POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na setkání pracovní skupiny „EUREX-Statistika” Euroregionu Nisa,
které se bude konat v Jelení Hoře dne 25.11.2019 v 1000 hod. v sídle
Polskiego Sekretariatu Euroregionu Nysa
ul. 1 Maja 57
58-500 Jelenia Góra
Navrhuji následující program jednání:
1.
2.
3.
4.

Podsumowanie prac nad publikacją „Ceny w Euroregionie Nysa 2019”.
Aktualizacja informacji o powiatach w Euroregionie Nysa.
Wspólne prace na 2020 r.
Sprawy różne.
S přátelským pozdravem
Sławomir Banaszak

KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578

V Liberci dne 25. listopadu 2019
Počet stránek: 1
Vyřizuje: Mgr. Věra Maškarincová
Tel.: 485 238 813
E-mail: vera.maskarincova@czso.cz

Zpráva z jednání pracovní skupiny EUREX Statistika Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
Místo jednání:

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Jelenia Gora

Datum jednání: 25. 11. 2019
Účastníci jednání:
Sławomir Banaszak
Dorota Smoczynska
Birgit Scheibe
Gabriela Retschke
Ondřej Beneš
Věra Maškarincová

Statistický úřad Jelenia Góra
Statistický úřad Jelenia Góra
Statistický úřad Svobodné země Sasko
Statistický úřad Svobodné země Sasko
KS ČSÚ v Liberci
KS ČSÚ v Liberci

Program jednání:
1. Návrh změn publikace Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa od roku 2019
2. Aktualizace tabulek Euregionu Neisse-Nisa-Nysa – základní údaje
3. Publikace k výročí 30 let Euroregionu Nisa
1. Jednání zahájil p. Banaszak, který přivítal přítomné účastníky. Prvním bodem jednání byla rekapitulace úkolů
na materiálu Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Ten je na webových stránkách všech zúčastněných
stran zveřejněn.
Publikování průměrných cen za květen daného roku má pouze historický důvod, v květnu 2004 Česká a Polská
republika přistoupily k Evropské unii. Zúčastněné strany diskutovaly o možnosti publikovat průměrné roční ceny,
které budou lépe korespondovat s uváděnými průměrnými mzdami. S tím bude také souviset posunutí termínu
zveřejnění datové sady. Možnost změny sledovaného období a dostupnost dat bude prověřena všemi stranami
a k definitivnímu rozhodnutí dojde na příštím jednání.
2. Datová sada „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – základní informace“ (tzv. internetové tabulky) je před
dokončením, nově budou zařazeny tabulky s údaji za meteorologické stanice a s výsledky voleb do
Evropského parlamentu; z důvodu absence dat bude vyřazena tabulka s údaji za kulturní zařízení.
Chybějící data budou zaslána obratem po setkání, nebo jakmile budou k dispozici, nejpozději však
v lednu 2020, kdy bude sada zveřejněna.
3. Vzhledem k blížícímu se 30. výročí založení Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se zúčastněné strany rozhodly
k tomuto jubileu připravit elektronickou publikaci s daty do roku 2020.
Příští setkání skupiny se uskuteční 22. nebo 29. dubna 2020 v Kamenz.
Zapsala: Věra Maškarincová, Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Liberci
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