
 

Dotace z ERDF                                                              1.903.782,74 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Město Hrádek nad Nisou                                                                                                                                   1.522.645,80 EUR  
 
Partner projektu: 
Gmina Bogatynia                                                                                                                                                    381.136,94 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Multifunkční centrum Trojzemí 

Hrádek n.N. (CZ) - Bogatynia (PL) 

Cílem projektu byla podpora rozvoje cestovního ruchu 

v turisticky zajímavé oblasti Trojzemí tří hranic 

ve městech Bogatyia a Hrádek n.N. prostřednictvím 

vytvoření atraktivní nabídky pro trávení volného času 

zároveň pro obyvatele příhraničních měst, 

a také pro turisty. V rámci dvou objektů Multifunkčního 

centra Trojzemí byla na české a polské straně vytvořena 

turistická informační střediska s dobře připraveným 

informačním zázemím a přístupem na internet. Informace 

jsou zájemcům poskytovány v polštině a v češtině, 

a v případě potřeby také v němčině a angličtině. Dále 

v rámci projektu vzniklo Muzeum Trojzemí s historickou 

prezentací regionu. Objekt je vybaven výstavním sálem 

a sálem vybaveným multimediální technikou s pódiem 

a zázemím. Jejich úkolem bude mezi jinými propagace 

místní historie a kultury a možnost pořádání kulturně-

turistických akcí přeshraniční povahy.  

 

Investice uskutečněná v rámci projektu obcí Bogatynia 

byla poničena během záplav 7. srpna 2010.    



Společná realizace: 

 

Realizace projektu probíhala podobně na obou 

stranách hranice. Partneři společně vypracovali 

způsob organizace turistického centra, v němž 

budou prezentovány výstavy regionální povahy. 

Dále byly připraveny přenosné polsko-české výstavy 

(fotografie, tradice a řemeslo, místní a regionální 

autoři, děti a mládež). Každý výstava byla 

prezentována na obou stranách hranice.  

Společná příprava: 
 
Projekt byl připravován v rámci aktivit pracovní 
skupiny Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia 
– Hrádek n.N. – Zittau „Společný plán rozvoje“. 
Za účelem podrobného vypracování etap 
realizace předmětného projektu byla vytvořena 
pracovní skupina, která v rámci 7 setkání určila 
mezi jinými: termíny realizace projektu, 
kompetence, propagaci projektu, společný 
název projektu, rozpočet, termíny pro přípravu 
popisové části projektu a příloh, a také společně 
vyhotovila projektovou žádost, rozpočet 
pro polskou a českou stranu, a nezbytné 
dokumenty, včetně dohody o spolupráci.  

Společné financování: 

Partneři během přípravy projektu a rozpočtu určili 

výši společného financování projektu. Zhruba 20% 

nákladů projektu pokryla polská strana a cca 80% 

česká strana. Vlastní vklad partnerů byl zajištěn 

prostřednictvím přijetí příslušných usnesení obecní 

rady a města Bogatynia a rady města Hrádek n.N.   

Společný personál: 

 

Za účelem realizace projektu byla vytvořena 

společná pracovní skupina, kterou tvořili odborníci 

z různých oborů určeni polským a českým 

partnerem, mezi jinými pro propagaci, technickou, 

ekonomickou a finanční podporu, a management.   

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


