -Camp z hasłem: „Żyjemy w jednym 
świecie – kształtujemy przyszłość”. Po 
uroczystym rozpoczęciu w szkole Richard-
-von -Schlieben -Oberschule uczniowie 
pracowali w trójnarodowych grupach na 
różnych warsztatach, tworzyli wspólny 
program ogólnoświatowego dnia UNESCO 
a wyniki swojej pracy zaprezentowali 
potem publiczności. Dzięki projektowi 
w kreatywny i transgraniczny sposób 
w grupach pracowali z tematyką ekologii, 
środowiska, zdrowia, sztuki i kultury.

Szkoły na pograniczu – 
pełne energii!

partner wiodĄcy: 
station weisswasser e.V.
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 4 iM. 
Mikołaja kopernika w bogatyni
okres realizacji projektu: 
10/2017–06/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 459,44 EUR
całkowity koszt projektu: 
6 732,16 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Uczniowie Szkoły Bruno -Bürgel -Oberschule 
Weißwasser i Szkoły Podstawowej 
nr 4 z Bogatyni uczestniczyli w ramach 
projektu w 4 spotkaniach. Zajmowali się 
różnymi zagadnieniami, np. pozyskiwaniem 
energii i jego wpływem na środowisko. 
Podczas wycieczek, m.in. do elektrowni 
na węgiel brunatny, kopalni odkrywkowej 
i nad zaporę oraz podczas eksperymentów 
i zabaw planistycznych uczestnicy 
mogli się sami aktywnie włączyć.

Spływ na byle 
czym 2017

partner wiodĄcy: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
partner projektu: 
Miejski doM kultury zgorzelec
okres realizacji projektu: 
06/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 525,17 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 665,02 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W imprezie Neckyáda, zawodach 
w pływaniu na własnoręcznie wykonanych 
jednostkach pływających, uczestniczyło 
łącznie pięć polskich i pięć niemieckich 
drużyn oraz polskie i niemieckie jury. 
Widowisko oglądało wielu widzów po 
obu stronach Nysy. Dla uczestników 
najważniejsza była zabawa i wspólne 
wrażenia, zwycięstwo nie było wcale 
istotne. Park na brzegu Nysy będący 
miejscem organizacji stał się miejscem 
spotkań osób obu narodowości.
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Światowy Geopark 
UNESCO Łuk 
Mużakowa – wspólna 
strategia rozwoju 
do 2028 roku

partner wiodĄcy:
grosse kreisstadt weisswasser/o.l.
partner projektu:
geMeinde leknica (łĘknica)
okres realizacji projektu:
07/2017–01/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 313,38 EUR
całkowity koszt projektu:
21 420,41 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu dofi nansowanego 
z Funduszu Małych Projektów w 2017 
roku po raz pierwszy dla Geoparku 
UNESCO Łuk Mużakowa wykonano 
wspólną niemiecko -polską strategię 
dalszego rozwoju tego transgranicznego 
obszaru. W strategii na okres dziesięciu lat 
określono, w jaki sposób międzynarodowe 
geoparki mogą, dzięki ścisłej integracji 
na wszystkich poziomach, współpracy 
opartej na zaufaniu i wzajemnej wymianie 
pomysłów, pozostać konkurencyjnymi. 
Tworząc ten plan w międzynarodowym 
geoparku stworzono ważne przesłanki dla 
przedłużenia tytułu w 2018/2019 roku.

Tworzenie natury 
z natury - czy sztuka 
wyplatania może stać 
się sztuką ziemi

partner wiodĄcy:
kulturinsel einsiedel e.V.
partner projektu:
stowarzyszenie proMocji kultury 
zieMi pieŃskiej (pieŃsk)
okres realizacji projektu:
06/2017–10/2017
doFinansowanie ze Środków eFrr:
9 674,66 EUR
całkowity koszt projektu:
14 062,07 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas weekendu, gdy odbywał się 
Folklorum (od 1. do 3. 9. 2017), spotkało 
się pięciu instruktorów warsztatów i ok. 
60 uczestników w parku Kulturinsel 
Einsiedel, by podczas warsztatów wspólnie 
tworzyć duże rzeźby z wikliny, które miałyby 
być umieszczone w plenerowej przestrzeni. 
Goście wydarzenia Folklorum mogli ich 
obserwować podczas pracy. Wykonane 
rzeźby umieszczono w małej wsi Bielawie 
Dolnej w pobliżu mostu dla pieszych.

Koleją z Jeleniej Góry 
do Lwówka Śląskiego

partner wiodĄcy:
schlesisches MuseuM görlitz
partner projektu:
MuzeuM karkonoskie w jeleniej 
górze (jelenia góra)
okres realizacji projektu:
07/2017–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
15 172,81 EUR
całkowity koszt projektu:
17 885,73 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Obu partnerów projektu przygotowało 
wystawę obejmującą wiele historycznych 
i aktualnych zdjęć linii kolejowej 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Wystawę 
zaprezentowano w Görlitz, Jeleniej Górze 
i Wleniu. Była bardzo dobrze oceniona przez 
zwiedzających. Do wystawy wydano folder. 
Dla dzieci przygotowano modelową linię 
odwzorowującą jej historyczny przebieg. 
Dzięki pięciokrotnie zorganizowanemu 
zwiedzaniu pozyskano nowe grupy 
zwiedzających. Wizyty obejmowały 
obejrzenie wystaw, zbiornika dolinowego 
na Bobrze oraz przejazd koleją zębatą.
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Średniowiecze – ptaki 
egzotyczne – minerały 
„Pełne przygód-
-nietypowe trio”

partner wiodĄcy:
Vereinigung der ziergeFlügel und 
exotenzüchter e.V. weisswasser
partner projektu:
stowarzyszenie oŚwiatowe „Mała 
szkoła” w bukowinie bobrzaŃskiej
okres realizacji projektu:
12/2017–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
18 218,92 EUR
całkowity koszt projektu:
28 162,19 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieccy i polscy wystawcy prezentowali 
podczas wystawy różne gatunki drobiu 
ozdobnego i papug. Dwujęzyczne 
tabliczki informacyjne informowały 
zwiedzających o poszczególnych 
gatunkach i regionach pochodzenia 
zwierząt. Na specjalistycznych wykładach 
i spotkaniach można było wymieniać 
się informacjami i doświadczeniami. 
Podczas średniowiecznego festynu 
zwiedzającym zaprezentowano 
średniowieczne zwyczaje i rzemiosła.

Pogłębienie niemiecko-
-polskiego partnerstwa

partner wiodĄcy:
geMeindeVerwaltung spreetal
partner projektu:
Miasto jasieŃ
okres realizacji projektu:
11/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 306,21 EUR
całkowity koszt projektu:
8 825,36 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Spreeatalskie spotkanie świąteczne 
dla seniorów odbyło się 12. 12. 2017 r. 
i ponownie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 
łącznie ok. 200 osób z miejscowości Spreetal 
i Jasień. Program kulturalny przygotowały 
dzieci ze świetlicy szkolnej w Spreetal, 
dwóch magików oraz orkiestra dęta.

Skarbnica Górne Łużyce 
i Karkonosze – zamki, 
pałace i parki po obu 
stronach Nysy – status 
quo 2017/2018

partner wiodĄcy:
Marketing -gesellschaFt oberlausitz-
-niederschlesien Mbh (bautzen)
partner projektu:
landkreis jelenia góra
okres realizacji projektu:
10/2017–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 131,91 EUR
całkowity koszt projektu:
20 455,10 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu opracowano badania 
wspólnego dziedzictwa kulturowego 
niemieckich Górnych Łużyc i polskich 
Karkonoszy. Wyniki badań opracowano 
w formie sprawozdania, uzupełniając je 
wnioskami z konferencji zorganizowanej 
w Staniszowie. Przy tej okazji wzajemne 
kontakty nawiązali działacze i jednostki 
prowadzące poszczególnych obiektów. 
Dzięki temu stworzono platformę roboczą 
pod kątem kolejnych projektów i działań.
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Dni literatury na 
Nysie – FESTIWAL

partner wiodĄcy: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
partner projektu: 
pp1: Miejska biblioteka publiczna 
w zgorzelcu (pl -zgorzelec), pp2: deutsches 
kulturForuM östliches europa (potsdaM), 
pp3: schlesisches MuseuM zu görlitz
okres realizacji projektu: 
09/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 651,96 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 529,87 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dni Literackie na Nysie 2018 poświęcone 
były różnym aspektom granicy i regionów 
przygranicznych. Podczas 10 wydarzeń ten 
ważny temat przybliżono ze szczególnym 
uwzględnieniem Europy środkowej 
i wschodniej. W ramach projektu udało 
się połączyć niemieckich i polskich gości 
na tematycznie różnych wydarzeniach – 
od śniadania literackiego przez dyskusje 
panelowe po wyświetlanie filmów.

Kontakty z sąsiadami 
w Łużycach

partner wiodĄcy: 
euroregion neisse e. V.
partner projektu: 
stowarzyszenie gMin rp euroregion 
„sprewa -nysa -bóbr”
okres realizacji projektu: 
02/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 097,31 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 680,95 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt przyczynił się do wymiany 
doświadczeń i budowania nowych 
kontaktów pomiędzy instytucjami z obszaru 
działania Euroregionu Nisa e.V oraz 
Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej 
Polskiej w Euroregionie Sprewa -Nysa -Bóbr, 
dzięki czemu w przyszłości mogą powstawać 
nowe partnerstwa i transgraniczne projekty.

Niemiecko -polskie 
forum dyskusyjne 
„Budowanie mostów 
na Nysie”

partner wiodĄcy: 
rotary geMeindienst e. V.
partner projektu: 
Miejski doM kultury w zgorzelcu
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 403,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 737,16 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach wielu wydarzeń pod nazwą 
„Niemiecko -Polskie Forum Dyskusyjne” 
udaje się wzorowo wspierać dialog 
między ludźmi z obu stron granicy przy 
zaangażowaniu niemieckich i polskich 
ekspertów. Tematyka wydarzeń była 
np. następująca: „Niemiecko -polskie 
stosunki obecnie – analiza sytuacji” 
oraz „Kłamliwa prasa w Niemczech? 
Kłamliwa prasa w Polsce”.
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2. Niemiecko-polska 
podróż do muzyki

partner wiodĄcy:
stiFtung „kinder brauchen Musik” 
regionalbüro sachsen
partner projektu:
pp1: eV. schulVerein niesky/görlitz e.V. 
pp2: szkoła podstawowa nr 2 – zgorzelec
okres realizacji projektu:
09/2017–02/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
17 059,47 EUR
całkowity koszt projektu:
21 434,61 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieckie i polskie dzieci z czwartych 
klas dwu szkół spotkały się na 
tydzień. Poprzez edukację artystyczną 
i emocjonalną w formie przygotowania 
wspólnego dwujęzycznego musicalu 
dzieci poznawały same siebie, siebie 
nawzajem oraz całą grupę. Musical potem 
zaprezentowano rodzicom i publiczności.

