Obec (s rozšířenou působností) Zgorzelec podepsala spolu s partnery smlouvu o
spolufinancování projektu "Witka-Smědá- turistický rozvoj polsko-českého pohraničí - I. etapa" v
rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 2; investiční priorita Podpora
ekonomického růstu, zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím rozvoje endogenního potenciálu jako
součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, mimo jiné prostřednictvím přeměny upadajících
průmyslových oblastí a zlepšení přístupu ke specifickým přírodním a kulturním zdrojům a jejich
rozvoje.
Projekt bude ukončen do 31. března 2020.
Částka spolufinancování činí 465 246,61 EUR.
Partnery projektu jsou na polské straně obce Zgorzelec, Sulików a město Zawidów - na straně české
obec Černousy.
V rámci projekt plánuje obec Zgorzelec provést obnovu stávajícího a vybudování nového značení
cyklostezky a cyklotrasy a výstavbu objektu sestávajícího z dvouúrovňové terasy a scénického
rekreačního mola spolu s úpravou pozemků pro rekreační účely a výstavbu objektů malé architektury
ve Spytkówě.
Obec Černousy plánuje vybudovat cyklostezku - nové česko – polské cyklistické propojení s
cyklostezkou která vzniká ve městě Zawidów. Označení pěší a cyklistické trasy podél silnic za účelem
vytvoření cyklistické smyčky.
Obec Sulików plánuje označit cyklostezky a vyznačit trasu směrem k vodní ploše Witka. V rámci
záměru se plánuje vytvoření cyklistické trasy na úseku o délce cca 2,5 km. Projekt trasy byl navržen
tak, aby umožnil její pokračování sousedními obcemi na polsko-české hranici.
Město Zawidów plánuje vybudovat 360 m cyklostezky - nového česko - polského spojení pro cyklisty s
cyklotrasou budovanou obcí Černousy. Označí trasu o délce 3,08 km.
Kromě toho se partneři projektu budou účastnit veletrhů cestovního ruchu v Praze a v polské
Vratislavi zaměřených na podporu projektu a přeshraniční oblasti, na které se vztahuje podpora.
V rámci projektu byla naplánována řada aktivit propagujících projekt s cílem přilákat co nejvíce
domácích i zahraničních turistů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
programu spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko

