POZVÁNKA
Workshop v prioritní oblasti Doprava v ERN
-příprava strategie ERN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín:
16. 12. 2021
Čas:
od 14:00 (13:30 přihlašování) hodin
Místo:
online, WEBEX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážené dámy, vážení pánové,
Jménem Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa si Vás srdečně dovolujeme pozvat na workshop, jež proběhne
v rámci projektu „Posílení spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ v oblasti „Doprava v ERN“.
Workshop se bude konat 16. prosince 2021 ve 14:00.
Formou videokonference se budeme zabývat aktualizací „Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
2014 – 2020“ na období roku 2021 – 2027, a s tím spojenou trojjazyčnou publikací. V rámci
konference budou diskutovány připomínky a případné aktualizace pro doplnění nové strategie na rok
2021 – 2027.

Projekt Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, registrační číslo:
100376079

Zápis
Workshop v prioritní oblasti Doprava v ERN
-příprava strategie ERN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín:
16. 12. 2021
Čas:
od 14:00 hodin
Místo:
online, WEBEX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Workshop se konal v rámci projektu Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-NisaNysa, registrační číslo: 100376079.
Přítomni: viz prezenční listina
Workshop probíhal za simultánního tlumočení do polského a německého jazyka.
- Zahájení, setkání, přivítání účastníků a odsouhlasení programu videokonference
Pavel Branda, ERN – prezentace Strategie Euroregionu Nisa – základní východiska, postup
zpracování, akční plán: projektové záměry
– opakování pracovního návrhu prioritní oblasti A – Doprava
1) tematický rámec A.1 Silniční doprava, konkrétně opatření A 1.1 Společné plánování a rozvoj
silniční sítě, bezpečnost dopravy ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
- připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit
- výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů
-

Připomínky: potřeba zkvalitnění silnic na české a polské straně

2) tematický rámec A.1 Silniční doprava, konkrétně opatření A 1.4 Navigace pro návštěvníky
euroregionu ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit
- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů
-

Připomínky: návrh – vytvoření jednotné mobilní aplikace pro euroregion s informacemi o
turistických atraktivitách v euroregionu, a především navigací k nim

3) tematický rámec A.2 Železniční doprava, konkrétně opatření A 2.1 Investice do nových a
modernizace stávajících železničních spojení ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit
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- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů
-

Připomínky: - inicializace nových spojení
- návrh na rekonstrukci polské části železničního spojení Liberec - Žitava
- přidání zastávky na polském úseku železničního spojení Liberec – Žitava

4) tematický rámec A.3 Veřejná doprava, konkrétně opatření A 3.2 Vybudování a rozvoj společných
nabídek dopravy a cestovního ruchu a jejich účinná podpora ve Strategii Euroregionu Neisse-NisaNysa
- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit
- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů
-

Připomínky: - Podpora společné jízdenky ENT+
- rozšíření společné jízdenky ENT+ o další věkové kategorie a další počty osob
- rozšíření možností společné jízdenky ENT+ - zdarma vstupy na některé
turistické atraktivity euroregionu
- Zkvalitnění zastávek veřejné dopravy – vybudování elektronických tabulí na
zastávkách ukazující jízdní řády
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