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1  Sytuacja wyjściowa 

 

Region Górnych Łużyc i Dolnego Śląska rozwijał się poprzez minione stulecia jako wspólna przestrzeń 

kulturowa, ukształtowana w czasach panowania polskiego, czeskiego, habsburskiego, pruskiego i 

niemieckiego. Bogata historia panujących tu wcześniej rodów odzwierciedla się szczególnie w 

niepowtarzalnej na skalę europejską ilości zespołów parkowo-pałacowych. 

To właśnie w tym regionie działali najlwybitniejsi architekci i twórcy ogrodów Europy Środkowej, których 

dzieła podziwiać możemy do dziś. Należą do nich: Eduard Petzold, Fürst Herrmann von Pückler- 

Muskau, Karl Friedrich Schinkel, Friedrich August Stüler, Peter Joseph Lenné, Johann Christoph Knöffel, 

Max Bertram. 

 

Pierwsze przykłady wspaniałych, ważnych dla historii Polski i Niemiec założeń pałacowo-parkowych 

pochodzą z baroku, z epoki saskiej, kiedy to poprzez unię personalną władzę nad Polską i Saksonią 

sprawował saksoński książę elektor.  

Pod koniec XVIII wieku szczególnie atrakcyjną dla zarówno polskiej, jak i niemieckiej arystokracji częścią 

regionu, stała się Kotlina Jeleniogórska, „Śląskie Elizjum“. Znamienite rody - Habsburgowie, 

Schaffgotschowie, Hohenzollernowie i Czartoryscy budowali tu swoje pałace i letnie rezydencje. 

Wspaniały krajobraz przyciągał również artystów i podróżników. Znane osobistości jak np. Caspar David 

Friedrich, Ludwig Richter, Johann Wolfgang von Goethe, Theodor Körner i Alexander von Humboldt 

zachwyciły się regionem.  

Łużycom tymczasem niezwykłego uroku nadaje bogactwo krajobrazu – od moczarów i wrzosowisk, po 

tereny pagórkowate, przyozdobione licznymi dawnymi siedzibami magnatów, które powstały m.in. w 

okresie władzy stanowej. Najsłynniejsze założenie Łużyc – Park Księcia Pücklera w Bad Muskau / 

Łęknicy łączy polską i niemiecką część regionu, w którym wiele jest jeszcze do odkrycia. Na wschód od 

Nysy rozciągają się zaskakujące bogactwem przyrodniczym Bory Dolnośląskie, które między innymi 

poprzez działalność inspektora parku z Bad Muskau, Eduarda Petzolda, są ściśle powiązane historycznie 

i kulturowo z niemiecką częścią regionu.  

 

W następstwie drugiej wojny światowej przestrzeń kulturowa została podzielona, a założenia parkowe z 

wielu względów straciły dawną świetność. Zmiany granic i polityka przesiedleniowa doprowadziły do 

zaburzenia identyfikacji społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym. Dziś podzielony region, postrzegany 

z obu stron jako „marginesalny” odznacza się wysokim poziomem bezrobocia. Związany z tym brak 

perspektyw przyczynia się do emigracji.  

 

Mimo tych zmian historycznych można jednak jeszcze w regionie po obu stronach Nysy odnaleźć ślady 

wspólnej przeszłości i połączenia kulturowe. Zachowany jest potencjał, na bazie którego odbudować 
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można dawną świetność tego regionu ogrodowego i rozwinąć go tak, aby mógł równać się z innymi tego 

typu regionami Europy. Rozwój turystyki ogrodowej może być alternatywą dla innych, podupadających na 

tym terenie gałęzi gospodarki. 

 

Pozytywny wpływ turystyki ogrodowej na rozwój gospodarczy regionu potwierdzony został m.in. 

badaniami przeprowadzonymi w Sachsen-Anhalt przez bank NORD-LB pod kierownictwem dr A. Brandta 

(A. Brandt: „Das Gartenreich Dessau- Wörlitz als Wirtschaftsfaktor“, 2004). 

Zainteresowanie tego rodzaju turystyką potwierdzają natomiast liczne badania pochodzące z całej 

Europy. W Anglii odwiedzanie ogrodów jest najczęściej podejmowaną formą spędzania wolnego czasu 

na wolnym powietrzu, a liczba odwiedzających wzrosła w latach 1989-1999 o 22% (dane z artykułu M. 

