
 

Dotace z ERDF                                                      1.260.508,35 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Jizerská, O.P.S., Bedřichov                                                                                                                                    736.191,80 EUR  
 
Partner projektu: 
Stowarzyszenie Bieg Piastów, Szklarska Poręba                                                                                               524.316,55 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Jizersko-Jakuszycka magistrala 

Realizace projektu přispěla k vytvoření jedné z největších 

přeshraničních lyžařských oblastí, které spojují trasy 

na běžecké lyžování na polské a české straně Jizerských 

hor. Technické vybavení bylo zakoupeno a také byla 

zajištěna příprava cca 250 km sjezdovek. Na polské straně 

nebyly stroje na údržbu silnic (pásové stroje, sněžné 

stroje, multifunkční stroje) a technické vybavení zařízení 

lyžařského stadionu v Jakuszycích nebylo 

k dispozici. Při  řípravě nejnavštěvovanějších tras na české 

straně bylo nutné nové pásové vozidlo, které zajistí 

potřebnou kvalitu jejich přípravy. Na začátečníky byla 

přestavěna i 5 km dlouhá lyžařská dráha v Bedřichově 

pro lyžaře-začátečníky a rodiny s dětmi. Kromě toho byly 

v rámci projektu připraveny nové mapy Jizersko-

Jakuszyckej magistrále, stejně jako náklady na provoz 

strojů (palivo). Modernizace autobusu zvýšila přitažlivost 

regionu pro turisty a obyvatele pohraničí. 



Společná realizace: 

 

Tým, který byl vytvořen při přípravě projektu, 

pokračoval v práci a podílel se na realizaci 

projektu. Nákup strojů se uskutečňoval v rámci 

postupných koordinačních aktivit na obou stranách 

hranice na základě výběrových řízení. Příprava 

a údržba lyžařských tratí pro společnou lyžařskou 

prohlídku Izerka - Orle byla provedena 

ve spolupráci, aby bylo možné použít přechod 

pro zimní lyžařský turismus. Na webových stránkách 

obou partnerů - kromě informací o aktuálním stavu 

projektu - byla vytvořena verze v jazyce partnera 

a byly poskytnuty odkazy na webové stránky 

partnera. 

Společná příprava: 
 
Práce na projektu se začala na společném 
setkání partnerů v Jakuszyce a pokračovala jako 
součást vzájemné elektronické korespondence, 
telefonických rozhovorů a pracovních setkání 
na obou stranách hranice, na  se diskutovalo 
o společných cílech (zlepšení stavu tras a lepší 
využití potenciálu oblasti). Na základě těchto 
konzultací byla vytvořena společná strategie 
rozvoje oblasti a byly vytvořeny podmínky 
pro běžecké lyžování pro širokou skupinu 
příjemců, tj. dětské a mládežnické sportovní 
kluby, jakož i závodníky, elitních běžkařů. 

Společné financování: 

Společné financování bylo zajištěno prostřednictvím 

společného rozpočtu projektu. 

Společný personál: 

 

Na přípravě a realizaci projektu pracoval společný 

personál, tj. osoby zaměstnané na základě 

pracovní smlouvy a mandátní smlouvy 

v partnerských organizacích. Byly organizovány 

pracovní setkání, během nichž se současně 

diskutovalo o aktuálních otázkách realizovaných 

aktivit. Každé tři měsíce byla provedena kontrola 

stavu realizace projektu. 
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