675 - lecie Großdubrau 
oraz 20 lecie 
partnerstwa z gminą 
Nowogrodziec

partner wiodĄcy:
geMeinde grossdubrau
partner projektu:
urzĄd Miejski w nowogrodźcu
okres realizacji projektu:
03/2018–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
15 560,14 EUR
całkowity koszt projektu:
19 297,17 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Już od kilku lat rozwija się ścisła współpraca 
pomiędzy szkołami i jednostkami straży 
pożarnej z gmin partnerskich. Uroczyste 
działania obejmowały zawody sportowe, 
dni projektowe, wydarzenia kulturalne itd. 
W rozgrywkach sportowych uczestniczyli 
uczniowie z obu partnerskich szkół. Udany 
był też dzień projektowy 15. 06. 2018 r. 
w Margarethenhütte, podczas którego 
uczniowie wspólnie tworzyli ceramikę.

Wymiana kulturalna 
na pograniczu 
saksońsko -polskim

partner wiodĄcy:
kultur- und heiMatVerein 
gross radisch e.V. (khV)
partner projektu:
geMeinde sulikow
okres realizacji projektu:
02/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
8 328,57 EUR
całkowity koszt projektu:
13 292,02 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dnia 22. 04. 2018 r. partnerzy projektu 
wraz z burmistrzami gmin Hohendubrau 
i Sulików podczas tradycyjnego spaceru 
tropem kwiatów czereśni posadzili 
3 czereśnie w Groß Radisch. Dnia 
7. 07. 2018 r. partnerzy przygotowali bogaty 
program dla rodzin z dziećmi obejmujący 
przeróżne atrakcje. Poczęstunek był 
przygotowany i jako deser serwowano 
oczywiście ciasto z czereśniami oraz 
domową lemoniadę czereśniową.
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Śląsko-Saksoński 
inkluzywny teatr 
tańca „Most”

partner wiodĄcy:
cunewalder tanzweberei e. V.
partner projektu:
oŚrodek kultury zawidów
okres realizacji projektu:
12/2017–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
19 701,02 EUR
całkowity koszt projektu:
23 177,68 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W czasie realizacji projektu powstał 
międzypokoleniowy i transgraniczny 
śląsko -saksoński teatr taneczny „Most”. 
Dnia 30. 06. 2018 r. przedstawiciele 
wszystkich pokoleń wraz z osobami 
z niepełnosprawnością z przygranicznego 
regionu zaprezentowali przedstawienie 
artystyczne „My, spadkobiercy 
naszych przodków”.

Rowerowi rycerze nad 
Nysą – niemiecko-
polskie spotkanie 
z okazji 17. Rajdu 
Gwiaździstego

partner wiodĄcy:
entwicklungs -gesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz Mbh
partner projektu:
starostwo powiatowe w zgorzelcu
okres realizacji projektu:
01/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 779,43 EUR
całkowity koszt projektu:
15 590,75 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na XVII gwiaździstym rajdzie rowerowym 
rowerzyści z Polski, Czech i Niemiec 
mieli możliwość poznawania różnych 
atrakcji turystycznych zlokalizowanych na 
wyznaczonych trasach w przygranicznym 
regionie. Mogli się też cieszyć niejednym 
niemiecko -polsko -czeskim spotkaniem na 
stanowiskach kontrolnych z pieczątkami 
i przy atrakcjach na trasie.

Obchody „675- lecia 
Schwepnitz” w duchu 
niemiecko-polskiej 
współpracy

partner wiodĄcy:
geMeinde schwepnitz
partner projektu:
centruM kultury „zaMek” w koŻuchowie
okres realizacji projektu:
12/2017–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
15 486,54 EUR
całkowity koszt projektu:
18 904,26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Celem projektu było pogłębienie 
współpracy transgranicznej pomiędzy 
partnerskimi gminami. Projekt 
obejmował organizację i realizację 
w dwóch wydarzeń, Dni Kulturalno-
-Regionalnych 26–27 maja 2018 roku 
w Kożuchowie oraz 675-lecia Schwepnitz 
22–23 września 2018 roku w Schwepnitz.
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 Uroczystość 
inaugurująca 
rozszerzenie 
Europejskiego Związku 
Parków Łużyckich

partner wiodĄcy:
stiFtung „Fürst -pückler -park bad Muskau”
partner projektu:
Miasto łĘknica
okres realizacji projektu:
12/2017–06/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 761,64 EUR
całkowity koszt projektu:
21 163,22 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Tradycyjny festyn zimowego światła z ok. 
1300 niemieckimi i polskimi uczestnikami, 
przeważnie z obu granicznych miast Bad 
Muskau i Łęknica, był świętowaniem 
włączenia Parku Mużakowskiego 
do Europejskiego Związku Parków 
Łużyckich. Dzięki temu wydarzeniu Park 
Mużakowski został spopularyzowany 
wśród ogółu społeczeństwa.

AIKIDO dla 
wszystkich: droga 
harmonii & spotkań

partner wiodĄcy:
MartinshoF rothenburg diakoniewerk 
/ Mehrgenerationehaus rothenburg
partner projektu:
karkonoski sejMik osob 
niepelnosprawnych
okres realizacji projektu:
03/2018–03/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
15 434,25 EUR
całkowity koszt projektu:
18 157,94 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Obaj partnerzy projektu zorganizowali 
od października do grudnia 2018 roku 
wspólnie w każdym tygodniu treningi 
aikido, na przemian po polskiej 
i niemieckiej stronie, oraz wspólny 
wyjazd do Jeleniej Góry. Uczestnicy na 
łącznie 13 wspólnych, sprzyjających 
włączeniu, międzykulturowych 
niemiecko -polskich wydarzeniach, 
skupiających się na sztukach walki, mogli 
doświadczyć swobodnej i inspirującej 
wymiany kontaktów z sąsiadami.

Zbliżamy się dla 
nowych mostów

partner wiodĄcy:
kulturinsel einsiedel e.V.
partner projektu:
stowarzyszenie proMocji 
kultury zieMi pieŃskiej
okres realizacji projektu:
01/2018–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
14 809,41 EUR
całkowity koszt projektu:
19 698,55 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Uczestnicy w mieszanych grupach 
narodowościowych brali udział we 
wspólnych zabawach i konkursach. 
Zwycięzcy mogli potem swoje 
nagrody wykorzystać w obiektach 
parku rekreacyjnego Kulturinsel.
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Aplauz na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
gMina Miejska bolesławiec
okres realizacji projektu: 
01/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 015,39 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 146,96 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Przy okazji „20-lecia szkoły UNESCO” 
odbył się transgraniczny kreatywny projekt 
cyrkowy (od 17. do 22. 09. 2018 r.), w ramach 
którego pracowano w grupach w tematach 
dotyczących ekologii, środowiska, zdrowia, 
sztuki i kultury. Dzięki wspomaganiu 
własnej kreatywności i własnych pomysłów, 
które ujęto w trzech widowiskach 
cyrkowych, oraz dzięki wyrazom uznania, 
które dzieci otrzymały za swoją pracę, 
wzmocniono rozwój osobisty dzieci.

Lubań na wystawie 
Konvent’a. Partner jako 
gość wśród przyjaciół

partner wiodĄcy: 
konVent’a e.V.
partner projektu: 
urzĄd Miasta lubaŃ
okres realizacji projektu: 
12/2017–04/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 933,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 603,75 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Partnerzy projektu zorganizowali 
dwudniową prezentację życia kulturalnego 
i gospodarczego w partnerskim 
mieście Lubań (PL) i jego okolicach, 
będącą wyjątkową atrakcją podczas 
targów gospodarczych Konventa w 
kwietniu 2018 i odzwierciadlającą ich 
wspólne działania i ich rozwój.

2018 – 20 lat Europa-
-Miasta Goerlitz-
-Zgorzelec

partner wiodĄcy: 
FörderVerein kulturstadt görlitz-
-zgorzelec e.V. (FVks)
partner projektu: 
Miejski doM kultury w zgorzelcu (Mdk)
okres realizacji projektu: 
02/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 464,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 717,06 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Całe przedsięwzięcie skupiało się na 
wzmocnieniu współpracy Europejskiego 
Miasta Görlitz/Zgorzelec w formie działań 
społecznych i towarzyskich. Tematyka 
„Europy” została zaprezentowana 
szerokiej publiczności pod nowymi 
kątami widzenia poprzez wspólne 
przygotowanie i wykonanie cyfrowego 
kalendarza Europejskiego Miasta, 
opracowanego na bazie 3 twórczych 
konkursów i 2 konkursów fotograficznych.
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Niemiecko -polskie 
spotkania nt. kultury 
serbołużyckiej 
i wydobycia węgla

partner wiodĄcy: 
seniorenVerband bergbau und energie e.V.
partner projektu: 
zarski doM kultury
okres realizacji projektu: 
04/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 504,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 123,20 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podróż po górniczym regionie w okolicach 
Weißwasser i wykład towarzystwa LEAG 
przybliżyły wszystkim uczestnikom, 
a w szczególności zaprzyjaźnionym 
polskim uczestnikom, wiele ciekawostek 
z historii i aktualnego rozwoju 
górnictwa w okolicach Weißwasser. 
Wizyta serbołużyckiego tradycyjnego 
stowarzyszenia w „Njepilovym dworze“ była 
dla wszystkich wyjątkowym doznaniem 
a ponadto zdobyli wiele informacji 
nt. zwyczajów i historii Serbołużyczan.

