
 

Dotace z ERDF                                                            169.649,29 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze                                                                 83.928,94 EUR  
 
Partner projektu: 
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou                                                                                           85.720,35 EUR  

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Atrakce průmyslu a techniky 

Euroregionu Nisa 

Z důvodu zájmu o postpriemyselné objekty a dávné 

tradice řemeslníků, prostřednictvím realizace projektu 

se partneři rozhodli rozšířit turistickou nabídku 

příhraničního regionu o nový produkt těsto vn ruchu - 

atrakce Průmysl ua techniky euroregionu Nisa. Po bývalé 

kráse technického rozvoje a pohraničního průmyslu byly 

v rámci projektu vytvořeny zbylé závody, vodárenské 

zařízení, doly, tlakové věže, hutní pece atd. V rámci 

projektu vznikne systém informace o atrakcích průmyslu 

a technologie Euroregionu Nisa: internetová stránka 

(obsahující mj: dějiny a archivní fotografie objektů 

a virtuální prohlídky - inovativní řešení umožňující ukázat 

místa, která z bezpečnostních důvodů nejsou k dispozici 

pro turistickou provoz), multimediální DVD průvodce 

s obsahem portálu a mapy atrakcí průmyslu a techniky 

a další propagační materiály. Jsou zde i výstavy, 

konference, semináře, workshopy, studijní cesty 

a prezentace propagující nový turistický produkt 

na oboch stranách hranice. 



Společná realizace: 

 

Partneři budou společně realizovat jednotlivé 

projektové aktivity, tj: 

- sjednocení studií polských odborníků (60 zařízení) 

a českých odborníků (100 zařízení), 

- překlady (4 jazykové verze: polština, čeština, 

němčina, angličtina) a výměna popisů partnery 

- fotografování objektů a výměna fotografií partnery 

- skenování archivních fotografií, rytin, starých 

pohlednic a výměna mezi partnery, 

- společný výběr 20 polských a 20 slovenských 

objektů pro rozvoj virtuálních vyhlídkových 

panoramat, 

- vytvoření společného internetového portálu 

v 4  azykových verzích, 

- vydání multimediálního průvodce na DVD 

ve 4  azykových verzích, 

- společné konzultace publikací a propagačních 

materiálů, 

- společné pořádání akcí propagujících nový 

turistický produkt, 

- organizování společné prezentace v Eurocentre 

v Jablonci nad Nisou, 

- společná propagace. 

Společná příprava: 
 
Myšlenka realizace projektu průmyslových 
atrakcí byla vytvořena během roku 
před podáním žádosti o projekt během 
společných setkání s partnerem, s nímž byly 
úspěšně realizovány přeshraniční projekty 
už několik let. Příprava projektu trvala 
půl roku; při vytváření projektové žádosti 
a příloh byly intenzivně komunikovány 
telefonicky a e-mailem. Přípravy proběhly 
i na  polečných pracovních setkáních, 4 v Jelení 
Hoře a 4 v Jablonci nad Nisou, kde bylo 
dohodnuto partnerství pro společnou realizaci 
projektu, společné aktivity a jejich termíny 
a rozpočet projektu, bylo specifikováno 
množství a tematický rozsah popisů 
industrializovaných atrakcí byla konkretizována 
propagační kampaň, jakož i byla podepsána 
dohoda o partnerství. Na posledním pracovním 
setkání v Jeleniej Gorze asi měsíc před podáním 
žádosti o projekt byly konečně specifikovány 
společné aktivity a jejich financování. 

Společné financování: 

V rámci přípravy projektu byly společně 

vypracovány standardy pro jednot l ivé 

aktivity. Každý partner vytvořil svůj vlastní rozpočet, 

k t e r ý  b y l  z a v e d e n  d o  s p o l e č n é h o 

rozpočtu. Rozpočet se odhadoval na základě 

personálních nákladů personálu projektu a nákladů 

na jednotlivé plánované projekty. Partneři budou 

financovat vlastní příspěvek z vlastních zdrojů. 

Společný personál: 

 

Personál projektu jsou koordinátoři, konzultanti, 

manažeři a správci projektu. Osoby zapojené 

do projektu jsou zaměstnanci na plný úvazek 

s dlouholetými zkušenostmi s realizací 

přeshraničních projektů v oblasti hospodářství 

a cestovního ruchu. Personál má zkušenosti 

s organizováním různých akcí. V současnosti dobře 

komunikuje a spolupracuje při realizaci projektů 

zaměřených na rozvoj a propagaci polsko-českého 

pohraničí. 

PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 


