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Projektziel

Ziel ist die Bildung eines sächsisch-polnischen
Arbeitskreises, welcher das Thema in der ERN 
stärker in die Öffentlichkeit rückt und damit zur
Erhöhung des Bewusstseins in der Bevölkerung
beiträgt.

Cel projektu

Celem jest utworzenie saksońsko - polskiej
grupy roboczej, która bardziej zainteresuje
tym tematem opinię publiczną w ERN i w związku z 
tym przyczyni się do poprawy świadomości w
społeczeństwie.

Lebensmittel sind wertvoll - Netzwerk 
für eine nachhaltige Ernährung in der 
Euroregion Neisse

Żywność jest cenna - sieć dla
zrównoważonego żywienia w 
Euroregionie Nysa
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Projektbeschreibung

Bei der Projektdurchführung standen das 
Kennenlernen der Aktivitäten, der Austausch von 
Erfahrungen, der Transfer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und die Zusammenführung des 
Wissens sowie die Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitskreismitgliedern im Mittelpunkt. Im Projekt ist 
es gelungen, einen grenzübergreifenden 
Arbeitskreis ins Leben zu rufen und die Grundlagen 
für eine nachhaltige Ernährung in der Euroregion 
Neisse zu legen. Vertreter von Vereinen, 
Verbänden, Institutionen und Unternehmen aus 
Sachsen und Niederschlesien befassen sich fortan 
gemeinsam mit der Evaluation von Möglichkeiten 
zur höheren Wertschätzung von Lebensmitteln und 
engagieren sich für einen verantwortungsvollen 
Umgang damit. Die im Rahmen des Kleinprojektes 
initiierte bzw. verfestigte Zusammenarbeit soll über 
das Projektende hinaus Bestand haben und 
ausgeweitet werden. Dazu haben die 
Projektpartner - CSB, Naturwissenschaftliche 
Universität in Wrocław und TU Dresden eine 
langfristige Kooperation zum Thema „Lebensmittel 
sind wertvoll“ vereinbart. 

Opis projektu

Podczas realizacji projektu główną tematyką było 
poznanie działań, wymiana doświadczeń, transfer 
wiedzy naukowej oraz zestawienie wiedzy i 
intensyfikacja współpracy pomiędzy członkami 
grupy roboczej. W projekcie udało sie utworzyć 
transgraniczną grupę roboczą oraz stworzyć 
podstawy dla sieci zrównoważonego żywienia w 
Euroregionie Nysa. Przedstawiciele stowarzyszeń, 
zrzeszeń, instytucji i przedsiębiorstw z Saksoni i 
Dolnego Śląska będą się odtąd wspólnie zajmowali 
ewaluacją możliwości wiekszego doceniania i 
cenienia żywności i angażowali się w 
odpowiedzialne obchodzenie się z żywnością.
Zainicjowana ewentualnie umocniona w ramach 
projektu współpraca ma być kontynuowana i 
poszerzana po zakończeniu projektu. W tym celu 
partnerzy projektu - CSB, Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu und TU Dresden uzgodnili 
długotrwałą kooperację w zakresie tematyki 
„żywność jest cenna” a ich praca w przyszłości 
będzie w związku z tym  także przyczyniała się do 
zwiększenia świadomości społeczeństwa.


