
                                   
                                          
                    Informacja dotycząca realizacji zadania pn. 

„Koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego 
na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 

realizowanego w ramach Programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020  
                                                      nr ERN-PL-21.11.02-1181/178 

Dnia 10 grudnia 2021r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczna 
koncepcja organizacji publicznego transportu drogowego na obszarze Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej. 
 
I. Okres realizacji: 
- rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 22.11.2021 
- planowane zakończenie rzeczowej: 31.03.2022 
 
II. Informacja o finansowaniu: 
- łączne wydatki 20.295,00 EUR 
- wartość dofinansowania z EFRR: 17.250,75 EUR 
 
III. Cel projektu: 
Wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami projektowymi w obszarze mobilności 
mieszkańców wspólnego polsko-niemieckiego pogranicza. 
 
IV. Opis projektu: 
Projekt realizowany będzie na terenie powiatu zgorzeleckiego od listopada 2021r. do 
marca 2022r. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja organizacji 
transportu zbiorowego. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego stanowi poważne 
wyzwanie dla sprawnego funkcjonowania miast i całych regionów. Obecnie 
niezbędne jest stworzenie nowych strategii – planów, które pozwolą zwiększyć 
dostępność i wydajność transportu. Dla terenu powiatu zgorzeleckiego nie została 
dotychczas opracowana spójna dokumentacja uwzględniająca potrzeby wszystkich 
mieszkańców, zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich. Głównym kierunkiem 
przemieszczania się mieszkańców jest centrum powiatu z jego największym 
miastem – Zgorzelcem. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami m.in. największe 
placówki handlowe, dostęp do służby zdrowia i przede wszystkim dojazd do miejsc 
pracy. Od kilku lat bardzo ważnym rynkiem pracy dla polskich pracowników stała się 
Saksonia. Przy badaniach i opracowaniu koncepcji niezbędne jest więc uwzględnienie 
istniejących możliwości związanych ze zbiorowym transportem po stronie 
niemieckiej. Koncepcja będzie dokumentem planistycznym dzięki któremu będzie 
mógł powstać w przyszłości system kompleksowego transportu publicznego. 
 
Beneficjent: Związek Gmin Ziemi Zgorzelecki 
Partner projektowy:   Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz - Niederschlesien (ZVON)  
 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej  
 
85% 
  
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-

2022. 



                                   
 
 
 

Informationen zur Durchführung der Aufgabe mit dem Titel 
„Das Konzept der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs 

Im Bereich des Verbandes der Gemeinden der Region Zgorzelec " 
                   Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 

ERN-PL-21.11.02-1181 / 178 
 
 

I. Laufzeit des Projektes 
- geplanter Beginn: 22.11.2021 
- geplanter Abschluss: 21.03.2022 

 
II. Geplante Finanzierung: 
- gesamtausgaben: 20.295,00 EUR 
- beantragte EFRE-Fördersumme: 17.250,75 EUR 
 
III. Projektziel 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern im Bereich der 
Mobilität der Einwohner des gemeinsamen deutsch-polnischen Grenzraumes. 
 
IV. Projektbeschreibung 
Das Projekt wird im Landkreis Zgorzelec von November 2021 bis März 2022 
durchgeführt. Im Rahmen des Projektes wird ein Konzept für die Organisation des 
ÖPNV entwickelt. Das ständig wachsende Verkehrsaufkommen ist eine ernsthafte 
2 Herausforderung für das effiziente Funktionieren von Städten und ganzen 
Regionen. Es ist nun notwendig, neue Strategien zu entwickeln - Pläne, die es 
ermöglichen, die Zugänglichkeit und Effizienz vom Transport zu verbessern. 
Für das Gebiet des Landkreises Zgorzelecwurde bisher keine kohärente 
Dokumentation erstellt, die die Bedürfnisse aller Einwohner, sowohl der städtischen 
als auch der ländlichen Gebiete, berücksichtigt. Die Hauptrichtung der 
Bevölkerungsbewegung ist das Zentrum des Landkreises mit seiner größten Stadt- 
Zgorzelec. Dies wird von mehreren Faktoren bestimmt, z. B. den größten 
Einkaufszentren, dem Zugang zur Gesundheitsversorgung und vor allem der Fahrt 
zu Arbeitsplätzen. Sachsen hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr wichtigen 
Arbeitsmarkt für polnische Arbeitnehmer entwickelt. Bei der Erforschung und 
Entwicklung des Konzepts ist es daher notwendig, die bestehenden Möglichkeiten 
des öffentlichen Verkehrs auf deutscher Seite zu berücksichtigen. Das Konzept wird 
ein Planungsdokument sein, mit dem in Zukunft ein umfassendes öffentliches 
Verkehrssystem geschaffen werden kann. 
 
Begünstigter: Verband der Landgemeinden Zgorzelecki 
Projektpartner: Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz - Niederschlesien (ZVON) 
 
Fördersatz lt. KPF- Fördervereinbarung 
 
85% 
 
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022. 


