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Wstęp

Każdy, kto od dawna chciał się wybrać w podróż po Europie, powinien już zacząć się pakować. Bilet 
EURO-NYSA-Ticket+ jest idealny do tego, aby doświadczyć bezgranicznej swobody podróżowania 
na trójstyku granic i odwiedzić swoich czeskich, polskich lub niemieckich sąsiadów oraz zdobyć 
nowe doświadczenia kulturowe.
Od 1 kwietnia 2021 r. można poświęcić jeszcze więcej czasu na odkrywanie, ponieważ bilet jest 
teraz dostępny również na wyjazdy trzydniowe. Dzięki tym ofertom można korzystać z około 700 
linii kolejowych, tramwajowych i autobusowych. Do dyspozycji jest ponad 1.000 kilometrów tras 
kolejowych, częściowo poprowadzonych w spektakularny sposób przez górskie krajobrazy. Wresz-
cie prawie 30 firm transportowych zaprasza Państwa do korzystania z nowoczesnych pojazdów, w 
większości umożliwiających komunikację bez barier. 
Ponadto, w wielu miejscach turystycznych, za okazaniem ważnego biletu EURO-NYSA-Ticket+, 
można uzyskać zniżkę na bilety wstępu lub inne usługi danego podmiotu lokalnego. Z biletem 
EURO-NYSA-Ticket+ można korzystnie podróżować nie tylko podczas wyjazdów indywidualnych, 
ale również grupowych. 
Bilet EURO-NYSA-Ticket+ jest dostępny dla jednej, dwóch, trzech, czterech lub pięciu osób (nieza-
leżnie od wieku) i umożliwia bezpłatną podróż jednego lub dwojga dzieci w wieku od sześciu do 
czternastu lat.
Niniejsza broszura opisuje czasochłonną i trudną drogę do tych obszernych innowacji, które mają 
na celu zrównoważone  dostosowanie biletu EURO-NYSA-Ticket do wymogów przyszłości. Dzięki 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, w ramach wspólnego ponadnarodowego projektu możliwe 
było opracowanie i wdrożenie działań - pomimo trudnych warunków ramowych związanych z pan-
demią koronawirusa - oraz przygotowanie do nich kampanii marketingowej.
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Informacje ogólne o programach współpracy 
transgranicznej

VON GmbH i KORID LK już od dłuższego 
czasu współpracują w zakresie operacyj-
nych i strategicznych zagadnień transportu 
publicznego w Euroregionie. Z tej współ-
pracy zrodziła się idea wspólnego wniosku projektowego dotyczącego dalszego rozwoju biletów 
 EURO-NYSA-Ticket pod względem taryfowym i organizacyjnym, co powinno doprowadzić do pod-
niesienia jakości produktu, jakim jest bilet EURO-NYSA-Ticket. Głównym celem było wzmocnienie 
sieci powiązań ofert transportowych i turystycznych w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa oraz stwo-
rzenie podstaw prawnych i organizacyjnych dla instytucjonalizacji współpracy w zakresie transportu 
publicznego. Ponadto, długoterminowym celem wszystkich podmiotów na trójstyku granic jest utwo-
rzenie nadrzędnej marki parasolowej dla transportu publicznego w Euroregionie Nysa. W ten sposób 
na starcie projektu w dniu 01.10.2016 r. został zdefiniowany wspólny cel projektu ENT future 2020. 

Instrument Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) odgrywa ważną rolę w usuwaniu barier na 
granicach i promowaniu współpracy transgranicznej, która jednak nie jest możliwa bez środków 
finansowych. Program Współpracy Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Republika Czeska ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspierał projekty współpracy saksońskich 
i czeskich partnerów. Dzięki tym projektom bariery graniczne między Saksonią a Republiką Czeską 
ulegały dalszej likwidacji. Od rozpoczęcia programu w 2015 r. w ramach Programu Współpracy 
wsparto już 147 projektów transgranicznych. Wymagania dotyczące dofinansowania to odniesie-
nie transgraniczne, zasada Partnera Wiodącego i wpływ projektu na obszar programu, tzn. projekt 
współpracy musi mieć wpływ na obszar objęty programem.
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Projekt pod nazwą „Dalszy rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket - ENT future 2020” powstał w wyniku 
konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia wprowadzenia biletu EURO-NYSA-Ticket, organizowanej  
w Libercu w dniu 07.10.2014 r. W związku z zadowalającym wzrostem sprzedaży, pojawiły się 
postulaty opracowania kolejnych elementów taryfowych, rozszerzenia obszaru ważności oraz 
opartego na wynikach udziału wszystkich podmiotów.