Evansa „Garden tourism – is the market really blooming?”, 2001). Również badacz trendów społecznych 

z Hamburga - Peter Wippermann przepowiada tematowi ogrodów „wielką przyszłość”. Zainteresowanie 

potwierdzają jednak przede wszystkim bezsprzecznie liczby odwiedzających założenia parkowe i 

ogrodowe: park Schönnbrunn we Wiedniu – 7 milionów rocznie, park Sansoucci – 6 milionów (dane z 

roku 2000), 4,5 miliony osób zwiedziło parki podczas niemieckiego dnia „otwartego zabytku” w roku 2006.   

 

W tym kontekście ważne jest podkreślenie faktu, że bogactwo w postaci założeń parkowych stanowi dla 

regionu dużą szansę i zobowiązuje jednocześnie do podjęcia odpowiednich działań. 

Wychodząc z tego założenia przed 10 laty specjaliści z dziedziny sztuki ogrodowej i działacze z branży 

turystycznej założyli wspólną grupę roboczą, która stała się punktem wyjścia dla realizacji idei połączenia 

i wspólnej promocji dziedzictwa parkowego regionu. W maju 2010 roku powstało stowarzyszenie „Szlak 

parków i ogrodów po obu stronach Nysy“, które skupia właścicieli parków i osoby prywatne, aby aktywnie 

wdrożyć ideę zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Obecnie powstały w ten sposób „Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy“ reprezentowany jest 

przez ponad 20 wybranych założeń parkowych powiatów Görlitz i Bautzen oraz ponad 20 obiektów sztuk i 

ogrodowej po polskiej stronie granicy, położonych w powiatach żagańskim, żarskim, bolesławieckim, 

lwóweckim i jeleniogórskim. 

 

2  Idea projektu 

 

Pomysł - wizja  

Parki i ogrody prezentują się na tle pełnego wdzięku krajobrazu jak rozsypane perły. Dają one 

odwiedzającym z bliska i z daleka możliwość wglądu w region o bogatej historii. Kuszące oferty 

turystyczne budzą radość w odkrywaniu i zapraszają do zatrzymania się. Z tych impulsów korzysta 

region. Rozwija się ponad granicami, jako miejsce godnego życia z nadzieją na przyszłość.  

Przeżycie krajobrazu bez granic w zjednoczonej Europie staje się możliwe. 
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Region,  

który w okresie przemian 

krajobrazowych i gospodarczych traci na 

wartości potrzebuje nowych impulsów. 

Do tego celu nadają się parki i ogrody 

regionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysponują one potencjałem stworzenia sieci współpracy i aktywizowania regionu. Tym samym region 

może się rozwinąć w trakcie realizacji projektu z problematycznego obszaru granicznego w jeden 

interesujący i otwarty na świat region. Na jego terenie zarówno mieszkańcy cieszą się dobrymi 

warunkami życia, jak też zwiedzającym zaoferowane są niezapomniane wrażenia.  

Szlak ogrodowo-kulturowy poprzez poprawienie dostępności do wartościowego dziedzictwa 

kulturowo-historycznego przyczynia się pośrednio do ożywienia regionu. 

 

 

 

Wspólny marketing 

przyniesie zainteresowanie 

regionem.  

Znane parki fascynują w połączeniu z 

przepięknymi, ale do tej pory nieznanymi 

obiektami, które zostaną odpowiednio 

wypromowane i otwarte dla odwiedzających.  
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3 Cele 

 

Poprzez projekt region zostanie otwarty dla europejskiej turystyki kulturowej. Znaczące założenia 

parkowe zostaną ożywione, umożliwione zostanie poprzez odpowiednią ofertę rozkoszowanie się ich 

pięknem i doświadczanie ich historii. Projekt pozytywnie wpłynie na gospodarkę regionu, a konkretnie na 

branżę ogrodniczą i turystyczną (np. pensjonaty, hotele, agroturystykę, gastronomię, usługi turystyczne).  

