
 

 

Wirtualna kronika projektu nr PL-08-A2-1-D1641-ERN pn.: 

  „Wzrost atrakcyjno ści turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację 
zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze” 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II I A Wolny Kraj Zwi ązkowy 
Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Priorytet A – Rozwój 

gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw, Działanie A 2 – Turystyka. 

 

Opis i cele projektu: 

Celem projektu jest poprawa moŜliwości rozwoju turystyki w celu stworzenia 
transgranicznego obszaru ruchu turystycznego i wypoczynku. Przedmiotem projektu jest 
wykonanie iluminacyjnego podświetlenia 4 zabytkowych obiektów tworzonego przez miasto 
Jelenia Góra markowego produktu turystycznego pn.: Trakt Śródmiejski w Jeleniej Górze. 
Podświetlone zostaną charakterystyczne dla Jeleniej Góry obiekty zabytkowe, tj. Ratusz z 
przybudówką, Kościół Św. Anny i Brama Wojanowska, Cerkiew Św. Apostołów Piotra i 
Pawła oraz Baszta Grodzka. 

Projekt jest kontynuacją działań podjętych przez inne miasta pogranicza polsko-saksońskiego. 
W Bautzen po stronie saksońskiej, a po stronie polskiej w Bolesławcu poprawiono wizerunek 
zabytkowych obiektów turystycznych poprzez ich iluminację. 

Realizacja projektu przyczyni się do: 

• poprawy estetyki obiektów dziedzictwa kulturowego w obszarze pogranicza 
dolnośląsko-saksońskiego, 

• tworzenia markowych produktów turystycznych w obszarze pogranicza, 
• poprawy bezpieczeństwa turystów krajowych i zagranicznych w miejscach nasilonego 

ruchu turystycznego, 
• tworzenia wspólnego transgranicznego obszaru turystyki, wypoczynku i rekreacji. 

Niemiecki partner projektu – miasto Bautzen, z którym Jelenia Góra owocnie współpracuje 
od 1994 r., będzie czynnie uczestniczył w realizacji projektu poprzez przekazywanie swoich 
doświadczeń z zakresu iluminacji miast stronie polskiej, promocję projektu na obszarze 
pogranicza poprzez dwujęzyczne plakaty i ulotki, udział w uroczystej inauguracji projektu, 
która będzie towarzyszyć obchodom 15-lecia współpracy partnerskiej miast Jelenia Góra - 
Bautzen oraz ratyfikację dotychczasowej umowy o partnerstwie obu miast. 



Planowanie i realizacja wspólnych działań z zakresu turystyki, kultury i rekreacji w obszarze 
pogranicza jest jednym z najwaŜniejszych czynników osiągnięcia spójności społeczno-
gospodarczej oraz umoŜliwi dalszą, długotrwałą współpracę transgraniczną. 

Obszar pogranicza dolnośląsko-saksońskiego jest peryferyjnym regionem obu krajów. 
Tworzenie transgranicznych rynkowych produktów turystycznych moŜe przeciwdziałać 
marginalizacji tego obszaru. Poprzez inwestycje w turystykę i dziedzictwo kulturowe moŜna 
kształtować określoną świadomość utoŜsamiania się mieszkańców z pograniczem. Celem 
projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej pogranicza, pobudzenie i 
oŜywienie Traktu Śródmiejskiego jako powstającego produktu turystycznego, wydobycie 
walorów architektonicznych zabytkowych budowli oraz oŜywienie aktywności miasta w 
godzinach nocnych. Działania projektu przyczynią się do tworzenia i promowania na rynkach 
międzynarodowych lokalnego obszaru turystyki i wypoczynku pn.: "Euroregion Nysa - region 
urlopowy" oraz będą stanowić bazę do podejmowania dalszej usieciowionej współpracy 
instytucji zajmujących się turystyką. 

