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Projekty wybrane do dofinansowania przez Komitet Monitorujący Interreg 

Polska – Saksonia 23-24.05.2018 

 

1. REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii  

Partnerzy projektu:   

 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (Beneficjent Wiodący), 

 TU Dresden, 

 Województwo Dolnośląskie, 

 Stadt Bautzen, 

 Gmina Miejska Bolesławiec, 

 Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH, 

 Gmina Gryfów Śląski, 

 Gmina Miejska Kamienna Góra, 

 Gmina Lubawka, 

 Gmina Lubomierz, 

 Stadt Reichenbach OL., 

 Gmina Żary o statusie miejskim, 

 Stadt Zittau. 

Wysokość dofinansowania: 879 tys. EUR EFRR 

Partnerzy projektu przeprowadzą rewitalizację historycznych centrów małych 

i średnich miast w obszarze wsparcia. Efekty tych działań mają zwrócić uwagę 

turystów na walory kulturalne miejskich śródmieść, zwiększyć ich rozpoznawalność 

i dostępność. Planowana jest między innymi wystawa objazdowa, która zaprezentuje 

potencjał i sukcesy rewitalizacji centrów miast. Na szczególną uwagę zasługuje „gra 

geocachingowa”, której poszczególne etapy będą odbywać się w każdym 

z dziesięciu miast partnerskich. Będzie ona szansą dotarcia w szczególności do osób 

młodszych i zainteresowania ich ofertą kulturalną partnerów projektu. 

 

2. Nysa: GO – łączy kraje  

Partnerzy projektu:   

 Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (Beneficjent Wiodący), 

 Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT). 

Wysokość dofinansowania: 668 tys. EUR EFRR 

Celem projektu jest stworzenie interaktywnego systemu planowania podróży 

transportem publicznym w obrębie Euroregionu Nysa. System ten ma być 

wzbogacony o informacje nt. atrakcji turystycznych i kulturowych dostępnych 

w regionie (szlaki turystyczne oraz rowerowe, rezerwaty przyrody itp.). Za jego 

pośrednictwem użytkownicy będą mieli także dostęp do bazy noclegowej 

i gastronomicznej oraz do zapowiedzi nadchodzących wydarzeń kulturalnych. Portal 
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ma być dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, czeskiej 

oraz angielskiej. 

 

3. Przygoda w górach  

Partnerzy projektu:   

 Nadleśnictwo Świeradów (Beneficjent Wiodący), 

 Stadt Zittau. 

Wysokość dofinansowania: 674 tys. EUR EFRR 

Partnerzy projektu zagospodarują turystycznie góry i lasy poprzez budowę nowych 

bądź remont istniejących tras i obiektów turystycznych (oznakowanie szlaków, 

przywrócenie ich do użytku, budowa wież widokowych, wiat turystycznych itd.). 

Obecnie na terenie beneficjentów znajdują się atrakcje turystyczne, do których 

dostęp jest ograniczony ze względu np. na zniszczenia wskutek klęsk żywiołowych 

(pożary, powodzie, nawałnice). Odbudowa szlaków turystycznych pozwoli ponadto 

na skierowanie ruchu turystycznego na szlaki i zapobiegnie dewastacji miejsc o 

cennych walorach przyrodniczych (rezerwatów przyrody, stref ochronnych zwierząt).  

 

4. Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza  

polsko-niemieckiego - etap V  

Partnerzy projektu:   

 Gmina Zgorzelec (Beneficjent Wiodący), 

 Landkreis Goerlitz, 

 Senckenberg Museum für Naturkunde Goerlitz, 

 Stadt Goerlitz, 

 Gmina Miejska Zgorzelec, 

 Powiat Żarski, 

 Gmina Pieńsk, 

 Nadleśnictwo Lipinki, 

 Gmina Żary. 

Wysokość dofinansowania: 2,4 mln EUR EFRR 

Partnerzy w ramach projektu zbudują ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku, 

oznakują szlaki turystyczne oraz wybudują i wyposażą centra informacji turystycznej. 