Projekt służy również wypracowaniu klarownych ram dla Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy 

oraz dla jego rozszerzenia na obszarze trójkąta trzech państw. Na tej podstawie można będzie prowadzić 

współpracę ponadgraniczną w dziedzinie turystyki ogrodowej o nowej jakości.  

W przyszłości założenia parkowe w trójkącie trzech państw odpowiadające wypracowanym w projekcie 

standardom, będą mogły na jasnych zasadach współpracować ze związkiem, jakim jest szlak parków. 

 

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwłaszcza:  

 wypromowanie przestrzeni kulturowej z jej subregionami, bazując na podobieństwach i 

zachowując jej różnorodność 

 zmotywowanie turystów do ponadgranicznych podróży poprzez stworzenie interesującej polsko-

niemieckiej oferty kulturalnej i turystycznej 

 wzmocnienie tożsamości i więzi z regionem wśród społeczeństwa poprzez uwrażliwienie na 

wartość i zainteresowanie tematem dziedzictwa kulturowego 

 wspieranie porozumienia narodów i budowanie otwartego społeczeństwa m.in. poprzez wspólne 

eventy i spotkania 

 wypracowanie podstaw nowego produktu turystycznego oraz 

 przygotowanie przedstawicieli branży turystycznej na ten nowy produkt 

 stabilizacja struktur współpracy na okres poza trwaniem projektu 

 ożywienie gospodarcze regionu poprzez turystykę ogrodową i kulturową 

 

4 Realizacja 

 

Aby osiągnąć zamierzone cele, współpracować będą specjaliści z dziedziny sztuki ogrodowej i turystyki. 

W ten sposób zagwarantowane będzie, że wartościowe kulturowo obiekty regionu będą rozpoznane i 

odpowiednio wypromowane. Historyczne, krajobrazowe i kulturowe ślady dawnej świetności regionu 

ogrodowego będą tak przygotowane, aby turyści i społeczeństwo mogli je zrozumieć i czerpać 

przyjemność z ich odkrywania. Działania projektowe konsultowane będą z odpowiednimi urzędami d.s. 

ochrony zabytków i środowiska.  
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Poza tym wykorzystane będą doświadczenia międzynarodowych sieci ogrodowych w połączeniu z 

lokalnymi podmiotami turystycznymi. 

Każdy z partnerów przejmuje część zadań.  

Działania informacyjno-promocyjne prowadzić będą wszyscy.  

Współtworzenie wspólnych produktów i udział wszystkich partnerów w tworzeniu koncepcji zagwarantują 

regularne konsultacje w polsko-niemieckiej grupie roboczej, która spotykać się będzie kwartalnie w Bad 

Muskau.  

 

Realizacja celów projektu nastąpi poprzez następujące grupy działań:  

Grupa działań nr 1: Budowa projektu  

Partnerzy projektu od 2 lat pracują wspólnie nad sformułowaniem celów i znalezieniem odpowiedniej 

drogi ich realizacji. Od sierpnia 2010 roku podejmowane są działania, zmierzające do złożenia tego 

konkretnego wniosku projektowego. W wyniku licznych rozmów wstępnych z potencjalnymi partnerami 

projektu, Partner Wiodący sformułował wiążąco wspólne cele ponadgranicznego projektu.  

Następnie odbywały się spotkania, najpierw oddzielnie po obu stronach Nysy, w celu sformułowania 

wkładu poszczególnych partnerów. Wyniki zostały omówione wspólnie pod koordynacją PP 2 

Stowarzyszenia Szlaku Parków i Ogrodów i wprowadzone do wniosku projektowego. 

Etap przygotowawczy zakończyło zestawienie przez Partnera Wiodącego załączników i dokumentacji 

projektowej.  

Grupa działań nr 2: Opracowanie podstaw do działań marketingowych 

Jako solidna podstawa rozwoju długotrwałej, stabilnej turystyki w regionie opracowana zostanie 

koncepcja turystyki ogrodowej ze wstępną analizą sytuacji wyjściowej, strategią marketingową i 

zintegrowanym masterplanem.  

Analiza sytuacji wyjściowej zawierać będzie ocenę jakości zasobów, przedstawiać istniejącą 

infrastrukturę turystyczną i jej braki. W tym celu przeanalizowane zostaną dotychczasowe 

opracowania i dokumentacje powstałe po obu stronach Nysy.  

