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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch  

- Podpora cestovního ruchu v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  23.06.2021 

Čas:    od 13:00 hodin 

Místo:    Online, WEBEX 

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

Vážené dámy, vážení pánové, 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Vás srdečně zve na online workshop zaměřený na oblast cestovního 

ruchu v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, a to formou videokonference na platformě WebEx (tato 

aplikace je v souladu s GDPR). Pro připojení budete potřebovat počítač s videokamerou a mikrofonem. 

Veškeré organizační zajištění samotné videokonference, připojení a průběhu zajistí tlumočníci, kteří 

Vám již předem poskytnou podrobný manuál a v den workshopu provedou všechny účastníky 

připojením. V aplikaci WebEx je možné simultánní tlumočení do dvou jazyků, sdílení prezentací či 

zapojení se do diskuze.  

Návrh programu 

TOP 1 Aktuální situace v cestovním ruchu po pandemii 

TOP 2 Plány propagace na sezonu 2021 

TOP 3 Společný marketing síťové jízdenky Euro-Nisa-Ticket+ a navazující podpora cestování veřejnou 

dopravou 

TOP 4 Infrastruktura cestovního ruchu – karavanová stání 

TOP 5 Přípravy nového dotačního období a strategie ERN 
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Zápis 

 

Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch  

- Podpora cestovního ruchu v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  23.06.2021 

Čas:    od 13:00 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 polštiny a němčiny. 

- Zahájení setkání, přivítání účastníků, odsouhlasení programu 

- pan Šeps, KÚLK – prezentace: Dopady pandemie na cestovní ruch v ČR a v Libereckém kraji 

   - návrh na vytvoření společné mapy karavanových míst pro území ERN 

   - návrh na zlepšení spolupráce v propagaci Euro-Nisa-Ticket -> podpora 

cestování s využitím hromadné dopravy 

- pan Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny Wroclaw - poreferoval o situaci na polské straně – např. 

Krkonošský národní park nezaznamenal v roce 2020 významný pokles návštěvníků, ale návštěvnost 

převážně z řad domácích turistů; příjezd zahraničních turistů z velké části znemožněn národními 

podmínkami na polské straně v souvislosti s pandemií 

- pan Galenski, ER Nysa – je nutné více propagovat regionální turistické produkty; na PL straně např. 

Údolí Bobru a euroregionální cyklomagistrály ER-6 

- paní Kárová – prezentace – představení nového turistického produktu „Pivní stezka Lužických hor“ 

- pan Mateusiak, PTTK Jelenia Góra – polská strana by se ráda zapojila do vzniku mapy karavanových 

míst; na PL straně již dříve taková iniciativa byla projednána s federací karavaningu; další myšlenkou 

je např. i vytvoření společného kalendáře akcí pro karavaning 

- federace se mezi sebou prý zkontaktují sami 

-> Euroregion Nisa rád poskytne součinnost, platformu pro jednání atd. 
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- pan Havlíček – informace ke stavu příprav nového dotačního období; nově by měla být prioritní osa 

na turismus a kulturu včetně malých investic ve sondu malých projektů i v česko-saském programu 

(obdobně, jako je tomu ve stávajícím období v česko-polském programu) 

- pan Mateusiak – dotaz, zda je na polské straně možnost požádat o zálohu na projekt, a zda je 

možné realizovat projekty bez partnera – odpověď: bohužel ani jedno není možné jak na polské tak 

české ani německé straně 

- Euroregion Nisa vydal brožuru s tipy na méně známé výlety „Neznámé krásy Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa“ a brožurku se statistickými údaji v grafickém zpracování „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 

v číslech a obrazech“,rádi poskytneme zájemcům (např. do infocenter)- > brožury k dostání přes 

kancelář ERN v dané zemi 

 

 

  


