
 

Dotace z ERDF                                                                221.318 EUR  
 
Vedoucí partner: 
Euroregion Nisa – regionální sdružení, Liberec                                                                                                       122.045 EUR  
 
Partner projektu: 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Jelenia Góra                                                                            99.273 EUR  

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

Strategie rozvoje Euroregionu Nisa  

Cílem projektu je vytvořit společnou strategii rozvoje 

Euroregionu Nisa na roky 2014 - 2020, která umožní 

strategickou a systematickou podporu rozvojových 

projektů nejvyšší hodnoty pro rozvoj přeshraniční 

spolupráce. Strategia bude připravena přeshraničními 

expertními skupinami a různé etapy práce společnosti 

budou řešeny v rámci bilaterálního Řídícího 

výboru. To umožní vytvoření soudržného konceptu 

sloužícího k podpoře vývoje polsko-českého pohraničí 

a přispívá k socioekonomické integraci polsko-české 

oblasti euroregionu Nisa. 



Společná realizace: 

 

Všechny projektové aktivity byly plánované jako 

běžné.  Budou koordinované společným 

projektovým týmem. Rozvoj strategie se uskuteční 

ve společných orgánech (řídící výbor, tým a expertní 

skupiny). Kromě toho se zároveň konference 

a politické publikace budou prováděny ve stejné 

míře na obou stranách hranice. 

Společná příprava: 
 
Koncept projektu vznikl v úzké spolupráci obou 
partnerů, jejichž hlavním posláním je rozvoj 
spolupráce polského a českého euroregionu 
Nisa. Partneři spolupráce připravili projekt 
s p o l e č n ě  n a  k o o r d i n a č n í c h 
setkáních. Mezi setkáními se komunikace 
uskutečnila telefonicky a e-mailem. Plán 
projektu byl předložen politickým orgánem - 
prezídiu Euroregionu, který schválil konečný 
tvar plánovaného projektu, který se má 
realizovat. 

Společné financování: 

Projekt má společný rozpočet na všechny 

činnosti. S cílem zajistit účinnější kontrolu některých 

činností jedné nebo druhé strany byla přidělena 

finanční odpovědnost za jejich realizaci (zejména 

v případě externích objednávek). Kromě toho 

byl připraven podrobný orientační rozpočet 

projektu, ve kterém byly náklady rozděleny 

do jednotlivých projektových aktivit. Většina 

plánovaných nákladů se rovnoměrně rozdělí mezi 

oba partnery, kvůli čemuž je rozpočet obou stran 

podobný. 

Společný personál: 

 

Koordinátorem projektu bude společný projektový 

tým složený z jednoho zaměstnance polského 

partnera a jednoho zaměstnance českého 

partnera. Budou se pravidelně (alespoň jednou 

týdně) kontaktovat osobně - střídavě na polské 

a české straně. Projektový tým se zúčastní i všech 

jednání týkajících se rozvoje strategie. 
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