Zawody 
lekkoatletyczne dla 
szkół podstawowych 
na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e. V., abt. leichtathletik
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 1 w bogatyni
okres realizacji projektu: 
02/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 737,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 972,11 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach różnych działań sportowych, 
takich jak zgrupowanie treningowe, 
zawody dla szkół podstawowych czy 
szkolenie sędziów, uczniowie i nauczyciele 
lepiej się poznali. Ponadto okazało 
się, że uzdolnione dzieci zasługują na 
dalsze sportowe wsparcie. Zwieńczeniem 
projektu była wycieczka do Jonsdorf 
do ośrodka z atrakcjami dla dzieci.

EuroArtLab: Projekt 
„Odkrywając ponownie 
Gerharta & Carla 
Hauptmannów”

partner wiodĄcy: 
ars -augusta e.V.
partner projektu: 
pp1: MuzeuM Miejskie „doM gerharta 
hauptManna” // pp2: polskie towarzystwo 
iM. gerharta hauptManna
okres realizacji projektu: 
03/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 091,86 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 250,62 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dzięki projektowi „Ponowne odkrywanie 
Gerharta i Carla Hauptmanna” wielu 
artystów i mieszkańców bardziej 
uświadomiło sobie mnóstwo aspektów 
dziedzictwa kulturowego naszego 
regionu. Ponadto projekt bardziej 
uwidocznił talenty i artystów z regionu 
oraz ożywił renesans dzieł obu pisarzy.
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Razem żyć, ucząc się 
od siebie – aktywne 
kreowanie wspólnej 
przyszłości

partner wiodĄcy: 
caritasVerband oberlausitz e.V.
partner projektu: 
pp1: katholische pFarrei Maria 
hiMMelFahrt ostritz // pp2: 
stowarzyszenie królewska dolina 
górnołuŻycki działoszyn
okres realizacji projektu: 
03/2018–03/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
12 001,05 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 387,34 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W formie 7 warsztatów i wakacyjnego 
tygodnia dla szkolnych dzieci projekt 
wzmocnił sąsiedztwo i przyjaźń w regionie 
Ostritz -Krzewina -Bratków -Posada 
i Działoszyn. W ramach aktywności 
kulturalnych, sportowych i tradycyjnych 
uczestnicy bez różnicy wieku, płci, stanu 
zdrowia mogli pokonywać podczas 
wspólnych zajęć barierę językową, 
lepiej się poznać i zrozumieć oraz 
doświadczać tradycji z obu stron Nysy.

2. transgraniczny 
festyn rodzinny 
w gospodarstwie

partner wiodĄcy: 
reit und FahrVerein rosenhoF e.V.
partner projektu: 
dpFa europryMus sp.z o.o
okres realizacji projektu: 
03/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 809,10 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Cel projektu został osiągnięty dzięki 
wspólnym działaniom polskich 
i niemieckich rodzin kilku pokoleń. Od 
19 do 22 lipca odbył się drugi festyn dla 
rodzin w zgorzeleckiej ujeżdżalni Rosenhof. 
Program obejmował m.in. ryneczek 
rolny, na którym wystawiali się polscy 
i niemieccy wystawcy oraz odbył się pokaz 
ciągników. Dla młodszych zwiedzających 
przygotowano wesołe miasteczko 
z różnymi atrakcjami oraz pokaz magika.

Transgraniczny 
niemiecko -polski 
dziecięcy turniej piłki 
nożnej w Weisswasser

partner wiodĄcy: 
Verein Für bewegungsspiele weisswasser 
1909 e.V. (weisswasser/o.l.)
partner projektu: 
gMina Żary o statusie MiejskiM
okres realizacji projektu: 
02/2018–07/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 438,55 EUR
całkowity koszt projektu: 
26 438,31 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemiecko -polski turniej młodych 
piłkarzy w Weißwasser połączył polskie 
i niemieckie drużyny przedszkolaków, 
by razem uprawiali sport i wzmocnili 
niemiecko -polską przyjaźń. 22 drużynami 
z ponad 300 uczestnikami opiekowało 
się 43 wolontariuszy z Weißwasser.
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Niemiecko-
-polskie spotkanie 
wędkarzy & Niemiecko-
-polski obóz dla 
młodych wędkarzy

partner wiodĄcy:
anglerVerein ossling e.V.
partner projektu:
okrĘg polskiego zwiĄzku 
wĘdkarskiego w jeleniej górze
okres realizacji projektu:
03/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
1 830,61 EUR
całkowity koszt projektu:
2 187,72 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Obóz wędkarski młodzieży odbył się 
w dniach 17–19. 08. 2018 r. na zaporze 
Rachlau. Poznaliśmy się tam podczas 
wspólnego wędkowania i wymiany 
doświadczeń w zakresie ochrony 
przyrody i środowiska a także pracy 
z młodzieżą obu partnerów. Niemiecko-
-polskie spotkanie wędkarzy odbyło 
się następnie nad jeziorem koło Leśnej 
w dniach 22–23 września 2018 r. Tu miała 
miejsce dalsza intensywna wymiana 
doświadczeń w zakresie gospodarki 
wodnej i ochrony środowiska i przyrody.

Spotkania z kulturą 
serbołużycką 
w Euroregionie 
Nysa dla dzieci

partner wiodĄcy:
landratsaMt bautzen
partner projektu:
dpFa europryMus sp.z o.o
okres realizacji projektu:
01/2019–04/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr:
4 424,99 EUR
całkowity koszt projektu:
21 079,82 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Rezultatem projektu jest polska wersja 
dziecięcego przewodnika po stałej 
wystawie Muzeum Serbołużyckiego. Pięć 
animowanych postaci z serbołużyckich 
legend w nim w wesoły i zrozumiały 
sposób wyjaśnia serbołużycką historię, 
zwyczaje i życie Serbów w Łużycach. We 
współpracy ze Szkołą „Tęcza” ze Zgorzelca 
uczniowie i nauczyciele nagrali dialogi 
postaci z legend w swoim języku ojczystym.

Festyn familijny z okazji 
obchodów 20-lecia 
niemiecko-polskiej 
Proklamacji 
Zgorzelec/Görlitz

partner wiodĄcy:
stadtVerwaltung görlitz
partner projektu:
stadtVerwaltung zgorzelec
okres realizacji projektu:
03/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
18 388,16 EUR
całkowity koszt projektu:
25 795,26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Różne oferty kulturalne zapewniły, że 
mieszkańcy podczas festynu dla rodzin 
odwiedzili obie strony rzeki Nysy. Dzięki 
temu odbyło się wiele spotkań, które nie 
miałyby miejsca bez tego festynu. Ponadto 
intensywne planowanie i uzgodnienia 
w grupie roboczej umożliwiły, że po obu 
stronach Nysy można było zobaczyć 
wiele imprez kulturalnych a zwiedzający 
mogli cieszyć się bogatym programem.
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Dziecięce Mistrzostwa 
Świata w piłce nożnej

partner wiodĄcy: 
geMeinde doberschau -gaussig
partner projektu: 
pp1: Fundacja natura polska/ 
pp2: gMina osiecznica
okres realizacji projektu: 
04/2018–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 708,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 833,91 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dzięki udanej realizacji łącznie 
3 transgranicznych turniejów piłki 
nożnej z uczestnikami z Niemiec i Polski 
partnerzy osiągnęli dobrą współpracę. 
Turnieje odbyły się w Doberschau 
i Gaussig. Wśród 160 uczestników były 
drużyny z polskiej gminy partnerskiej 
Osiecznica, „fabryki talentów” z Żar 
i przygranicznego miasta Zgorzelca.

Poznawanie sąsiadów 
na piechotę

partner wiodĄcy: 
landkreis görlitz
partner projektu: 
starostwo powiatowe w zgorzelcu
okres realizacji projektu: 
03/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 009,83 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 552,13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Partnerzy wspólnie 25 sierpnia 2018 roku 
przygotowali uroczystość społeczną 
w urzędzie powiatowym w Görlitz. 10-lecie 
Powiatu Görlitz wykorzystano do jeszcze 
większego zbliżenia dwóch powiatów 
Görlitz i Zgorzelec, ich administracji 
a przede wszystkim mieszkańców. 
Partner projektu, Powiat Zgorzelec, 
zaprezentował swój występ a w oficjalnej 
ceremonii uczestniczyła też delegacja.

Razem i dla siebie dla 
turystyki wiejskiej 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
christlich -soziales 
bildungswerk sachsen e.V.
partner projektu: 
stowarzyszenie lgd partnerstwo 
izerskie ubocze
okres realizacji projektu: 
03/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 199,53 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 367,80 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach XX Gali Izerskiej na Dolnym 
Śląsku i podczas XXI dożynek krajowych 
w Saksonii przy pomocy różnych narzędzi 
marketingowych zaprezentowano 
działania transgraniczne stowarzyszeń 
i klubów z Euroregionu Nysa oraz 
osób, które są w nich zrzeszone.
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Wakacyjny obóz 
piłkarski Kreba -Neudorf

partner wiodĄcy: 
geMeinde kreba -neudorF
partner projektu: 
pp1: klub pilkarski piast ilowa/ 
pp2: sg kreba -neudorF e.V.
okres realizacji projektu: 
06/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 995,62 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 805,32 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Partnerzy projektu, którzy są pasjonatami 
piłki nożnej, zorganizowali w ramach 
wakacyjnego obozu różne zajęcia: 
turniej piłki nożnej, festyn dziecięcy, 
zgrupowanie treningowe, wizytę na basenie. 
W zgrupowaniu, które odbyło się w dniach 
6–9. 08. 2018 r., wzięło udział 47 chłopców 
i 7 dziewcząt w wieku od 5 do 15 lat.

Niemiecko -polskie 
spotkania przedszkoli 
na temat przyrody

partner wiodĄcy: 
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
partner projektu: 
dpFa europryMus sp. zo. o szkola 
podstawowa tecza
okres realizacji projektu: 
04/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 334,63 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 991,26 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Zorganizowano 19 jednodniowych 
niemiecko -polskich międzykulturowych 
spotkań na temat przyrody, podczas 
których dzieci wspólnie się świetnie 
bawiły, dowiedziały się czegoś o sąsiedniej 
kulturze, nauczyły się podstaw sąsiednich 
języków, zapoznały się z tematami 
przyrodniczymi, mogły wykonać praktyczne 
rzeczy, pracowały w ogródku i tworzyły 
przedmioty do ochrony przyrody, takie jak 
domki dla ptaków lub domki dla owadów.