Konferencja jubileuszowa w Libercu

„Możliwość podróżowania w całym Euroregionie 
wszystkimi środkami transportu publicznego na 
jednym bilecie, bez konieczności brania pod uwa-
gę granic państwowych, to coś, co przywraca 
nas do tych szczęśliwych czasów, kiedy tendencją 
było burzenie ogrodzeń, w czasach, kiedy tenden-
cją jest budowanie nowych ogrodzeń.“

Jiří Hruboň, dyrektor spółki KORID LK, spol. s r.o., 
stwierdził, że:

Program wsparcia / 
Informacje ramowe dotyczące projektu
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integrację ofert turystycznych

skoordynow
ane oferty

Program wsparcia / Cele projektu

Dalszy rozwój ENT ma przyczynić się 
do poprawy mobilności ludzi jako 
warunku współpracy oraz wspólne-
go rozwoju w regionie przygranicz-
nym i na trójstyku granic.

Poprzez usunięcie barier taryfowych 
i stworzenie w ten sposób lepszych 
warunków korzystania z transportu 
publicznego w regionie przygranicz-
nym ma on stać się alternatywą dla 
samochodu.

Należy wzmocnić transport publicz-
ny jako istotny element świadczenia 
usług publicznych w regionie przy-
granicznym.

Ponadto, należy zapewnić ulepszo-
ne i wielojęzyczne informacje o roz-
kładach jazdy – dzięki współpracy 
ZVON z czeskimi przedsiębiorstwa-
mi transportowymi (uwzględnienie 
aktualnych niemieckich i czeskich 
rozkładów jazdy w informacji o roz-
kładach jazdy ZVON).

Wspólnie z zaangażowanymi pod-
miotami w Niemczech i Republice 
Czeskiej należy zbadać możliwo-
ści dla stworzenia wiążącej formy 
współpracy, która obejmuje nastę-
pujące obszary:

Euroregion, na który duży wpływ ma 
turystyka, należy wzmocnić poprzez 
specjalne transgraniczne produkty 
taryfowe.

Dla projektu wyznaczono 
następujące cele:

w
spólne działania m

arketingow
e

inform
acje dla pasażerów

w
spólne taryfy transgraniczne

m
ożliw

e system
y podziału przychodów

skoordynow
aną dystrybucję

Jako możliwe grupy docelowe 
zostali zidentyfikowani mieszkańcy, 
turyści, przedsiębiorstwa komuni-
kacyjne i dostawcy usług turystycz-
nych na trójstyku granic. 

Zakończenie oceny rozszerzonego obszaru ważności (obowiązywania)

Zakończenie realizacji ankiety jako warunku do dyskusji na temat 
transgranicznego podziału przychodów

Opracowanie rozszerzonego asortymentu biletów

Badanie wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji

Główne etapy realizacji projektu to:

85 % – 565.249,57 Euro 
(VON GmbH: 385.737,22 Euro;

KORID LK: 179.512,35 Euro)

Wsparcie projektu

664.999,50 Euro  
(VON GmbH: 453.808,50 Euro;

KORID LK: 211.191,00 Euro)

Koszty projektu

www.entfuture2020.eu

Projektowa strona 
internetowa

Opracowanie produktów turystycznych

Program wsparcia /
Główne etapy i finansowanie
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Organizatorem i koordyna-
torem transportu w Kraju 
Libereckim jest spółka 
KORID LK, spol. s.r.o. nale-
żąca do Kraju Libereckiego. 

Głównym zadaniem spółki jest zapewnienie miesz-
kańcom regionu i sąsiednich obszarów korzyści 
wynikających z posiadania jednego biletu ważne-
go na wszystkie środki transportu, w pociągach, 
autobusach regionalnych i transporcie miejskim. 
Spółka KORID LK jest operatorem systemu komu-
nikacyjnego IDOL, który tworzy wzajemnie powią-
zaną funkcjonalną całość dla pasażerów transportu 
publicznego w Kraju Libereckim. 

ZVON – składający się z członków związku, Powiatu Bautzen, Powiatu  Görlitz 
i miasta Görlitz – opowiada się za optymalną koordynacją i kształtowaniem 
usług transportu publicznego w regionie Górnych Łużyc i Dolnego Śląska 
oraz za jednolitą taryfą związku. Oprócz klasycznych zadań związku komu-
nikacyjnego, ZVON współpracuje z organizatorami transportu publicznego w regionach sąsiedzkich 
w celu zaplanowania transgranicznych usług transportu publicznego w Euroregionie NYSA.

Związek komunikacyjny – Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH został utworzony w 
celu realizacji zadań nałożonych przez władze regionalne.

PARTNER PROJEKTU – KORID LK, spol. s r.o. –  
koordynator transportu publicznego w Kraju Libereckim

PARTNER WIODĄCY – VERKEhRsVERbUND ObERLAUsITz-NIEDERsChLEsIEN Gmbh

Tramwaj
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Prezentacja partnera wiodącego / Partnera projektu Pozostali partnerzy w projekcie ENT future 2020

Koncepcja specjalistyczna – vci Gmbh 
Firma vci VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH (vci GmbH) została założona 
w 1994 roku. Firma vci GmbH, zatrudniająca obecnie 14 pracowników, oferuje usługi 
doradcze dla gmin i przedsiębiorstw w zakresie transportu publicznego. Główny nacisk 
kładziony jest na wszystkie obszary związane z lokalnym transportem publicznym. 
Klientami vci GmbH są głównie związki komunikacyjne, gminy i władze regionalne, 
przedsiębiorstwa transportowe, jak również Wolne Kraje Związkowe Saksonia i Turyngia. 
Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód, doradztwo i prace projektowe zostały 
rozszerzone poza granice Niemiec, również na Rzeczpospolitą Polską i Republikę Czeską. 
Do zadań vci GmbH w ramach projektu należało opracowanie koncepcji specjalistycznej 
w zakresie taryfy, dystrybucji, podziału przychodów i organizacji oraz zarządzanie 
projektem.

