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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch 

 

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

Termín:  13.08.2020 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Evropský dům, Liberec  

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

 
NÁVRH PROGRAMU 

BOD 1 Dopady krize na cestovní ruch a možná řešení v rámci přeshraniční spolupráce  

• Prezentace statistických údajů z oblasti cestovního ruchu v ERN (V. Maškarincová, Statistický úřad 

Liberec)  

• Prezentace projektu sběru dat od mobilního operátora v Libereckém kraji pro monitoring v cestovním 

ruchu (J. Šeps, oddělení cestovního ruchu KÚLK)  

• Představení sasko-českého klubu pro cestovní ruch Hospodářské komory v Drážďanech (Jiří Zahradník, 

IHK Dresden, sekretariát v Žitavě) 

BOD 2 Příprava dotačního období 2021 – 2027 a strategie ERN  - projekt Posílení institucionální 

spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

BOD 3 Představení malého projektu Euroregionu Nisa „Euroregion Neisse -Nisa-Nysa v číslech 

a obrazech“, v jehož rámci vznikne brožura s tipy na výlety na méně známá místa -> vytvoření seznamu 

turistických cílů  

BOD 4 Krátká polední pauza, občerstvení  

BOD 5 Návštěva IQ Landie a IQ Planetária 
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Zápis 
Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch 

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

Termín:  13.08.2020 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Evropský dům, Liberec  

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

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

Nysa, registrační číslo: 100376079. 

Přítomni: viz prezenční listina 

BLOK I 

- Přivítání účastníků panem Havlíčkem, zástupcem jednatele ERN  

- Pan Havlíček představil činnost ERN a odborných pracovních skupin v  rámci ERN 

- Představovací kolečko všech účastníků 

- Blok prezentací: 

1. Prezentace: Jiří Hruboň, KORID LK – Euro-Nisa-Ticket 

2. Prezentace: Jakub Šeps, KÚLK – Analýza návštěvnosti Libereckého kraje - sběr dat od mobilního 

operátora pro monitoring v cestovním ruchu  

3. Prezentace: Věra Maškarincová, Ondřej Beneš, Krajská správa SÚ v  Liberci – Cestovní ruch 

v ERN (údaje za 1. kvartál 2020) 

4. Prezentace: Jiří Zahradník, Hospodářská komora Drážďany, sekretariát Žitava – Sasko-český 

klub pro cestovní ruch 

BLOK II 

- Pan Havlíček informoval o projektu „Posílení institucionální spolupráce v  Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa“ (LP: Euroregion Neisse e.V., PP: Euroregion Nisa) a přípravě strategie ERN 

pro období 2021-2027, která bude základem pro přeshraniční spolupráci v  ERN v novém 

období; pracovní skupina bude do práce na strategii aktivně zapojena, neboť témata pro tuto 

publikaci budou projednávána přímo na workshopech 

- Paní Ženíšková informovala o malém projektu „Euroregion Neisse -Nisa-Nysa v číslech 

a obrazech“ (LP: Euroregion Nisa, PP: Euroregion Neisse e.V.); byly ohodnoceny tipy na výlety 

pro turistickou brožuru z české strany; zástupci německé a polské strany přislíbili dodání tipů 

na výlety z jejich území do konce srpna 

- Paní Hamplová (MAS Český sever) zdůraznila prosbu, aby v  připravované brožuře s tipy 

na výlety byly zastoupeny všechny regiony včetně Šluknovska  
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- Zástupce Euroregionu Nysa pan Gałęski vyslovil obecnou nutnost návaznosti odborných 

pracovních skupin na prioritní oblasti nové strategie ERN pro další programovací období 

a zároveň užšího pojetí pracovních skupin, tak aby bylo možné efektivně řešit konkrétní 

záměry, problémy aj. 

BLOK III 

- Exkurze do IQ Landie a IQ Planetária 
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