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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Kultura, 

vzdělávání a věda - Ochrana památek v ERN  

-příprava strategie ERN- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  16. 12. 2021 

Čas:   od 10:00 (od 9:30 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 „Ochrana památek v 

ERN“.  

Workshop se bude konat 16. prosince 2021 v 10:00.  

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. 
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Zápis 
Workshop v prioritní oblasti Kultura, 

vzdělávání a věda - Ochrana památek v ERN 

-příprava strategie ERN- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  16. 12. 2021 

Čas:   od 10:00 hodin 

Místo:   online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Workshop se konal v rámci projektu Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa, 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 E – Kultura, sport, vzdělávání 

a znalosti 

 

1) tematický rámec E 1 Kultura a sport, konkrétně opatření E 1.1 Zachování a ochrana kulturního 

dědictví ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

- připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit 

- výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů 

 

- Připomínky:  - u specifických cílů v bodě Zachování památkové krajiny a její marketing 

použít pojem „propagace“ namísto marketingu 

 

- Návrh pro doplnění specifických cílů – Vytvoření vzdělávacího systému v oblasti 

tradičních řemesel 

 

- Návrh přidání bodu Oblast nehmotného kulturního dědictví 

 

- Návrh přidání bodu Provozování turistických stezek  

 

Příspěvek německé strany: oprava zdevastovaných německých hrobů na českém území  

 

  - digitalizace a oprava starých příhraničních hrobů 

  - založení spolků starajících se o hřbitovy (Funkční spolek v Kamenném Šenově) 

  - potřeba identifikovat kulturně zajímavé hroby 



 

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

100376079 

 

 

   renovace a zachování podstávkových domů 

  

- informační centrum Umgebindehaus provozované vysokou školou Hochschule 

Zittau/Görlitz (3D tisk, animace, virtuální realita, studentské práce, informace) 

- www.umgebindehaus.hszg.de 

 

2) tematický rámec E 1 Kultura a sport, konkrétně opatření E 1.2 Propojování jednotlivých odvětví 

kultury ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit 

- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů 

 

- Připomínky: - návrh přidání bodu Propojování veřejného a soukromého sektoru kultury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