Na tej bazie powstanie uzgodniona ze wszystkimi partnerami projektu strategia marketingowa, 

definiująca cechy wyróżniające i charakteryzujące produkt, środki rozwoju oferty i marketing-mix, 

jak również projekt wspólnego oznakowania założeń parkowych. W związku z tym wypracowane 

będą też wspólne dla całości szlaku kryteria, ważne dla jakości i ochrony marki. Wybrane parki 

zostaną zestawione w postaci tras tematycznych. W celu zabezpieczenia i wyznaczenia dalszego 

kierunku rozwoju zostanie opracowana strategia długofalowa na kolejne 10- 15 lat – Masterplan. 

Powinna ona definiować również punkty, gdzie w następnym czasie należy przeprowadzić 

inwetsycje poprawiające infrasturkturę turystyczną i formułować konkretne, kluczowe pomysły 
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projektów i akcji, umacniających markę. Zapewni to również długotrwałe efekty i umożliwi dalszy 

rozwój, po zakończeniu projektu. 

 

To zadanie należy do Partnera Wiodącego, ale wymaga też aktywnego uczestnictwa partnerów 

kooperacyjnych. Partnerzy z regionu Borów Dolnośląskich i Kotliny Jeleniogórskiej przygotują do 

koncepcji głównej częściowe opracowania dotyczące specjalnych uwarunkowań lokalnych i miejscowych 

atrakcji. Tu przynależy mi.in. koncepcja zintegrowanego szlaku turystycznego przeprowadzana przez 

Fundację Borów Dolnośląskich oraz modelowej koncepcji tematycznych szlaków tematycznych w parku 

na przykładzie Bukowca, tworzona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów. 

Grupa działań nr 3: Osadzenie projektu w regionie, wdrożenie pierwszych instrumentów i 

przeprowadzenie wybranych działań marketingowych  

 

Jednocześnie, obok tworzenia koncepcji, zrealizowane będą pierwsze uniwersalne działania 

marketingowe, tak aby powstała podstawa do informowania i promowania szlaku parków. 

Wszystkie opracowane materiały promocyjne będą bezpłatne. Wyniki projektu zostaną udostępnione 

zainteresowanym poprzez stronę internetową. Poza tym wykorzystywane będą wszystkie możliwości do 

regularnego informowania o projekcie w mediach i prasie. 

Materiały promocyjne drukowane rozprowadzane będą poprzez miejscowe informacje turystyczne, biura i 

siedziby właścicieli promowanych parków oraz poprzez targi. 

Wszystkie założenia parkowe, które będą połączone w szlak i wspólnie promowane są dostępne dla 

odwiedzających i takie pozostaną.  

 

Grupa działań nr 4: Koordynacja i zarządzanie projektem 

Ta grupa działań służy uporządkowanemu prowadzeniu projektu. Koordynację całości projektu oraz 

komunikację z SAB (WST) obejmuje Partner Wiodący. 
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Poszczególni partnerzy wykonają następujące zadania: 

 

DSA DIENSTLEISTUNGEN FÜR STRUKTUR- UND ARBEITSENTWICKLUNG GmbH (PARTNER 

WIODĄCY) 

 

Wielojęzyczna instalacja multimedialna do mobilnego użytku regionalnie i na arenie międzynarodowej 

Taka prezentacja złożona z obrazu, muzyki i tekstu z interaktywnymi elementami wzbudzić ma 

zachwyt i zainteresowanie oglądającego. Będzie ona służyć na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach oraz na targach. Prezentacja będzie też dostępna na płycie DVD  

 1 instalacja i 1000 szt. DVD 

 

Prospekt z propozycjami tras przedstawionymi na ponadgranicznej mapie 

Tematycznie i geograficznie zestawione trasy (propozycje wycieczek w ramach szlaku) 

przedstawione będą poprzez jednolite graficznie prospekty z informacjami o parkach, regionie i 

danymi serwisowymi.  

 (10 tras x 2000 szt.) 