Te działania przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- 

-saksońskiego oraz ułatwią dostęp do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych. 

W projekt zaangażowanych jest dziewięciu partnerów, zarówno z Saksonii, 

jak i województwa dolnośląskiego, i lubuskiego. Dzięki temu obejmie on swoim 

zasięgiem prawie cały obszar wsparcia programu. 
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5. Turystyka bez granic  

Partnerzy projektu:   

 Gmina Żary o statusie miejskim (Beneficjent Wiodący), 

 Große Kreisstadt Weißwasser/O. L. 

Wysokość dofinansowania: 483 tys. EUR EFRR 

Celem projektu jest poprawa bazy biwakowo-noclegowej w obu miastach 

partnerskich. Beneficjenci zbudują bądź rozbudują place postojowe dla kamperów 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także miejsca biwakowe do rozstawiania 

namiotów. Zlokalizowane one będą w miejscach atrakcyjnych turystycznie, takich jak 

kąpieliska oraz ogród zoologiczny. Partnerzy oczekują, że te działania zwiększą 

dostępność i rozpoznawalność dóbr kultury i natury w Żarach oraz Weißwasser, 

wśród okolicznej społeczności oraz turystów. 

 

6. Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!  

Partnerzy projektu:   

 Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V. (Beneficjent Wiodący), 

 Gmina i Miasto Lwówek Śląski, 

 Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH. 

Wysokość dofinansowania: 415 tys. EUR EFRR 

Partnerzy projektu będą promować atrakcje geologiczne znajdujące się na terenie 

Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (stare miejsca wydobycia granitu, jaskinie, formacje 

skalne, złoża minerałów i formy polodowcowe). Beneficjenci zorganizują m.in. 

wystawy multimedialne, które będą prezentować bogactwo geologiczne regionu. 

Dodatkowo partnerzy zwiększą dostępność atrakcji turystycznych m.in. poprzez 

przygotowanie dwujęzycznych tablic informacyjnych w parkach geologicznych, stron 

internetowych oraz mobilnych aplikacji z audio przewodnikiem. 

 

7. A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz 

polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela 

i Bad Muskau  

Partnerzy projektu:   

 Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu (Beneficjent Wiodący), 

 Stadtverwaltung Bad Muskau. 

Wysokość dofinansowania: 646 tys. EUR EFRR 

Partnerzy projektu stworzą nową oraz poprawią istniejącą infrastrukturę turystyczną 

(m.in. punkt informacji turystycznej, ścieżki dydaktyczne, oznakowanie szlaków 

turystycznych) w Trzebielu i Bad Muskau. Ponadto Beneficjenci przygotują nową 

ofertę kulturalną (m.in. rajdy piesze i rowerowe, pikniki rodzinne, warsztaty 
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garncarskie). Partnerzy oczekują, że dzięki tym działaniom zwiększą swoją 

rozpoznawalność oraz wypromują ofertę kulturalną i walory przyrodnicze wśród 

mieszkańców pogranicza oraz turystów. 

 

8. Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo 

pogranicza  

Partnerzy projektu:   

 Gmina Bolesławiec (Beneficjent Wiodący), 

 Gmina Warta Bolesławiecka, 

 Gmina Miejska Bolesławiec, 

 Gmina Osiecznica, 

 Stadt Bernsdorf. 

Wysokość dofinansowania: 1,3 mln EUR EFRR 

Partnerzy projektu zbudują ścieżki rowerowe (o długości prawie 15 km), oznakują 

i zagospodarują szlaki turystyczne oraz przeprowadzą modernizację parku 

miejskiego. Dodatkowo opracują aplikację mobilną, zaktualizują mapy i strony 

internetowe, uwzględniając informacje o przeprowadzonych inwestycjach. Dzięki tym 

działaniom zwiększy się dostępność atrakcji turystycznych regionu oraz 

wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego terenów ww. gmin. 