Przedszkolny festiwal 
doświadczania 
przyrody

partner wiodĄcy: 
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
partner projektu: 
dpFa europryMus sp. zo. o szkola 
podstawowa tecza
okres realizacji projektu: 
09/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 188,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 357,90 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas 3 festynów z 10 przedszkolami 
dzieci mogły zdobywać doświadczenia 
z ludźmi z sąsiedniej kultury, 
uczyć się języka sąsiadów i zdobyć 
wspólne pozytywne doświadczenia 
dzięki świetnie przygotowanym 
zabawom i zajęciom kreatywnym.
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Przegląd talentów ze 
szkoły podstawowej 
Burguneudeorf 
i uczniów z Jasienia 
(Polska)

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung spreetal 
(spreetal ot burgneudorF)
partner projektu: 
stadt jasien (jasieŃ)
okres realizacji projektu: 
03/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
1 887,48 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 247,13 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas przeglądu talentów w szkole 
podstawowej w Burgneudorfie z 30 uczniami 
ze SP z Jasienia (Polska) partnerstwo 
gmin mogło się rozszerzyć na młodsze 
pokolenie. Podczas dnia pełnego zabaw 
i rozrywki uczniowie szybko odkrywali, co 
mają wspólnego, nawiązywali przyjaźnie.

„KarieraTutaj - szanse 
na przyszłość dla 
uczniów szkół średnich 
w Trójstyku”

partner wiodĄcy: 
dpFa schulen ggMbh
partner projektu: 
dpFa europryMus sp.zo.o. europejskie 
liceuM ogólnokształcĄce
okres realizacji projektu: 
10/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 823,29 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 349,93 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Wydarzenie „KarriereHier” (KarieraTutaj) 
przygotowuje licealistów z Niemiec 
i Polski między innymi do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Różni prelegenci 
wystąpili z ośmioma teoretycznymi 
wykładami w różnych miejscach w Görlitz, 
Bautzen, Zgorzelcu i Hoyerswerdzie. 
Ponadto każdy licealista mógł zobaczyć 
praktykę w partnerskiej firmie i opracował 
referat na wydarzenie końcowe.

Co dzieje się w Zittau – 
niemiecko -polska 
droga do historii

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
MłodzieŻowe centruM kultury 
i edukacji „ doM harcerza“
okres realizacji projektu: 
06/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 377,95 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 094,51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Odbyły się dwa trzydniowe spotkania 
młodych ludzi z Saksonii i Polski na 
temat „Poznawanie regionu” i „Strasznie-
-piękne Zittau” ze wspólnym nakręceniem 
filmu o tym, co młodzi ludzie przeżyli.
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Niemiecko -polskie 
warsztaty artystyczne 
instalacji rzeźbiarskich, 
krajobrazowych 
i dźwiękowych

partner wiodĄcy: 
kulturinsel einsiedel e.V.
partner projektu: 
stowarzyszenie proMocji 
kultury zieMi pieŃskiej
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 174,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 852,78 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Rzeźbiarskie instalacje krajobrazowe 
i akustyczne zostały wykonane 
z naturalnych materiałów. Celem 
artystycznego projektu było stworzenie 
trzech rzeźb: gigantycznego marimbo, 
muzycznego drzewa i drewnianej harfy. 
Zostały pomyślnie stworzone przez 
58 uczestników wraz z instruktorami 
warsztatów a potem na nich zagrali.

Pieśni o wojnie 
i pokoju – 
międzynarodowy 
polsko -niemiecki 
obóz muzyczny

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal
partner projektu: 
europäisches zentruM Für bildung 
und kultur zgorzelec -görlitz 
Meetingpoint Music Messiaen
okres realizacji projektu: 
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 243,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
22 654,40 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas muzycznego zgrupowania 
w Centrum Spotkań St. Marienthal 
na potrzeby wspólnego programu 
koncertowego przygotowano 
utwory muzyczne na temat „Wojna 
trzydziestoletnia” i „Powstanie 
w warszawskim getcie”.

Spotkania młodych 
strażaków z Malschwitz 
i Chocianowa

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung Malschwitz
partner projektu: 
gMina chocianów
okres realizacji projektu: 
05/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 589,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 050,09 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dwie gminy, Malschwitz i Chocianów, 
jako partnerzy projektu, zaplanowały, 
zorganizowały i prowadziły spotkanie 
młodych strażaków połączone ze wspólnymi 
konkursami i ćwiczeniami, wymianą 
doświadczeń i rozstrzygnięciem konkursów.
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Saksońsko -polskie 
spotkanie partnerskich 
jednostek straży 
pożarnej w Kodersdorfie

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung kodersdorF
partner projektu: 
gMina i Miasto wĘgliniec
okres realizacji projektu: 
06/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 580,35 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 025,29 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym przedmiotem projektu obu 
gmin był konkurs dla młodych strażaków 
z jednostek ochotniczych straży 
pożarnych z Węglińca i Kodersdorfu. 
Kolejnymi aspektami tego spotkania 
w Kodersdorfie były przyjazne rozmowy 
i praktyczna wymiana pomysłów 
i doświadczeń pomiędzy strażakami.

Nysa wzmacnia 
przyjaźnie – 
międzynarodowa 
wymiana młodych 
strażaków

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung krauschwitz i.d.o.l.
partner projektu: 
gMina przewóz
okres realizacji projektu: 
05/2018–11/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 340,50 EUR
całkowity koszt projektu: 
14 318,73 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Poszczególne działania zaplanowano 
wspólnie i dotyczyły środowiska, sportu, 
zabaw i kultury, partnerzy podzielili między 
siebie poszczególne zadania i realizowali 
działania na rzecz wzmocnienia 
zespołowego ducha dzieci i młodzieży 
(zwiedzanie lotniska ze strażakami, 
spływ pontonowy na Nysie, wyjaśnienie 
zagrożenia oblodzenia i powodzi).

Pieśni z pogranicza – 
niemiecko -polskie 
spotkania koncertowe 
w ramach partnerstwa 
między miastami 
Löbau -Lubań

partner wiodĄcy: 
FörderVerein „koMMen und gehen” – 
das sechsstädtebundFestiVal! e.V.
partner projektu: 
gMina Miejska lubaŃ
okres realizacji projektu: 
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 690,82 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 114,24 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W dniach 19–20 sierpnia 2018 r. 
w partnerskich miastach Löbau i Lubań 
odbyły się koncerty. Zagrano utwory 
i pieśni z 400-letniej niemieckiej 
i polskiej historii. Uczestnicy pod 
profesjonalnym kierownictwem zajmowali 
się muzyczną refleksją nad kryzysami.
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Pogłębienie niemiecko-
-polskiego partnerstwa

partner wiodĄcy: 
landkreis bautzen
partner projektu: 
landkreis złotoryja
okres realizacji projektu: 
06/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 455,36 EUR
całkowity koszt projektu: 
18 271,23 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Po raz pierwszy partnerzy spotkali się 
w szerokim gronie kierowników urzędów. 
To rozszerzone grono uczestników 
rozbudowało fundamenty partnerstwa 
a ponadto przyczyniło się do rozwijania 
nowych idei współpracy, między innymi 
w dziedzinie turystyki i kultury.

Mużakowskie Święto 
Hortensji – żywe 
niemiecko -polskie 
partnerstwo

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung bad Muskau
partner projektu: 
geMeinde łĘknica
okres realizacji projektu: 
05/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 283,14 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 429,16 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Partnerzy projektu przygotowali, 
zorganizowali i przeprowadzili 
festiwal wspólnie z mieszkańcami 
(stowarzyszeniami) obu miast. Odbyły się 
trzy spotkania zespołu projektowego.

Mali Europejczycy

partner wiodĄcy: 
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
partner projektu: 
dpFa europryMus sp. zo. 
o szkola podstawowa
okres realizacji projektu: 
07/2018–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
18 443,28 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 697,98 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemal 100 niemieckich i polskich dzieci 
i dorosłych pracowało podczas 10 dni 
wspólnie nad jednym tematem, wspólnym 
spektaklem teatralnym pod nazwą „Mali 
Europejczycy”. Wspólna próba generalna 
i wspólny występ podczas tradycyjnego 
„Europejskiego Pikniku” były bardzo udane.
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Spływ na byle 
czym 2018

partner wiodĄcy:
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
partner projektu:
Miejski doM kultury zgorzelec
okres realizacji projektu:
06/2018–10/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 936,71 EUR
całkowity koszt projektu:
11 014,61 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Mieszkańcy obu „części miasta” 
planowali, budowali i rywalizowali 
o najładniejszą i najszybszą jednostkę 
pływającą. Udało się zaangażować 
ponad 10 drużyn, równomiernie 
mieszanych z Polski i Niemiec, które 
zafascynowały się pomysłem.

Niemiecko -polskie 
dni spotkań szkoły 
podstawowej

partner wiodĄcy:
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
partner projektu:
dpFa europryMus sp. z o.o. szkoła 
podstawowa tĘcza zgorzelec
okres realizacji projektu:
07/2018–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
2 977,68 EUR
całkowity koszt projektu:
3 507,91 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Odbyło się 14 wydarzeń, spośród których 
13 było jednodniowych, podczas których 
jedna niemiecka i jedna polska klasa 
(klasy 1–3) spotykały się, zajmując 
się różnymi zagadnieniami. Grano 
w zabawy zapoznawcze, wykonywano 
ceramikę lub tworzono wspólnie na 
temat jesień/wiosna/Boże Narodzenie. 
Zwieńczeniem projektu była organizacja 
wspólnego letniego festiwalu z wieloma 
stanowiskami zabaw i spektaklami, 
podczas którego spotkali się niemieccy 
i polscy rodzice, nauczyciele i dzieci.