 

Reprezentatwyna broszura o szlaku parków i ogrodów z wartościowymi fotografiami w języku niemieckim 

(tłumaczenie i druk w polskiej i czeskiej wersji językowej wykona PP1 - MGO)  

Broszura skierowana będzie do odbiorcy zainteresowanego kulturą i sztuką ogrodową. Oprócz 

informacji o parkach i przedstawienia graficznego szlaku, nacisk położony będzie na przekaz 

emocjonalny, aby wzbudzić ciekawość i chęć podróżowania. Profesjonalne zdjęcia zapraszały 

będą do odwiedzenia parku. 

 Nakład: 2.500 w jęz. niemieckim, 72 - 80 stron 

 

Lokalne akcje mające na celu wzmocnienie identyfikacji społeczeństwa z ich założeniami parkowymi 

(Akcje dla Górnych Łużyc)  

Poprzez te akcje społeczność lokalna otrzyma możliwość zbliżenia się w sposób kreatywny do 

swojego parku, zapoznania się z jego historią i ukształtowaniem oraz zdobycia wiedzy z zakresu 

ogrodnictwa. Koncepcja pojedyńczych eventów wypracowana zostanie w ramach koncepcji 

turystyki ogrodowej. Akcje prowadzone będą przez profesjonalistów przy współpracy osób 

zaangażowanych lokalnie. Przez to zagwarantowane zostanie, że wartość regionu rozpoznają nie 

tylko turyści, ale też mieszkańcy regionu.  

Akcje o takim charakterze przeprowadzone będą w innych podregionach w różnych formach 

(„akcje identyfikacyjne“, „mini-festyny“, warsztaty) przez odpowiednich partnerów kooperacyjnych. 
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Doświadczenia dotyczące tych przedsięwzięć będą wymieniane we wspólnej grupie roboczej, 

aby znaleźć najlepszą formę takiej imprezy. 

 8 akcji  

 

Rozbudowa platformy internetowej / Szkolenie dla użytkowników platformy internetowej  

Założona przy wsparciu Kulturraum Oberlausitz – Niederschlesien strona internetowa powinna 

być rozbudowana w ramach projektu i oprócz informowania o ogrodach regionu, powinna pełnić 

również funkcję platformy komunikacyjnej dla partnerów projektu. Strona będzie również 

połączone przez sieć linków z innymi portalami. Przewidziane jest szkolenie dla użytkowników, 

dzięki któremu każdy właściciel parku będzie mógł nanosić swoje aktualne wydarzenia.  

 Szkolenie jednorazowe prowadzone 4 razy (dla 4 grup) 

 

 

Impreza otwierająca projekt i spotkania roczne partnerów z publiczną prezentacją wyników projektu 

Poprzez imprezę otwierającą projekt nastąpi odpowiednie rozpoczęcie tego ważnego 

ponadgranicznego przedsięwzięcia. Zaproszeni będą m.in. przedstawiciele polityczni regionu i 

prasa. Spotkania roczne służyć będą wymianie doświadczeń partnerów projektu, planowaniu 

wspólnych działań, oraz zaprezentowaniu publicznie rezultatów projektu, także lokalnej prasie i 

operatorom turystycznym.  

Każde ze spotkań rocznych poświęcone będzie konkretnemu zagadnieniu: na pierwszym 

spotkaniu nacisk położony będzie na omówienie wewnętrznych możliwości rozwoju, w drugim 

roku przedyskuowane zostaną możliwości rozszerzenia szlaku o czeskich partnerów. 

 1 impreza rozpoczynająca projekt 

 2 spotkania roczne 

 

Broszura – sprawozdanie z projektu 

Kluczowe wyniki projektu – zwłaszcza treści koncepcji turystyki ogrodwej, powinny być 

udostępnione społeczeństwu. Słuzyć będzie temu dwujęzyczna broszura, która oddawać będzie 

też w sposób obrazowy poszczególne etapy projektu. 

 Nakład: 2000 
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MARKETING-GESELLSCHAFT OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN mbh (PP1) 

 

Folder z mapą całego obszaru szlaku parków i ogrodów jako reklama masowa w jęz. niemieck im, polskim 

i angielskim 

Poprzez ten instrument powinna być wzbudzona ciekawość wielu potencjalnych odwiedzających i 

osiągnięta szeroka grupa odbiorców. Mapa z położeniem parków i danymi kontaktowymi 

umożliwiają zdobycie bardziej szczegółowych informacji. 

