Projekt pn. „QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu
Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007 - 2013.
Projekt ten jest odpowiedzią na coraz większą liczbę turystów czeskich przyjeżdżających do Jeleniej Góry, a
także turystów polskich jeżdżących do czeskiego miasta Turnov.
Całkowita wartość projektu: 16 282,50 €
Koszty kwalifikowane - Środki EFRR: 13 840,12 €
Budżet państwa: 1 628,25€
Środki własne: 814,13 €
Termin realizacji projektu: od 01.01.2013 rok do 31.12.2013 rok
Opis projektu:
Istniejące tablice informacyjne znajdujące się przy obiektach turystycznych mają być wzbogacone o informacje
w języku czeskim (obok informacji w języku angielskim i niemieckim). Ponadto tablica ma zawierać kod
kreskowy – QR Code (ang. Quick Response), który umożliwi odczytanie za pomocą skanera z telefonu
komórkowego bądź innego ręcznego urządzenia elektronicznego odniesienia do źródła szerszej informacji na
stronach internetowych.
Planowana jest aktualizacja informacji na 22 zabytkowych pomnikach, a przy wybranych 12 obiektach, mają
powstać pięciostanowiskowe stojaki na rowery. Głównym celem tego projektu jest wspieranie turystyki
transgranicznej, a także współpracy polsko – czeskiej w dziedzinie rozwoju turystyki. W odpowiedzi na
uwzględnieniu języka czeskiego na polskich tablicach, Czesi na promowanym szlaku turystycznym: Śladami
Żydów, mają również zamieścić informację z kodami kreskowymi w języku polskim.
Projekt w dużej mierze przyczyni się do zniesienia barier w kontaktach transgranicznych oraz złagodzenia
peryferyjnego charakteru obszarów pogranicza polsko-czeskiego poprzez wspólną informację i promocję
potencjału turystycznego. Ponadto zakłada się również promowanie aktywnej formy wypoczynku, poprzez m.in.
jazdę na rowerze. Grupę odbiorców będą stanowić turyści, osoby aktywnie wypoczywające, a także te które
lubią wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne.
Działania projektowe:
Miasto Turnov:
W dniu 12 grudnia 2013 r. w Turnovie odbyły się warsztaty "workshop" z udziałem przedstawicieli Miasta
Jeleniej Góry, podczas których oceniono współpracę polsko-czeską oraz podsumowano realizację projektu. Na
zakończenie partner czeski pokazał uaktualnione tablice oraz oznakowane domy żydowskie.
Miasto Jelenia Góra:
W dniu 9 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste przejście, podczas którego zaprezentowano uaktualnione tablice
oraz nowe stojaki rowerowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry, Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Miasta Turnov oraz przedstawicielka Kraju Libereckiego. W ramach projektu
wymieniono 22 tablice informacyjne przy najważniejszych obiektach zabytkowych Jeleniej Góry. Informacje te
zostały uaktualnione w polskiej, niemieckiej i angielskiej wersji językowej oraz dodano tłumaczenie na język
czeski. Dodatkowo zamieszczono na nich kod kreskowy QR Code (Quick Response), który umożliwia
odczytanie za pomocą skanera z telefonu komórkowego lub innego urządzenia tego typu, szerszej informacji o
zabytku w jednej z czterech wersji językowych na nowej stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry.
Uaktualnione tablice możemy zobaczyć przy następujących obiektach:
Baszta Grodzka, Ratusz, Bazylika Mniejsza św. św. Erazma i Pankracego, Baszta i Brama Wojanowska, Kaplica
św. Anny, Mury Obronne (od. ul. Jeleniej), Teatr im. C. K. Norwida, Kaplice nagrobne przy Kościele p.w.
Podwyższenia Krzyża Św., Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., Cerkiew św. św. Piotra i Pawła, Kościół św.
św. Piotra i Pawła w Maciejowej, Dwór Czarne, Kościół Zbawiciela (Ewangelicki), Pałac Schaffgotschów,
Galeria i Teatr Zdrojowy, Długi Dom, Kościół św. Jana Chrzciciela, Pawilon Norweski, Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa, Kościół św. Marcina, Dom Gerharta Hauptmanna.
Ponadto ustawiono 12 stylizowanych, pięciostanowiskowych stojaków rowerowych przy: Kaplicy św. Anny,
Cerkwi św. św. Piotra i Pawła, przybudówce Ratusza, Poczcie Polskiej – od ul. 1 Maja, Restauracji Sphinx – ul.

Konopnickiej, Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. – ul. 1 Maja 45, bibliotece na Placu Piastowskim w
Cieplicach, Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach – Zespół Pocysterski, Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej „Książnica Karkonoska" – ul. Bankowa, Parku Zdrojowym – wejście do Term Cieplickich, Muzeum
– „Dom Gerharta Hauptmanna" w Jagniątkowie, Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego – Muzeum Militariów
– ul. Sudecka. Stojaki posiadają tablice promocyjne, na których umieszczono repliki pocztówek, przedstawiające
obiekty zabytkowe Jeleniej Góry.
Projekt w sposób innowacyjny przyczynił się do uatrakcyjnienia informacji o zabytkach Jeleniej Góry, w dużej
mierze przyczynił się do zniesienia barier w kontaktach transgranicznych oraz złagodzenia peryferyjnego
charakteru obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wspólną informację i promocję potencjału
turystycznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