Wspólny wakacyjny 
tydzień z dziećmi 
z Sulikowa 
i Hohendubrau

partner wiodĄcy:
geMeinde hohendubrau
partner projektu:
geMeinde sulików
okres realizacji projektu:
06/2018–08/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr:
5 574,36 EUR
całkowity koszt projektu:
9 744,48 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na łącznie sześciu spotkaniach i podczas 
trzech dni na wzniesieniu Groß Saubernitzer 
Berg dzieci wspólnie tworzyły, bawiły się 
i świętowały w duchu hasła projektu.
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15° Swim’N’Run nad 
jeziorem Berzdorfer See

partner wiodĄcy: 
europaMarathonVerein e.V. – 
abteilung triathlon
partner projektu: 
Fundacja pro sport pro liFe wrocław
okres realizacji projektu: 
06/2018–09/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
1 793,36 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 447,38 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano 
zawody pływackie i biegowe. Przy jeziorze 
Berzdorfer See 85 uczestników wzięło 
udział w sześciu różnych zawodach. 
W ramach zawodów Swim’N’Run 
bez przerwy pływano i biegano.

Niemiecko-polskie 
Święto Pokoju

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal (ibz)
partner projektu: 
Fundacja paMiĘć, edukacja, kultura koźlice
okres realizacji projektu: 
09/2018–12/2018
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
17 774,41 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 816,98 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Partnerom udało się pomyślnie 
zorganizować i zrealizować Niemiecko-
-Polski Festiwal Pokojowy. Uczestnicy 
wspólnie śpiewali, tańczyli, modlili 
się, uprawiali sport, bębnowali, 
rozmawiali, śmiali się i świętowali.

Niemieckie i polskie 
dzieci w podróży 
odkrywczej po 
euroregionie

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 6 w zielonej górze
okres realizacji projektu: 
12/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 577,34 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 620,40 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu zorganizowano obóz 
zimowy i letni. Młode osoby z Polski 
i Niemiec rozmawiały podczas wspólnych 
zajęć sportowych i zabaw, przy budowaniu 
kładki do pływania i do łódek oraz 
podczas wspólnych zajęć pływackich.
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3. Niemiecko-polska 
podróż do muzyki

partner wiodĄcy: 
stiFtung „kinder brauchen Musik” 
regionalbüro sachsen
partner projektu: 
grundschule grosshartau/ 
pp2: szkoła podstawowa iM. jana 
brzechwy w dłuŻynie dolnej
okres realizacji projektu: 
09/2018–01/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 523,01 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 825,97 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieckie i polskie dzieci z czwartych 
klas dwu szkół spotkały się na 
tydzień. Poprzez edukację artystyczną 
i emocjonalną w formie przygotowania 
wspólnego dwujęzycznego musicalu 
dzieci poznawały same siebie, siebie 
nawzajem oraz całą grupę.

Niemiecko -polska 
prezentacja skarbu 
monet z Landeshut 
z XV/XVI wieku

partner wiodĄcy: 
schlesisches MuseuM görlitz
partner projektu: 
MuzeuM tkactwa w kaMiennej górze
okres realizacji projektu: 
10/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 606,45 EUR
całkowity koszt projektu: 
20 260,56 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Oba muzea po raz pierwszy zrealizowały 
projekt współpracy i zaprezentowały 
skarb z Krausendorfu/ Dębrzniku, który 
znajduje się w zbiorach „Muzeum Tkactwa”, 
będący główną atrakcją okolicznościowej 
wystawy „Awers i rewers. Historia pieniądza 
na Śląsku” (5. 05. 2019 – 1. 06. 2020) 
w Muzeum Śląskim w Görlitz.

Dwujęzyczny 
transgraniczny kurs 
pierwszej pomocy 
dla seniorów 
w Europa -Miasto 
Görlitz -Zgorzelec

partner wiodĄcy: 
asb rV zittau/görlitz e.V.
partner projektu: 
stowarzyszenia pracy saMarytaŃskiej 
dla MieszkaŃcow wsi rĘczyn, 
spytków, kostrzyna
okres realizacji projektu: 
01/2019–05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 448,02 EUR
całkowity koszt projektu: 
5 232,97 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym przedmiotem projektu był 
dwujęzyczny kurs udzielania pierwszej 
pomocy dla 10 polskich i 10 niemieckich 
seniorów 55+. Pierwsze wydarzenie 
rozpoczęło się w maju 2019 a projekt 
kontynuowano zgodnie z planem 
z jednym terminem w miesiącu do 
października 2019 roku, w tym trzykrotnie 
w Görlitz i trzykrotnie w Spytkowie. 
Specjalne zagadnienia, specyficzne dla 
danego wieku, można było na kursie 
omawiać bezpośrednio z lektorem.
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Spływ na byle 
czym 2019

partner wiodĄcy: 
görlitzer kulturserVicegesellschaFt Mbh
partner projektu: 
Miejski doM kultury zgorzelec
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 378,44 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 209,93 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Sprawdzona forma Neckyády okazała się 
dzięki dobrej współpracy obu partnerów 
projektu ponownie dużym sukcesem. 
Neckyáda to rozgrywki sportowe, 
w ramach których należy dopłynąć 
po Nysie na oryginalnej jednostce 
pływającej, którą drużyna zbuduje, jak 
najszybciej do mostu Altstadtbrücke.

Niemiecko -polski 
turniej w tenisie 
stołowym

partner wiodĄcy: 
sV kubschütz, abteilung tischtennis e. V.
partner projektu: 
akadeMia tenisa stołowego wang lutynia
okres realizacji projektu: 
01/2019–05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 528,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 866,19 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
16 par polskich i niemieckich zawodników 
uczestniczyło w dobrze i z pasją 
zorganizowanym dwudniowym turnieju 
w tenisie stołowym z rozgrywkami 
eliminacyjnymi i finałowymi.

25-lecie Klubu Seniorów 
elektrowni Boxberg 
i 10-lecie niemiecko-
-polskiej współpracy

partner wiodĄcy: 
seniorenVerband bergbau und energie e.V.
partner projektu: 
Żarski doM kultury
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 873,69 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 114,21 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym przedmiotem projektu było 
przygotowanie i zrealizowanie uroczystej 
imprezy z okazji „25-lecia klubów seniorów 
przy elektrowni Boxberg i 10-lecia udanej 
współpracy z polskimi seniorami”. Wspólną 
transgraniczną współpracę obu partnerów 
wysoko oceniło we swoich wypowiedziach 
wiele polskich i niemieckich gości z grona 
samorządowców i przedsiębiorców. 
Kolejnym elementem projektu był 
wspólny rajd rowerowy po terenach 
wydobywczych w okolicach Weißwasser 
oraz festyn sportowy w Groß Düben.
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Żytawski festiwal 
muzyczny „KUS – 
Kunst, Umění, Sztuka”

partner wiodĄcy:
euroregionales kulturzentruM 
st. johannis zittau
partner projektu:
dpFa europryMus zgorzelec
okres realizacji projektu:
12/2018–06/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
11 650,62 EUR
całkowity koszt projektu:
15 179,60 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Pierwsza edycja żytawskiego festiwalu 
muzycznego „KUS – Kunst, Uměni, 
Sztuka” była pod względem treści, 
poziomu artystycznego i liczby widzów 
bardzo udana. Jednoczący charakter 
muzyki był namacalny i słyszalny dzięki 
wykonaniu utworów kompozytorów 
z Polski, Niemiec i Czech przez muzyków 
z Polski i Saksonii. Goście zgodzili się, 
że w porównaniu z indywidualnymi 
koncertami taka masowa impreza stanowi 
bardzo specyfi czną ofertę kulturalną.

Niemiecko -polski dzień 
dziecka na lodzie

partner wiodĄcy:
eissport weisswasser e.V.
partner projektu:
zespół szkół publicznych w łĘknicy
okres realizacji projektu:
11/2018–04/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
6 603,95 EUR
całkowity koszt projektu:
9 403,52 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach niemiecko -polskiego dnia dzieci 
na lodzie udało się osiągnąć to, że także 
polskie dzieci chodzą regularnie na łyżwy, 
niemieckie i polskie dzieci razem uprawiają 
sport a tym samym razem międzykulturowo 
rozmawiają, odnajdując do siebie drogę.

Niemiecko -polskie 
średniowieczne dni 
spotkań oraz 55-lecie 
Związku Hodowców 
Ptaków Ozdobnych 
i Zwierząt Egzotycznych

partner wiodĄcy:
Vereinigung der ziergeFlügel und 
exotenzüchter e.V. weisswasser
partner projektu:
stowarzyszenie oŚwiatowe „Mała 
szkoła” w bukowinie bobrzaŃskiej
okres realizacji projektu:
01/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr:
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu:
28 740,18 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas dwóch dni niemieccy i polscy 
wystawcy zaprezentowali zwierzęta. 
Dwujęzyczne tabliczki informacyjne 
informowały zwiedzających 
o poszczególnych gatunkach i regionach 
pochodzenia prezentowanych zwierząt. 
Zwiedzający i uczestnicy mogli 
wymienić się ciekawymi informacjami 
i doświadczeniami w ramach ciekawych 
wykładów i dyskusji. Następnie odbyła się 
konferencja podsumowująca wydarzenie.
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Dzielić się wspólnie(ą) 
kulturą

partner wiodĄcy: 
schlesisch -oberlausitzer 
MuseuMsVerbund ggMbh
partner projektu: 
MuzeuM ceraMiki w bolesławcu
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
15 860,07 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 164,38 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu opracowano wspólną 
dwujęzyczną ulotkę, przedstawiającą 
zainteresowanym z grona publiczności 
i gościom muzea po obu stronach 
granicy. Na wydarzeniach drugiego 
partnera partnerzy prezentowali 
się ze swoimi stoiskami.

Paralotniarstwo i loty 
na lotni na Trójstyku

partner wiodĄcy: 
leichtFlieger -oberlausitz e.V. (lF -ol)
partner projektu: 
karkonoski klub paralotniowy 
kowary, stowarzyszenie paralotniowe 
sudety boguszów-gorce
okres realizacji projektu: 
01/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
8 322,88 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 190,32 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Głównym przedmiotem tygodniowego 
obozu lotniczego w Görlitz, w którym 
wzięło udział ponad 40 niemieckich 
i polskich uczestników, było omawianie 
procedur bezpieczeństwa i doskonalenie 
umiejętności w sportowym lataniu.