 Nakład: 20.000 w jęz. polskim, niem. i angielskim 

 

Reprezentatwyna broszura o szlaku parków i ogrodów z wartościowymi fotografiami w jęz. polskim i 

czeskim  

 (patrz: Partner Wiodący) 

 Nakład:: ok. 3000 szt. w jęz. polskim i 3000 szt. w czeskim 

 

Prezentacje na targach  

Towarzystwo Marketingowe wykorzysta wszystkie możliwości do wypromowania oferty i obiektów 

„Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy“. 

 

Rozbudowa i pielęgnacja podstrony internetowej szlaku parków na stronie www.oberlausitz.com  

 Informacje o szlaku parków na stronie MGO będą rozszerzone, uzupełnione o wersje 

 obcojęzyczne oraz regularnie aktualizowane.  

 

Redakcja i wysyłka Newsletter, informowanie przez portale społecznościowe 

Nowości dotyczące projektu będą zredagowane i rozsyłane regularnie poprzez bazę kontaktów 

MGO i zamieszczane w portalach społecznościowych.  

 

Organizacja podróży prezentującej region dziennikarzom i biurom turystycznym (FAM- Tripp) 

FAM-Tripp połączona z warsztatami przybliży szlak i atrakcje regionu dziennikarzom, 

renomowanym operatororm turystycznym (np. Eberhardt Travel), organizatorom imprez 

kulturalnych. Przewidziana jest współpraca przy organizacji z IG Bustouristik.  
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STOWARZYSZENIE „GARTENKULTURPFAD BEIDERSEITS DER NEISSE“(PP2) 

 

Ochrona marki 

W ramach koncepcji turystyki ogrodowej opracowane będą wspólne kryteria jakości. Na ich 

podstawie powstała marka zostanie objęta ochroną prawną. 

 Ochrona marki 

 

Konsultacje z organami ochrony zabytków i przyrody 

Rozwój turystyczny musi być uzgodniony z wymaganiami ochrony zabytków i przyrody, aby nie 

wyrządzić szkód delikatnej substancji parkowej. Wybrane oferty i przedsięwzięcia, jak też 

przyjmowanie do sieci kolejnych zespołów parkowo-pałacowych na podstawie wspólnych 

kryteriów muszą być konsultowane z odpowiednimi urzędami. Za te konsultacje 

odpowiedzialność ponosi stowarzyszenie. 

 

Zakup profesjonalnego zestawu wystawienniczego (informacyjnego) do prezentacji szlaku parków i 

ogrodów na m.in. na targach przez wszystkich partnerów projektu  

Poprzez zakup i używanie zawsze tego samego zestawu wystawienniczego zagwarantowana 

będzie rozpoznawalność i korzystne finansowo uczestnictwo w targach i specjalistycznych 

konferencjach. 

 1 stand ze ścianką tylnią, stolikiem dla klienta, stojakiem na ulotki 

 

Prowadzenie komunikacji między partnerami projektu a właścicielami parków 

Stowarzyszenie odpowiedzialne będzie za uzgodnienie wyników projektu z właścicielami parków i 

włączenie ich w proces rozwoju projektu.  

 Udział w kwartalnych posiedzeniach grupy roboczej 

 Uzgodnienia i informowanie poprzez zgromadzenia członków stowarzyszenia 
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FUNDACJA BORY DOLNOŚLĄSKIE (PP3) 

 

Dwujęzyczne konferencje dla przedstawicieli branży turystycznej i właścicieli parków  

Te konferencje mają na celu zakotwiczenie marki szlaku parków i ogrodów w regionie i 

wspomagają wdrażanie koncepcji turystyki ogrodowej na miejscu. Przy tym przedstawione będą 

cele i częściowe wyniki projektu. W konferencji uczestniczyć będą partnerzy projektu, 

reprezentantanci obiektów parkowych, przedstawiciele branży turystycznej w szczególności 

organizacji wspierających ruch turystyczny i lokalni touroperatorzy oraz przedstawiciele punktów 

Informacji turystycznej. Konferenjce przyczyniają się do sukcesu projektu i gwarantują, że 

koncepcje zrealizowane będą efektywnie. Poza tym służą one lepszemu zrozumieniu, wymianie 

doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów.  

