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W dniu 22 marca 2022 r o godz. 10.00 w PGE Turów Arena (wejście 2E, II piętro) 
odbędzie się konferencja projekt pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 
ERN-PL-21.11.02-1181 w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG 2014-2022. 
 
Am 22. März 2022 um 10.00 Uhr in der PGE Turów Arena (Eingang 2E, 2. Stock) 
findet die Projektkonferenz  "Grenzüberschreitendes Konzept der Organisation des 
öffentlichen Verkehrs auf dem Gebiet des Gemeindeverbandes der Region Zgorzelec” 
statt. Das Projekt ERN-PL-21.11.02-1181 wird im Rahmen des Kleinprojektefonds 
INTERREG 2014-2022 umgesetzt. 

 
Wstęp wolny/Freier Eintritt 

 
  Cel projektu:  
  Wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami projektowymi w obszarze mobilności  
  mieszkańców wspólnego polsko – niemieckiego pogranicza. 
 
  Projektziel 
  Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern im Bereich der 
  Mobilität der Einwohner des gemeinsamen deutsch-polnischen Grenzraumes. 
 
  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. 
 
  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 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 Zgorzelec wurde bisher keine kohärente   
  Dokumentation erstellt, die die Bedürfnisse aller Einwohner, sowohl 
  der städtischen als auch der ländlichen Gebiete, berücksichtigt. Die Hauptrichtung der    
  Bevölkerungsbewegung. 
 
  Innowacyjność i wartość dodana 
  Obecnie na terenie Powiatu Zgorzeleckiego nie istnieje kompleksowa dokumentacja   
  uwzględniająca potrzeby związane z publicznym transportem zbiorowym uwzględniająca 
  potrzeby wszystkich jst. Publiczny transport zbiorowy jest organizowany indywidualnie przez 
  poszczególne gminy. Koordynacja transportu ogranicza się maksymalnie do dwóch 
  sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego. Dokument jaki powstanie ramach  
  planowanego do realizacji projektu ma zadanie opisać możliwości w zakresie  
  transportu publicznego w sposób kompleksowy, uwzględniając popyt na usługi transportowe   
  na terenie wszystkich gmin. Równocześnie dokumentacja jaka powstanie umożliwi w  
  przyszłości stworzenie systemu transportu uwzględniającego potrzeby wszystkich 
  mieszkańców całego obszaru.     
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Innovation und Mehrwert 
Derzeit gibt es auf dem Gebiet des Landkreises Zgorzelec keine umfassende Dokumentation des 
Bedarfs im Bereich ÖPNV, welche die Bedürfnisse aller kommunalen Selbstverwaltungen 
berücksichtigt. Der öffentliche Personennahverkehr wird von den einzelnen Gemeinden 
individuell organisiert. Die Verkehrskoordinierung ist auf maximal zwei benachbarte lokale 
Gebietskörperschaften beschränkt. Das Dokument, das im Rahmen des geplanten Projektes 
erstellt werden soll, hat die Aufgabe, die Möglichkeiten des öffentlichen Verkehrs umfassend zu 
beschreiben und dabei die Nachfrage nach Verkehrsdienstleistungen in allen Gemeinden zu 
berücksichtigen. Gleichzeitig wird die erstellte Dokumentation ermöglichen in Zukunft ein 
Verkehrssystem zu schaffen, das die Bedürfnisse aller Einwohner des gesamten Gebiets 
berücksichtigt. 
 
 
 Wartość ogółem / Gesamtausgaben   20.295,00 EUR 
 
 Dofinansowanie z EFRR / Beantragte EFRE-Fördersumme:  17.250,75 EUR 
 
 
 Begünstigter: Verband der Landgemeinden Zgorzelecki  
 
 Projektpartner: Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz - Niederschlesien (ZVON) 