Rosenbach 
i Gromadka – wspólnie 
tworzymy przyszłość

partner wiodĄcy: 
geMeinde rosenbach
partner projektu: 
geMeinde groMadka
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 329,87 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 396,97 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Podczas łącznie 9 spotkań/imprez 
rozwijano wieloletnią współpracę w sferze 
kulturalnej, sportowej i społecznej. 
Dzięki temu udało się osiągnąć cel 
projektu, czyli pogłębić współpracę 
partnerską pomiędzy oboma gminami.
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Lekkoatletyczny 
Festyn Sportowy 
Szkół Podstawowych 
w Trójstyku

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e. V., abt. leichtathletik
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 1 w bogatyni
okres realizacji projektu: 
12/2018–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 471,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 125,95 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował wspólny obóz 
treningowy, 2 podstawowe szkolenia 
dla sędziów i zawody lekkoatletyczne 
dla szkół podstawowych.

Euroregionalny 
Puchar Majowy 2019

partner wiodĄcy: 
tsV 1891 herwigsdorF e.V.
partner projektu: 
gMinny klub sportowy „groMadka”
okres realizacji projektu: 
12/2018–05/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 788,54 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 398,28 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dwom partnerskich klubom sportowym 
udało się zrealizować tradycyjny 
turniej piłki nożnej drużyn dziecięcych 
i młodzieżowych oraz uzupełnić go 
ciekawym programem towarzyszącym.

Niemiecko -polskie 
spotkania ze sztuką

partner wiodĄcy: 
FörderVerein lausitzer 
Findlingspark nochten e.V.
partner projektu: 
pp1: christlich -soziales bildungswerk 
sachsen e.V.// pp2: Fundacja doliny 
pałaców i ogrodów kotliny jeleniogórskiej
okres realizacji projektu: 
01/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 617,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 551,41 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt został wspólnie przygotowany 
i zrealizowany przez trzy organizacje 
prowadzące parki i ogrody. W ramach 
grupy roboczej uzgodniono 
3 wydarzenia, które miały ożywić 
parki imprezami artystycznymi, 
w które można się zaangażować 
z muzyką lub innym programem. Dni 
spotkań odbyły się w historycznym 
angielskim parku pałacowym 
w Bukowcu, w nowoczesnym parku 
zlokalizowanym na zrekultywowanych 
terenach powydobywczych w Nochten 
oraz w ogrodzie klasztornym 
z ogródkiem użytkowym i zielarskim 
w Panschwitz -Kuckau.



293

Bautzen spotyka 
się z Jelenią Górą

partner wiodĄcy: 
städtepartnerschaFtsVerein bautzen e.V.
partner projektu: 
jeleniogórski oddział towarzystwa 
MiłoŚników lwowa i kresów 
południowo -wschodnich
okres realizacji projektu: 
01/2019–07/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 136,65 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 219,46 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Polscy i niemieccy delegaci dyskutowali 
na konferencji o odmiennych podejściach 
do UE i euro. Niemiecka delegacja 
poinformowała o swoich doświadczeniach 
z wprowadzeniem euro w Niemczech. 
Kontakty pogłębiono podczas trzech 
wycieczek do Kościołów Pokoju w Jaworze 
i Świdnicy oraz miejsca pamięci obozu 
koncentracyjnego Groß -Rosen.

Silne kobiety – historie 
z regionu pogranicza

partner wiodĄcy: 
schlesisch -oberlausitzer 
MuseuMsVerbund ggMbh
partner projektu: 
MuzeuM ceraMiki w bolesławcu
okres realizacji projektu: 
01/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 649,87 EUR
całkowity koszt projektu: 
23 310,41 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Przy okazji 100. rocznicy wprowadzenia 
prawa wyborczego dla kobiet 
w Niemczech i Polsce partnerzy projektu 
przygotowali wspólnie wystawę na temat 
„Silnie kobiety na pograniczu”, którą 
zaprezentowano w Muzeum Granitu 
w Königshain i w Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. Dzięki konkretnemu 
wyborowi dobrze wyjaśnionych 
wystawianych przedmiotów można 
było pod różnym kątem zaprezentować 
wizerunek kobiet przed i po 1919 roku jako 
siły roboczej i części społeczeństwa.

Partnerskie jednostki 
straży pożarnej 
z Niemiec i Polski 
wspólnie świętują

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung bernstadt a. d. eigen
partner projektu: 
stadtVerwaltung zawidów
okres realizacji projektu: 
12/2018–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
1 622,93 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 924,54 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Wraz z kolegami z polskiej partnerskiej 
jednostki straży pożarnej z Zawidowa 
w kwietniu 2019 roku odbyły się 
obchody setnej rocznicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kemnitz. Strażacy 
wymieniali doświadczenia dotyczące 
sprzętu, struktury jednostek straży 
pożarnej i działań ratowniczych.
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Polsko-niemieckie 
zdrowie mobilne – 
zdrowie bez granic! 
Inwentaryzacja, 
sieć powiązań, 
transfer wiedzy

partner wiodĄcy: 
zeitsprung ggMbh (zittau)
partner projektu: 
dpFa europryMus sp. z o.o. – schulträger 
der tĘcza -schulen (zgorzelec)
okres realizacji projektu: 
03/2019–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 026,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
10 831,45 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Zorganizowano osiem wycieczek 
zdrowotnych o różnej tematyce, m.in. 
zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne 
w cyfrowym świecie, zimowa depresja – 
szkoła zapachowa oraz spotkanie 
końcowe. Po raz pierwszy kompleksowe 
informacje, działania, oferty, wiedza, 
umiejętności i doświadczenia zostały 
przeniesione transgranicznie i mobilnie, 
dzięki czemu stały się dostępne dla 
szerokiej grupy uczestników. Specjalne 
oferty dotyczące kompleksowych 
mobilnych ofert informacyjnych dla 
klas szkolnych, rodziców i ekspertów 
zostały tutaj opracowane i przetestowane 
jako kolejne oferty edukacyjne.

Odra – dawniej 
podzielona i dziś 
połączona przez 
muzykę

partner wiodĄcy: 
geMeinde schwepnitz
partner projektu: 
stowarzyszenie orkiestra koŻuchowska
okres realizacji projektu: 
01/2019–08/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 962,92 EUR
całkowity koszt projektu: 
8 196,46 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Gmina Schwepnitz i Miasto Kożuchów 
poprawiły współpracę między gminami 
i zorganizowały wspólne koncerty. 
W tym celu dnia 7. 06. 2019 r. odbyły 
się warsztaty zespołu puzonowego 
z Schwepnitz oraz orkiestry dętej 
z Kożuchowa. Dnia 8. 06. 2019 r. odbył 
się pierwszy koncert podczas rejsu statku 
na Odrze a 9. 06. 2019 odbył się drugi 
koncert w centrum Kożuchowa. Kolejny 
koncert odbył się podczas uroczystości 
kościelnej w kościele parafialnym.

Niemiecko -polskie 
świąteczne spotkanie 
seniorów

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung spreetal
partner projektu: 
stadt jasieŃ
okres realizacji projektu: 
11/2018–03/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 645,95 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 005,20 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dla seniorów z gmin Spreetal i Jasień 
w grudniu 2018 roku zorganizowano 
w ramach partnerstwa miast 
wspólną biesiadę świąteczną.
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Spotkania w Europa-
-Mieście

partner wiodĄcy: 
Meetingpoint Music Messiaen e.V.
partner projektu: 
Fundacja paMiĘć, edukacja, kultura
okres realizacji projektu: 
12/2018–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 219,86 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 439,99 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na temat „Domov ve dvou zemích – Jedna 
Ojczyzna w dwóch krajach”, „Nebesa 
pomozte! Církev a politika v Polsku 
a Německu od roku 1970 do současnosti – 
Niebiosa pomóżcie! Kościół a polityka 
w Polsce i Niemczech od 1970 roku do dziś” 
i „Setkání s lidmi z kultury z Evropského 
města u bufetu – Spotkanie przy bufecie 
z przedstawicielami scény kultury 
Europamiasta” zorganizowano w okresie 
od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku 
trzy trudne rundy dyskusyjne, w których 
uczestniczyły zainteresowane osoby.

Razem i wzajemnie na 
rzecz turystyki wiejskiej 
w Euroregionie Nysa

partner wiodĄcy: 
christlich -soziales bildungswerk 
sachsen e.V. (nebelschütz ot Miltitz)
partner projektu: 
stowarzyszenie lgd partnerstwo 
izerskie ubocze
okres realizacji projektu: 
04/2019–03/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 931,66 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 619,34 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Na pięciu różnych wydarzeniach 
regionalnych w euroregionie i poza nim 
w 2019 roku przed szeroką publicznością 
zaprezentowali się aktorzy (organizacje, 
stowarzyszenia, inicjatywy i związki) 
zaangażowani w turystykę wiejską.

Natura tworząca 
wiedzę o przyrodzie 
po obu stronach Nysy

partner wiodĄcy: 
tierpark zittau e. V.
partner projektu: 
zielonogórski oŚrodek 
kultury (zielona góra)
okres realizacji projektu: 
04/2019–08/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 817,72 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 598,90 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W okresie 2019–2021 dla niemieckich 
i polskich dzieci zorganizowano zajęcia 
w żytawskim zoo a także online w celu 
podniesienia zainteresowania przyrodą, 
zwiększenia wiedzy na temat środowiska 
i edukacji w zakresie ochrony przyrody.
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Transfer wiedzy 
w euroregionie Nysa: 
Rolnictwo 4.0

partner wiodĄcy: 
christlich -soziales bildungswerk 
sachsen e.V. (nebelschütz ot Miltitz)
partner projektu: 
stowarzyszenie lgd partnerstwo 
izerskie ubocze
okres realizacji projektu: 
04/2019–03/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
9 894,58 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 089,04 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Osiągnięto cel podniesienia wiedzy 
i poprawienia wymiany doświadczeń 
w zakresie innowacyjnego podejścia 
do gospodarowania glebą. 
Przyczyniły się do tego kwerendy, 
cztery dni w terenie oraz prezentacja 
rezultatów na Dożynkach Krajowych 
(6. 10. 2019 Borna/DE), zimowe warsztaty 
(9–10. 01. 2020 Dobków/PL) oraz Dożynki 
regionalne ERN (14. 09. 2019 Mirsk/PL).

