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Projektziel

Die Stärkung der Partner-zusammenarbeit der

Landkreise Bolesławiec und Bautzen im Bereich der

Tourismusentwicklungauf dem grenzübergreifenden

Gebiet Polens und Sachsens.

Cel projektu

Wzmocnienie współpracy partnerskiej powiatów

bolesławieckiego i Bautzen w zakresie rozwoju

turystyki na transgranicznym obszarze Polski

i Saksonii.

Promotion touristischer Attraktionen 
des grenzübergreifenden Gebiets der 
Landkreise Bolesławiec und Bautzen

Promocja atrakcji turystycznych 
transgranicznego obszaru powiatów 
bolesławieckiego i Bautzen
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Projektbeschreibung

Die Promotion der Attraktionen fand in der

traditionellen Form statt - es entstand ein

dreisprachiger Reiseführer, und in der modernen

Form - es entstanden ein dreisprachiger

Internetauftritt und eine mobile App. Ferner fand im

Projektrahmen eine Konferenz über die Entwicklung

vom Tourismus im grenzübergreifenden Gebiet der

beiden Kreise statt. Die Diskussion während des

Treffens, verschiedene Vorschläge der

Zusammenarbeit auf dem Markt des Handwerks,

Honig-, Pfefferkuchen-, Schmuckproduzenten usw.

hat gezeigt, dass touristische Kontakte ein

notwendiges Element sind, das für die Entwicklung

der Identität, der Kultur und des Erbes der beiden

Länder notwendig ist. 58 Teilnehmer aus Polen und

27 aus Deutschland nahmen an den

Projektaktivitäten teil.

Opis projektu

Promocja atrakcji odbywała się będzie w formie

tradycyjnej – powstał trójjęzyczny przewodnik oraz

w formie nowoczesnej – utworzona została

trójjęzyczna witryna internetowa i aplikacja na

urządzenia mobilne. Ponadto w ramach projektu

odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi

turystyki na transgranicznym obszarze obu

powiatów. Dyskusja, która się wywiązała podczas

spotkania i różne propozycje współpracy na rynku

rękodzieła, wytwórców miodów, pierników,

stroików, itp. pokazała, że kontakty turystyczne są

elementem niezbędnym, potrzebnym dla rozwoju

tożsamości, kultury i dziedzictwa obu krajów.

W działaniach projektowych udział wzięło 58

uczestników z Polski i 27 z Niemiec.