 

Kalendarium projektu:  

• 21 marca 2008 r. opracowano analizę finansową przedsięwzięcia, 
• 25 marca 2008 r. opracowana została przez Pracownię Projektów i Pomiarów 

Elektroenergetycznych inŜ. Zenon Rzeczycki w Jeleniej Górze dokumentacja 
techniczna zadania, 

• 24 czerwca 2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót Instalacyjną Spółką 
Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. w Mysłakowicach wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego, 

• 24 czerwca 2008 r. została podpisana umowa o pełnienie funkcji zastępstwa 
inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze obejmująca 
m.in. nadzory w zakresie robót elektrycznych i drogowych, 

• 1 lipca 2008 r. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych, 
• 8 lipca 2008 r. podpisano umowę nr IG-2004/PL-SN/2.02/A2-1/U-168/08 z 

Wojewodą Dolnośląskim – Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu nr PL-
08-A2-1-D1641-ERN „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez 
iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – 
Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), 

o 22 lipca 2008 r. zawieziono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu w ramach podróŜy słuŜbowej krajowej zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu, 

o 25 sierpnia 2008 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym 
„ZNAK” w Jeleniej Górze o wykonanie i montaŜ czterech tablic informacyjno-
pamiątkowych dla projektu, 

o 1 września 2008 r. dokonano odbioru czterech tablic informacyjno-
pamiątkowych dla projektu, 

o 1 września 2008 r. dokonano odbioru technicznego robót polegających na 
wykonaniu iluminacyjnego podświetlenia 103 projektorami typu BBG320 
LED-HB, BBS713 12LED-LXN, BCP725 LED-LXN czterech obiektów 
zabytkowych Traktu Śródmiejskiego tj.: Ratusza z przybudówką, Kościoła Św. 



Anny i Bramy Wojanowskiej, Cerkwi Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz 
Baszty Grodzkiej, 

o 4 września 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja iluminacyjnego 
podświetlenia obiektów zabytkowych Traktu Śródmiejskiego w związku z 
wizytą miast partnerskich (w tym partnera projektu Miasta Bautzen) z okazji 
obchodów jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry, 

o 9 września 2008 r. podpisano z Wojewodą Dolnośląskim – Instytucją 
Pośredniczącą Aneks terminowy nr 1/08/IG-2004/PL-SN/2.02/A2-1/U-168/08 
dla projektu, 

o 25 września 2008 r. zawieziono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu w ramach podróŜy słuŜbowej krajowej wniosek o płatność 
pośrednią za okres 07/04/2008 – 02/09/2008 dla projektu, 

o 28 października 2008 r. podpisano z Wojewodą Dolnośląskim – Instytucją 
Pośredniczącą Aneks wartościowy nr 2/08/IG-2004/PL-SN/2.02/A2-1/U-
168/08 dla projektu, 

o 28 października 2008 r. odebrano 100 szt. dwujęzycznych plakatów i 100 szt. 
dwujęzycznych przewodników w formie ulotek promujących projekt w 
oparciu o zdjęcia ziluminowanych obiektów zabytkowych zrobionych 
zakupionym na potrzeby projektu aparatem fotograficznym, 

o 29 października 2008 r. zawieziono do Urzędu Miasta w Bautzen (partnera 
projektu) 50 szt. plakatów i 50 szt. przewodników w formie ulotek w ramach 
podróŜy słuŜbowej zagranicznej celem promocji projektu.  

Wysokość dofinansowania: 

Łączna wartość projektu          - 385 244,08 PLN 

Kwota dofinansowania             - 198 252,93 PLN 

                                                   (51,7302% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu) 

Termin realizacji projektu:  

Rozpoczęcie realizacji - 7 kwietnia 2008 r. 

Zakończenie rzeczowe realizacji - 31 październik 2008 r. 

Zakończenie finansowe realizacji - 14 listopada 2008 r. 

 

Galeria z realizacji projektu do podglądu tutaj:  
http://www.jeleniagora.pl/www/galeria/galeria_zdjec_projektu/  
 
Galeria iluminacji do podglądu tutaj:  
http://www.jeleniagora.pl/home/galeriakom/iluminacja/ 
 
Galeria ze spotkania z partnerem projektu do podglądu tutaj:  
http://www.jeleniagora.pl/home/galeriakom/spodkanie/ 
 