Spojrzenie młodych – 
młodzi ludzie z Niemiec 
i Polski poznają 
Góry Żytawskie

partner wiodĄcy: 
stadtVerwaltung zittau
partner projektu: 
MłodzieŻowe centruM kultury i edukacji 
„ doM hacerza (zielona góra)
okres realizacji projektu: 
03/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 956,18 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 595,51 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieccy i polscy młodzi ludzie 
z euroregionu zwiedzali miasto 
Zittau i Góry Żytawskie z aparatem 
fotograficznym i profesjonalnym 
opiekunem. 19.–21. 06. 2019 r. robili 
w regionie zdjęcia i materiał filmowy przy 
pomocy aplikacji Actionbound (cyfrowe 
podchody). Podczas warsztatów zdobyli 
wiedzę fotograficzną i mogli uczestniczyć 
w różnych zajęciach rekreacyjnych. 
Planowane są wystawy wybranych 
zdjęć i filmów w żytawskich szkołach.

20-lecie partnerstwa 
szkół Nowogrodziec – 
Grossdubrau

partner wiodĄcy: 
geMeinde grossdubrau
partner projektu: 
gMina nowogrodziec
okres realizacji projektu: 
03/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 608,49 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 068,81 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dnia 28. 05. 2019 roku odbyło się 
spotkanie uczniów w Großdubrau 
a dnia 6. 06. 2019 roku w Nowogrodźcu. 
Uczniowie poznali funkcjonowanie 
szkoły (wspólne zajęcia), okolice i ofertę 
rekreacyjną. Zwieńczeniem projektu była 
uroczystość dla nauczycieli i uczniów 
w Nowogrodźcu w grudniu 2019 roku.
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Wspólne obchody 
600. rocznicy 
gmin partnerskich 
Spreetal i Jasień

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung spreetal 
(spreetal ot burgneudorF)
partner projektu: 
Miasto jasieŃ
okres realizacji projektu: 
03/2019–09/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 504,76 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 122,79 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
600. rocznica dzielnicy Spreewitz była 
dobrą okazją do świętowania w dniach 
14–16. 06. 2019 roku tej rocznicy 
wspólnie z mieszkańcami gminy Spreetal 
i przedstawicielami i stowarzyszeniami 
z polskiego miasta partnerskiego Jasień. 
W ramach uroczystego tygodnia w sobotę 
zorganizowano dzień partnerstwa, który 
w formie wielu imprez świętowano razem 
z gośćmi z partnerskiego miasta Jasień.

Transgraniczny 
niemiecko -polski 
dziecięcy turniej piłki 
nożnej w Weisswasser

partner wiodĄcy: 
Verein Für bewegungsspiele 
weisswasser 1909
partner projektu: 
gMina Żary o statusie MiejskiM
okres realizacji projektu: 
03/2019–11/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 208,83 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 394,11 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Przedmiotem projektu była organizacja 
turnieju piłki nożnej dla polskich 
i niemieckich dzieci. Udało się do udziału 
pozyskać 19 drużyn z przedszkoli.

3. rodzinny festyn 
w gospodarstwie 
bez granic

partner wiodĄcy: 
reit und FahrVerein rosenhoF e.V.
partner projektu: 
dpFa europryMus sp.z o.o (zgorzelec)
okres realizacji projektu: 
03/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
19 908,94 EUR
całkowity koszt projektu: 
24 022,01 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Wspólne zajęcia w ramach transgranicznego 
festynu w zgorzeleckiej ujeżdżalni Rosenhof, 
który odbył się w dniach 9–11. 08. 2019 
r., cieszyły się zainteresowaniem przede 
wszystkim wśród polskich i niemieckich 
rodzin wielopokoleniowych. Uczestnicy 
wspólnie spędzili czas wolny, tworzyli, 
piekli i bawili się. Spotkały się różne 
kultury, rodziny się zapoznawały 
i wymieniały doświadczeniami.
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Zgorzelecki projekt 
mostów językowych 
2019–2020 szkoły 
Dietricha -Heise

partner wiodĄcy: 
eVangelischer schulVerein 
niesky/görlitz e.V.
partner projektu: 
szkoła podstawowa nr 2 iM. 
j. iwaszkiewicza z oddziałaMi 
integracyjnyMi (zgorzelec)
okres realizacji projektu: 
05/2019–07/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
3 638,64 EUR
całkowity koszt projektu: 
4 388,07 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Klasy 1–4 niemieckiej i polskiej szkoły 
w roku szkolnym 2019/2020 spotkały 
się trzykrotnie, wspólnie uczestniczyły 
w zajęciach szkolnych, bawiły się i chodziły 
na wycieczki. Projekt przyczynił się 
do tego, by dzieci z przygranicznego 
regionu lepiej się poznały, były wobec 
siebie otwarte i bez uprzedzeń.

Czas(opismo) dla dzieci 
na N/P pograniczu

partner wiodĄcy: 
entwicklungsgesellschaFt 
niederschlesische oberlausitz 
Mbh (görlitz)
partner projektu: 
dpFa europryMus/ szkoły tĘcza (zgorzelec)
okres realizacji projektu: 
06/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 584,62 EUR
całkowity koszt projektu: 
15 981,90 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dzięki zespołowi projektowemu powstały 
dwa różne dwujęzyczne czasopisma 
dla dzieci z pogranicza. W styczniu 
2020 roku czasopisma zaprezentowano 
niemieckim i polskim dzieciom w szkole 
podstawowej jednostki prowadzącej DPFA.

Niemiecko -polski 
turniej w tenisie 
stołowym

partner wiodĄcy: 
sV Viktoria gablenz 90 e.V. (bad Muskau)
partner projektu: 
uczniowski klub sportowy „teja łĘknica”
okres realizacji projektu: 
06/2019–10/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
2 919,25 EUR
całkowity koszt projektu: 
3 813,81 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dnia 3. 08. 2019 r. w Bad Muskau odbył 
się polsko -niemiecki turniej w tenisie 
stołowym, w którym wzięło udział 
13 polskich i 24 niemieckich sportowców 
z Łęknicy i Bad Muskau. Turniej 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Łęknicy i Bad Muskau.
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Polsko -niemiecki 
sportowe dni spotkań

partner wiodĄcy: 
dpFa -regenbogen -grundschule görlitz
partner projektu: 
dpFa europryMus sp. z o.o. szkoła 
podstawowa tĘcza zgorzelec
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 122,38 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 276,76 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 
10 jednodniowych spotkań sportowych 
w Polsce i 8 w Niemczech. W ramach 
tych działań polskie i niemieckie 
dzieci aktywnie uprawiały sport 
i doskonaliły swoją znajomość języka.

Niemiecko -polski obóz 
młodych strażaków

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung spreetal 
(spreetal ot burgneudorF)
partner projektu: 
Miasto jasieŃ
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 193,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 007,95 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Obóz strażacki odbył się w dzielnicy 
Neustadt w gminie Spreetal w dniach 
12–14. 07. 2019 r. Priorytetem była wspólna 
nauka i przyswajanie podstawowych zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. Celem było wyszkolenie 
młodzieżowych drużyn strażackich z obu 
regionów, by mogli później pracować 
w jednostkach ochotniczych straży 
pożarnych w swoich miastach i gminach. 
Dla uczestników zorganizowano 
wspólne ćwiczenia i wycieczki.

Międzynarodowe 
lekkoatletyczne 
jesienne spotkanie 2019

partner wiodĄcy: 
hsg turbine zittau e. V., abt. leichtathletik
partner projektu: 
MiĘdzyszkolny klub sportowy 
„szerszeŃ” (bogatynia)
okres realizacji projektu: 
05/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 028,98 EUR
całkowity koszt projektu: 
11 858,80 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
„Międzynarodowy jesienny meeting 
lekkoatletyczny” był sportowym świętem 
dla sportowców z euroregionu Nysa w wieku 
od 6 do 15 lat. Udział mogli wziąć także 
sportowcy z uszkodzeniem wzroku. Było 
to dobre zakończenie sezonu zawodów 
plenerowych w 2019 roku. Młodzi sportowcy 
z pogranicza mogli podczas rozgrywek 
sportowych fair play zmierzyć swoje siły.
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Współpraca szkół 
podstawowych 
z Sulikowa 
i Hohendubrau

partner wiodĄcy: 
geMeinde hohendubrau
partner projektu: 
geMeinde sulików
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
7 011,32 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 406,87 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Dzieci ze szkół podstawowych z Sulikowa 
i Hohendubrau spędziły w lipcu 
2019 roku cudowny wakacyjny tydzień 
na zamku Gebelzig, uczestnicząc 
w ciekawych wycieczkach po okolicy.

Muzyczna droga 
z Niemiec do Polski: 
transgraniczny 
cykl koncertów 
18 sierpnia 2019

partner wiodĄcy: 
FörderVerein „koMMen und gehen” – 
das sechsstädtebundFestiVal e.V.
partner projektu: 
gMina Miejska lubaŃ
okres realizacji projektu: 
06/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 010,57 EUR
całkowity koszt projektu: 
21 289,52 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
„Przychodzenie i odchodzenie” – Festiwal 
Związku Sześciu Miast! oraz Miasto Lubań 
zorganizowały 18 sierpnia 2019 roku 
wiele wydarzeń. Trzy koncerty kameralne 
w Niemczech i wspólny koncert końcowy 
w Lubaniu wygenerowały nowe pomysły 
muzyczne i artystyczne i wzmocniły 
współpracę. Muzyczną drogę Królewskim 
Szlakiem Via Regia w przestrzeni i czasie 
pokazały koncerty kameralne w zamkach 
Gröditz, Königshain i Krobnitz.

Niemiecko -Polski 
Festyn Pokoju na 
rzecz wspierania 
porozumienia 
i przeciwko 
zapomnieniu

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st.Marienthal (ibz)
partner projektu: 
stowarzyszenie królewska dolina – 
górnołuŻycki działoszyn bogatynia
okres realizacji projektu: 
08/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
10 183,79 EUR
całkowity koszt projektu: 
13 146,94 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Od 2019 roku Festyn Pokoju w Ostritz 
odbywa się we współpracy z organizacjami 
z polskich sąsiednich gmin. 12 października 
2019 roku i 26 września 2020 roku 
wielu wolontariuszy, stowarzyszeń 
i instytucji z obu stron rzeki Nysy na 
rynku w Ostritz jasno opowiedziało się 
za demokracją i otwartością na świat. 
Podczas Festynu Pokoju w Ostritz bogaty 
program obejmował stoiska z ofertą 
edukacyjną i kreatywną, sport, kulturę, 
muzykę i merytoryczne dyskusje.
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Niemiecko -polski 
turniej w tenisie 
stołowym 2020

partner wiodĄcy: 
sV kubschütz, abteilung tischtennis
partner projektu: 
akadeMia tenisa stołowego wang lutynia
okres realizacji projektu: 
12/2019–12/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
11 005,15 EUR
całkowity koszt projektu: 
12 982,08 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
We wrześniu 2020 roku podczas jednego 
weekendu w Blaschwitz zorganizowano 
turniej w tenisie stołowym z 16 polskimi 
i niemieckimi uczestnikami.