 4 konferencje dwudniowe, każda dla 50 osób 

 

Lokalne szkolenia i warsztaty turystyczne 

Szkolenia te skierowane są do osób odpowiedzialnych za marketing w parkach obszaru Borów 

Dolnośląskich (bezpośrednich beneficjentów projektu) i są porównywalne z warsztatami w 

Górnych Łużycach. Dwa tematy przewodnie:  

1) Szkolenia wpierające powstanie i wdrożenie szlaku turystycznego oraz 

2) Marka i promocja 

przekazane będą każdorazowo poprzez 3 spotkania. 

 6 szkoleń 

 

Lokalne akcje mające na celu wzmocnienie identyfikacji społeczeństwa z ich założeniami parkowymi 

(Mini-festyny dla obszaru Borów Dolnośląskich)  

Podobnie jak w Górnych Łużycach mieszkańcy regionu zostaną zaznajomieni z parkiem poprzez 

mini-festyny. 

 5 akcji 

 

Prezentacje na targach 

Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. 

 Dwukrotny udział w targach (2012, 2013) 
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FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ (PP4) 

 

Dwujęzyczna konferencja o wartości parków  

Konferencja dotyczyła będzie wartości całego szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy, a 

tematem przewodnim będzie wpis na listę pomników historii „Romantycznych zespołów parkowo-

pałacowych w Kotlinie Jeleniogórskiej”. Grupą docelową są dziennikarze turystyczni, 

przewodnicy, nauczyciele oraz inne osoby, które mają wpływ na kształtowanie poglądu na temat 

parków oraz ich popularyzacji. 

 1 konferencja 

 

Wystawy poświęcone parkom i ogrodom szlaku 

Wystawa będzie kolejnym środkiem informującym o dziedzictwie sztuki ogrodowej regionu i 

zapraszającym do wyruszenia w podróż ponadgranicznym szlakiem. Jednocześnie przyczynia 

się ona do podniesienia atrakcyjności szlaku i jest motywem do odwiedzin jeleniogórskiej krainy 

ogrodów.  

 1 wystawa  

 

 

 



 
 

Szlak parków i ogrodów obu stronach Nysy     GartenKulturPfad  beiderseits der Neiße                                15 
 

5  Partnerzy projektu 

 

DSA Przedsiębiorstwo Rozwoju Strukur i Rynku Pracy/  

DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH (Partner Wiodący) 
 

Grundlagen dafür sind die regionale Konsensfähigkeit zu Zielen und Aufgabenfeldern mit Ministerien, 

Kammern, Verbänden, Kommunen und Wirtschaftsunternehmen sowie die langjährige partnerschaftliche 

und konstruktive Zusammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen und kommunalen Partnern. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Durchführung von Projekten eignet sich 

DSA GmbH für die Übernahme der Lead-Partnerrolle. 

DSA ze swoimi siedzibami w Dreźnie, Kamenz i Bautzen, jest aktywne jako przedsiębiorstwo usługowe 

dla rozwoju struktur i rynku pracy dla różnych prywatnych i publicznych zleceniodawców w Saksonii. 

Specjalizuje się ono w kompleksowym zarządzaniu projektami z obszaru rynku pracy oraz projektami, 

które wspierają relizację zakresu działań komunalnych.  

Podstawą do tego są regionalne porozumienia i uzgodnienia dotyczące celów i pola działania z 

ministerstwami, związkami, gminami i przedsiębiorcami, jak też wieloletnia partnerska i konstruktywna 

współpraca z partnerami komunalnymi i urzędami pracy. 

 

Towarzystwo Marketingowe Górnych Łużyc-Dolnego Śląska/  

Marketing-Gesellschft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (PP1) 

 
W globalnej konkurencji o inwestorów i specjalistów niezmiernie zyskała na znaczeniu współpraca 

między gminami, powiatami i regionami. W 2002 r. doprowadziło to do powstania na Górnych Łużycach 

ogólnoregionalnego zarządu monitorującego i sterującego procesem współpracy regionalnej na obszarze 

wykraczającym poza granice obecnych powiatów Budziszyn i Görlitz - również w porozumieniu z 

partnerami z brandenburskiej części Łużyc oraz Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. W międzyczasie Górne 

Łużyce stały się dobrze funkcjonującym przykładem kooperacyjnego zarządzania regionem i 

regionalnego marketingu. Działa on w oparciu o wspólną strategię rozwoju i marketingu, za której ciągłe 

wdrażanie i aktualizację odpowiada spółka Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH.  

