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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch v ERN  

-příprava strategie ERN- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  17. 12. 2021 

Čas:   od 10:00 hodin (přihlašování od 9:30) 

Místo:   online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vážené dámy, vážení pánové,  

Jménem Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa si Vás srdečně dovolujeme pozvat na workshop, který 

proběhne v rámci projektu „Posílení spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ v oblasti 

„Hospodářství a cestovní ruch“.  

Workshop se bude konat 17. prosince 2021 v 9:30.  

Formou videokonference se budeme zabývat aktualizací „Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

2014 – 2020“ na období roku 2021 – 2027, a s tím spojenou trojjazyčnou publikací. V rámci konference 

budou diskutovány připomínky a případné aktualizace pro doplnění nové strategie na rok 2021  

– 2027. 
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Zápis 
Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch v ERN 

-příprava strategie ERN- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  17. 12. 2021 

Čas:   od 10:00 hodin 

Místo:   online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Workshop se konal v rámci projektu Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa, registrační číslo: 100376079. 

Přítomni: viz prezenční listina 

Workshop probíhal za simultánního tlumočení do polského a německého jazyka.  

- Zahájení, setkání, přivítání účastníků a odsouhlasení programu videokonference 

Pavel Branda, ERN – prezentace Strategie Euroregionu Nisa – základní východiska, postup zpracování, 

akční plán: projektové záměry 

– opakování pracovního návrhu prioritní oblasti B – Hospodářství a cestovní 

ruch 

 

1) tematický rámec B 1 Hospodářství, rozvoj, inovace a trh práce, konkrétně opatření B 1.1 Podpora 

inovací, výzkumu a vývoje ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

- připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit 

- výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů 

 

- Připomínky:  - Doplnění do opatření zintenzivnění kooperace mezi výzkumnými  

  institucemi a vysokými školami 

  -  

2) tematický rámec B 1 Hospodářství, rozvoj, inovace a trh práce, konkrétně opatření B 1.3 Podpora 

pružného přeshraničního trhu práce ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit 

- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů 

 

- Připomínky: - Zmíněno kladení většího důrazu na vytvoření flexibilního přeshraničního trhu 

           práce 

  -  Usnadnění podmínek pro takzvané pendlery a přeshraniční dopravování 

  se za prací 

- Návrh – „Euroregion v návaznosti na covid - 19 uvažuje o zavedení statutu přeshraničního 

pracovníka v rámci celého euroregionu, který by nebyl limitován hranicemi“ – Pavel Branda 
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3) tematický rámec B 2 Cestovní ruch, konkrétně opatření B 2.1 Koordinace cestovního ruchu ve 

Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit 

- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů 

 

- Připomínky – Zvýšení potenciálu euroregionu pro vytvoření společného prázdninového 

  regionu – budování značky jak pro turisty, tak i pro místní cestující 

  - prohloubení spolupráce informačních center na všech stranách hranice 

  - Další podpora společné EURO NISA TICKET a jeho možné rozšíření 

4) tematický rámec B 2 Cestovní ruch, konkrétně opatření B 2.3 Vytváření a propagace společných 

nabídek a produktů cestovního ruchu ve Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

- Připomenutí specifických cílů, zdůvodnění a vhodných aktivit 

- Výzva k připomínkám a doplnění jednotlivých dílčích bodů 

 

 - Připomínky – Doplnění opatření o vytváření kulturních stezek 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


