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MOVI-CITIES 

Einreicher 

Miasto Jelenia Góra 

Kategorie 

A - Gewährleistung der Daseinsvorsorge ... 

Projektpartner 

Miasto Jelenia Góra  

Gemeinde Boxberg/O.L. 

Ort/Region 

Jelenia Góra 

Boxberg/O.L. 

Projektlaufzeit 

2012-2013 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

EU-Förderung 

ja 

Anmerkungen 

- 

Kernbotschaft 

Das Projekt besteht in der Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schaffung 

räumlicher regieren und die Attraktivität des öffentlichen Raums durch den Einsatz von innovativen Lösungen, die das Licht 

in seinen verschiedenen Formen und Formen verwenden. 

Kurzbeschreibung 

Mehrjährige Vernachlässigung bei der ordentlichen Flächennutzung sowie Ordnung des öffentl. Raumes ist in Jelenia Góra 

sowie in Boxberg zu beobachten. Der städtische Raum in beiden Städten erfordert eine Transformation sowie eine 

moderne und attraktive Form. 

Mit dem Projekt sollen Modell- Lösungen mit der Beteiligung der Gesellschaft in Schaffung eines attraktiven öffentlichen 

Raumes in PL und DE. 

Die Zielgruppe des Projekts ist die Gesellschaft der beiden Städte, Architekten, Ingenieure, in-und ausländische Touristen. 

Die innovativen Lösungen zur Schaffung der städtischen Raumordnung werden Zielgruppen von außerhalb des 

Projektgebietes anziehen. Das Projekt richtet sich an alle gesellschaftlichen Gruppen auf beiden Seiten der Grenze.  

Das Projekt verfolgt die Gemeinde Boxberg (Deutschland) und der Stadt Jelenia Góra (Polen) im Rahmen der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (gemeinsame Planung, gemeinsame Durchführung, gemeinsame Finanzierung, 

gemeinsame Personal). Bei der Projektumsetzung werden beide Partner an dem Projekt gleichermaßen beteiligt. 

Durch den Austausch von Erfahrungen und Wissen über Gesetze in PL-DE entstehen dauerhafte Strukturen für die 

Zusammenarbeit. Das Projekt trägt zum harmonischen Zusammenleben der Bevölkerung zum Erreichen der sozial- 

wirtschaftl. Kohäsion bei. 

Langfristig gesehen trägt das Projekt zur Verbesserung des Bildes des öffentlichen Raumes bei, was indirekt auf die 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, sowie Angleichung des Lebensniveaus der Bevölkerung auf beiden Seiten der 

Grenze beiträgt. 
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MOVI-CITIES 

Zgłaszający 

Miasto Jelenia Góra 

Kategoria 

A - Zapewnienie warunków bytowych ... 

Partnerzy projektu 

Miasto Jelenia Góra  

Gemeinde Boxberg/O.L. 

Miejsce/Region 

Jelenia Góra 

Boxberg/O.L. 

Okres realizacji projektu 

2012-2013 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

tak 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Projekt polega na rozwoju współpracy Transgranicznej w zakresie tworzenia ładu przestrzennego i uatrakcyjnienia 

przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących światło w jego różnych formach i 

kształtach. 

Krótki opis 

Wieloletnie zaniedbania w prawidłowym zagospodarowaniu i porządkowaniu przestrzeni publicznej występują w Jeleniej 

Górze i Boxberg. Przestrzeń miejska w obu miastach wymaga przeobrażeń, nadania jej nowoczesnej i atrakcyjnej formy. 

Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań modelowych z udziałem społeczeństwa w tworzeniu atrakcyjnej przestrzeni 

publicznej w PL i DE.  

Grupę docelową projektu stanowi społeczność obu miast, architekci, urbaniści, turyści krajowi i zagraniczni. Innowacyjne 

rozwiązania kreowania przestrzeni miejskiej przyciągać będą grupy docelowe spoza obszaru realizacji projektu. Projekt 

skierowany jest do wszystkich grup społecznych po obu stronach granicy. 

Projekt jest realizowany wspólnie przez Gminę Boxberg O.L (Niemcy) i Miasto Jelenia Góra (Polska) w ramach współpracy 

Transgranicznej (wspólne planowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel). Przy realizacji 

partnerzy są zaangażowani w projekcie w równym stopniu. 

Poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy o stanowieniu prawa w PL- DE wytworzone zostaną trwałe struktury współpracy. 

Projekt przyczyni się do harmonijnego współżycia mieszkańców i osiągnięcie spójności społeczno- gospodarczej. 

Projekt w perspektywie długofalowej przyczyni się do poprawy wizerunku przestrzeni publicznej co pośrednio wpłynie na 

wzrost konkurencyjności obszaru pogranicza i wyrównanie poziomu życia mieszkańców po obu stronach granicy. 
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