Kamera włączona! – 
międzynarodowy 
niemiecko -polski 
obóz filmowy

partner wiodĄcy: 
internationales begegnungszentruM 
st. Marienthal
partner projektu: 
dpFa europryMus sp.z o.o. – organ 
prowadzĄcy szkoły tĘcza w zgorzelcu
okres realizacji projektu: 
09/2019–12/2019
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
13 748,33 EUR
całkowity koszt projektu: 
16 174,50 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Młodzi ludzie z Polski i Niemiec podczas 
tego tygodnia intensywnie zajmowali się 
tematyką „filmu”, opracowywali własne 
scenariusze, odbywali trening aktorski, 
uczyli się techniki kręcenia i produkcji 
oraz wykonali 3 krótkie filmy o różnej 
tematyczne liczące ok. 10 minut.

ONE (Oder -Neisse-
-Elbe) – Konvent – trzy 
kraje – jedna przyszłość

partner wiodĄcy: 
landkreis görlitz
partner projektu: 
powiat zgorzelecki
okres realizacji projektu: 
09/2019–07/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
4 233,77 EUR
całkowity koszt projektu: 
9 025,81 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu odbyły się dwa 
wydarzenia: konferencja „Wspólna 
powiązana przestrzeń” 4 marca 
2020 roku w Jauernick -Buschbachu 
oraz 1. trójstronne spotkanie grupy 
roboczej 8 września 2020 roku w Görlitz. 
Uczestnikami byli politycy i przedstawiciele 
euroregionu z Niemiec, Polski i Czech. 
W ramach wniosków sformułowano 
średniookresowe cele a Powiat Görlitz 
w programie MORO złożył wniosek 
o dofinansowanie dalszego monitorowania 
celów, który został zatwierdzony.
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Wspólne doświadczanie 
niemiecko -polskich 
tradycji świątecznych

partner wiodĄcy: 
geMeindeVerwaltung spreetal
partner projektu: 
Miasto jasieŃ
okres realizacji projektu: 
09/2019–02/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
6 700,21 EUR
całkowity koszt projektu: 
7 882,60 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Niemieccy, polscy i czescy sportowcy 
spotkali się jesienią 2019 roku na jesiennym 
meetingu lekkoatletycznym w Weinau 
w Żytawie i walczyli o zwycięstwo.

 4. Niemiecko-polska 
podróż do muzyki

partner wiodĄcy: 
stiFtung „kinder brauchen Musik”, 
regionalbüro sachsen
partner projektu: 
pp1: dpFa -regenbogen -grundschule 
görlitz in trägerschaFt der dpFa-
-schulen ggMbh pp2:szkoła 
podstawowa nr 1 w pieŃsku
okres realizacji projektu: 
10/2019–01/2020
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
16 103,32 EUR
całkowity koszt projektu: 
19 033,64 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach tygodniowych warsztatów 
w listopadzie 2019 roku polskie i niemieckie 
dzieci w ośrodku KIEZ w Seifhennersdorfie 
przygotowywały musical „Europa – ziemia 
dzieci”. Podczas końcowego wydarzenia 
zaprezentowali go rodzicom i gościom.

Próba trwa! – 
międzynarodowy 
niemiecko -polski 
obóz teatralny

partner wiodĄcy: 
stiFtung internationales 
begegnungszentruM st. Marienthal
partner projektu: 
Fundacja paMiĘć, edukacja, kultura
okres realizacji projektu: 
06/2020–02/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr: 
14 699,73 EUR
całkowity koszt projektu: 
17 585,06 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Polsko -niemiecki obóz teatralny 
odbył się podczas wakacji letnich 
w 2020 roku w Ostritz. Uczestniczyli 
w nim polscy i niemieccy młodzi ludzie 
pod profesjonalnym kierownictwem. 
Zwieńczeniem była publiczna prezentacja 
przygotowanego spektaklu.
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Warsztaty przyszłości 
nt. niemiecko -polskiej 
współpracy z seniorami

partner wiodĄcy:
stiFtung internationales 
begegnungszentruM st. Marienthal
partner projektu:
karr karkonoska agencja rozwoju 
regionalnego s.a., jelenia góra
okres realizacji projektu:
01/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
12 173,50 EUR
całkowity koszt projektu:
14 321,76 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W dniach 20 i 21 września 2021 roku 
w St. Marienthal odbyły się warsztaty na 
temat przyszłości dla około 40 niemieckich 
i 50 polskich uczestników. Podczas 
warsztatów seniorzy mogli przedstawić 
swoje pomysły na dalszą ścisłą polsko-
-niemiecką współpracę – dzięki praktycznej 
metodzie warsztatowej każdy z uczestników 
miał możliwość podzielenia się swoimi 
pomysłami na przyszłe projekty i omówienia 
ich wspólnie z innymi. Seniorzy są bardzo 
zainteresowani aktywnym udziałem 
w proponowaniu przyszłych przedsięwzięć.

Messiaen w obozie 
jenieckim w Goerlitz: 
polsko -niemiecka 
premiera fi lmu 
w plenerze

partner wiodĄcy:
Meetingpoint Music Messiaen e.V.
partner projektu:
Fundacja paMiĘć, edukcja, kultura
okres realizacji projektu:
11/2020–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 224,41 EUR
całkowity koszt projektu:
8 499,30 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Z okazji 80. rocznicy premiery „Kwartetu 
na koniec czasu” Oliviera Messiaena, 
12 sierpnia 2021 r. w przestrzeni publicznej 
zaprezentowano dokument arte. 
Dokument ten zawiera nagranie kwartetu 
oprawione wywiadami i kontekstem 
historycznym. Tego dnia w Peterskirche 
w Goerlitz przed Waidhausem odbyły 
się trzy następujące po sobie projekcje 
w języku niemieckim z polskimi napisami. 
Po każdej projekcji odbywały się żywe 
dyskusje i wymiana opinii na temat fi lmu.

Występ „Karawana 
Pücklera. Podróże 
po Łużycach” 
w Parku Kromlau

partner wiodĄcy:
geMeinde gablenz
partner projektu:
Miasto zielona góra
okres realizacji projektu:
04/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
20 000,00 EUR
całkowity koszt projektu:
23 677,99 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Spektakl „Karawana Pücklera” odbył 
się 27 czerwca 2021 roku w Parku 
Kromlau. W imprezie wzięło udział około 
50 zaproszonych gości polskiego partnera 
Zatonie, a także liczni mieszkańcy Gablenz 
i około 1500 osób odwiedzających park. 
Karawana Pücklera została zrealizowana 
jako impreza otwarta, w której artyści 
różnych gatunków i kierunków nawiązali 
dialog z gośćmi i zwiedzającymi 
w każdym wieku, z różnych środowisk 
i o różnych zainteresowaniach.
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Niemiecko -polski 
jesienny festyn 
w Neustadt/Spree od 
1 do 3. 10. 2021

partner wiodĄcy:
landessportVerein (lsV) neustadt/spree
partner projektu:
Miasto jasieŃ
okres realizacji projektu:
06/2021–12/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
13 542,55 EUR
całkowity koszt projektu:
15 932,41 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Projekt obejmował kompleksowy wachlarz 
kulturalny, sportowy i informacyjny 
w kilku obszarach tematycznych. Zakres 
był szeroki, od wymiany doświadczeń 
członków straży pożarnej, pokazów 
sprzętu, zajęć sportowych, zabawnych 
konkursów po przyjacielskie spotkania 
i wspólne świętowanie. Specjalne 
programy dla dzieci wzbogaciły ofertę, 
wspisując się w całość programu.

„Coolinaria” niemiecko-
-polski festiwal 
wina i kulinariów

partner wiodĄcy:
kühlhaus görlitz e. V.
partner projektu:
gMina Miejska zgorzelec
okres realizacji projektu:
03/2021–09/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 345,06 EUR
całkowity koszt projektu:
9 044,37 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
Realizacja projektu miała na celu wymianę 
wiedzy i tworzenie sieci kontaktów 
pomiędzy niemieckimi i polskimi 
winiarzami. W dniu 25 czerwca 2021 r. 
forum eksperckie umożliwiło polsko-
-niemiecką wymianę wiedzy. Drugiego 
dnia winiarze prezentowali swoje 
produkty wszystkim zainteresowanym. 
Na imprezę przybyło około 2000 gości 
z Polski i Niemiec. Ponadto zorganizowano 
wspólny festiwal dla miast Görlitz 
i Zgorzelec, który ma być wydarzeniem 
transgranicznym i kszałtującym tożsamość.

Śladami zniszczenia

partner wiodĄcy:
cateedrale e.V. görlitz
partner projektu:
Fundacja kuźnia zgorzelec
okres realizacji projektu:
04/2021–10/2021
doFinansowanie ze Środków eFrr:
7 930,85 EUR
całkowity koszt projektu:
9 330,41 EUR

przedMiot i rezul taty projektu
W ramach projektu polscy i niemieccy 
multiplikatorzy z dziedziny 
wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej edukacji 
młodzieży w Euroregionie Nysa wzięli udział 
w wyjeździe studyjnym. Odbył się w dniach 
7–11 października 2021 roku na trasie Görlitz-
-Zgorzelec -Rogoźnica -Kraków -Oświęcim. 
Obejmował on wykłady i spotkania 
z dyrektorem miejsca pamięci/historykiem, 
zwiedzanie z przewodnikiem oraz 
codzienne refl eksje. Projekt przyczynia się 
do pogłębienia współpracy transgranicznej 
w Euroregionie Nysa w zakresie 
przekazywania historii hitlerowskich 
okrucieństw w czasie II wojny światowej.