Zarząd Regionu Górnych Łużyc realizuje cztery podstawowe cele : 

tworzenie regionalnego konsensusu, jako podstawy skutecznego marketingu krajowego i zagranicznego 

oraz wypracowywanie regionalnych projektów kluczowych;  

1. monitoring realizacji regionalnych projektów kluczowych;  

2. pomoc przy projektowaniu względnie doskonaleniu sieci gospodarczych i edukacyjnych;  
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3. ponadkrajowa współpraca na Górnych Łużycach oraz współpraca euroregionalna w czesko-

polsko-niemieckim Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa.  

Zarząd Regionu sięga po pomysły produktów lub usług oraz szuka partnerów mogących i chcących te 

wizje urzeczywistnić. W pracach rozwojowych nad produktami będącymi ważnym instrumentem 

wewnętrznego marketingu uczestniczy także, oprócz Izby Przemysłowo-Handlowej, centrów 

technologicznych i wyższych uczelni, partnerów wspierania gospodarki „w terenie”, biznesowych grup 

interesów i organizacji, ponad 550 prywatnych przedsiębiorstw i oferentów usług. 

 

 

Stowarzyszenie Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy/  

Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e.V. (PP2) 

 
Stowarzyszenie założone zostało w maju 2010 roku, aby wspierać ideę ponadgranicznego połączenia 

założeń parkowych i ponownego ożywienia przestrzeni kulturowej. Członkami są przedstawiciele 

pilotowych założeń parkowych z niemieckiej strony oraz osoby prywatne i stowarzyszenia, które popierają 

te cele. Stowarzyszenie zabezpiecza długotrwałość efektów projektu poza okres wsparcia i będzie 

podczas realizacji projektu starać się o współpracę kolejnych właścicieli parków.  

Fundacja Bory Dolnośląskie (PP3) 

 
Fundacja Bory Dolnośląskie powstała w 2006 r. jako organizacja pozarządowa, zrzeszająca samorządy, 

inne organizacje pozarządowe i firmy działające na terenie regionu Bory Dolnośląskie. Fundacja 

podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju Borów Dolnośląskich - największego w zwartego kompleksu 

leśnego w Europie Środkowo - Wschodniej. Zakres działań obejmuje: turystykę, aktywizację 

przedsiębiorczości, edukację regionalną, pozyskiwanie inwestycji, tworzenie platform współpracy, 

promocję regionu (w tym promocję turystyczną).  

Od 2009 r. Fundacja Bory Dolnośląskie wraz z Lokalną Grupą Działania Bory Dolnośląskie, pracuje nad 

stworzeniem strategii marki Borów Dolnośląskich.  

Fundacja Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej (PP4) 

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest jedną z tych organizacji, która w sposób 

bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską ze względu na jej ogromne wartości 

kulturowe. W ostatnim czasie m.in z inicjatywy Fundacji udało się utworzyć na terenie Kotliny Park 

Kulturowy który da podstawy prawne do wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego 

Dziedzictwa „UNESCO”.  
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Fundacja gromadzi wiedzę o Kotlinie i rozpowszechnia ją poprzez m.in. wydawnictwa, promocje w 

mediach, organizowane konferencje, wystawy oraz uczestnictwo w targach turystycznych. Ponadto cele 

działalności fundacji skupiają się nad pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych w Kotlinie 

Jeleniogórskiej. W ostatnich latach, w ramach działalności Fundacji zostały odbudowane Pałac w 

Wojanowie, Dębowy Pałac w Karpnikach, Pałac Paulinum w Jeleniej Górze. Obecnie działania fundacji 

skupiają się nad rewaloryzacją założenia pałacowo – parkowego w Bukowcu oraz nad uratowaniem 

przed kompletnym zniszczeniem innych mniejszych obiektów zabytkowych jak np. ruin zamku Henryka 

na Grodnej koło Marczyc.  

Ze względu na duże doświadczenie fundacja jest odpowiednim partnerem projektu. 

 