Tłumaczenia pisemne/ustne - 3T consult Gmbh 
Firma 3T consult GmbH (3Tc.eu) została założona w 2007 roku w celu obsługi projek-
tów transgranicznych. Stale rosnące relacje komunikacyjne pomiędzy Saksonią, Polską 
i Republiką Czeską, szczególnie po rozszerzeniu Unii Europejskiej, a tym bardziej po 
przystąpieniu Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej do Strefy Schengen, stanowiły 
zdecydowane wsparcie dla tego kroku. Wraz z założeniem firmy można było połączyć 
kompetencje językowe i specjalistyczne. We wszystkich trzech krajach dostępne są osoby 
do kontaktu, przy czym główna działalność firmy jest realizowana w oddziale w Libercu.
Zadaniem firmy 3T consult GmbH było świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych 
i pisemnych. Podjęte zostały również działania organizacyjne, zwłaszcza w zakresie inte-
gracji partnerów w Republice Czeskiej.

Koncepcja turystyczna – biuro Inżynierskie ds. Turystyki i Transportu
Claudia hinrichs (ITV) 
Biuro Inżynierskie ds. Turystyki i Transportu Claudia Hinrichs zostało założone w Dreźnie 
i od ponad 20 lat z powodzeniem działa na rynku. ITV zajmuje się złożonymi zadaniami 
planowania transportu i turystyki, pracuje przy klasycznym zarządzaniu projektami, 
uczestniczy we wdrażaniu procedur prawa planistycznego i jest kreatywne w zakresie 
marketingu i public relations. Aby móc realizować to portfolio zadań z zagwarantowa-
niem wysokiej jakości, zespół składa się z różnorodnie wykształconych pracowników o 
szerokim spektrum zainteresowań. Mocną stroną ITV jest nie tylko realizacja poszczegól-
nych elementów, ale także łańcuch usług: analiza – opracowanie koncepcji – opracowa-
nie strategii – realizacja – kontrola.

marketing – IKA reklamní agentura Liberec 
Agencja reklamowa IKA działa na rynku od 1992 roku. Od samego początku dąży do 
zapewnienia swoim klientom kompleksowej obsługi, zarówno w zakresie kompletnych 
rozwiązań marketingowych, jak i częściowych rozwiązań graficznych oraz ich późniejszej 
realizacji.
Zadaniem agencji w ramach projektu było opracowanie projektu koncepcji marketin-
gowej, klucza wizualnego produktu, opracowanie merytoryczne oraz projekt graficzny 
poszczególnych komponentów wybranych do kompozycji marketingowej.

Obszar działalności ZVON
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Dokładnie w momencie rozszerzenia Unii Europejskiej, wraz z przystąpieniem do niej 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej w dniu 01.05.2004 roku, w 18 przedsiębiorstwach 
komunikacyjnych w tych trzech krajach został wprowadzony bilet EURO-NYSA-Ticket. Oprócz 
komunikacji publicznej w ZVON, można było korzystać z wybranych linii w Polsce i Czechach.

Rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket

Pierwszy krok w kierunku powiększenia obszaru ważności został podjęty 01.01.2005 r. wraz z 
rozszerzeniem na cały Kraj Liberecki. Znacząca poprawa nastąpiła wraz z przystąpieniem do pro-
jektu Polskich Kolei Państwowych (PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) oraz innych przewoźników 
autobusowych na początku 2007 roku. Następnie skoncentrowano się na możliwie najpełniejszym 
uznaniu biletu przez wszystkie firmy transportowe na określonym obszarze obowiązywania ZVON, 
Kraju Libereckiego i wschodniego powiatu Województwa Dolnośląskiego. Szczególnie w Polsce, z 
powodu braku integracji w ramach związku komunikacyjnego, konieczne było i nadal jest negocjo-
wanie i zawieranie indywidualnych umów z każdym przedsiębiorstwem komunikacyjnym.

Obszar obowiązywania na trójstyku Niemcy – Czechy – Polska obejmował w 2016 roku
 ► cały ZVON,
 ► cały Kraj Liberecki,
 ► komunikację autobusową w Worku Szluknowskim w Kraju Usteckim,
 ► Powiaty: Bolesławiecki, Zgorzelecki, Karkonoski (wówczas Jeleniogórski), Lubański, 

Lwówecki oraz miasto Jelenia Góra.
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Oblast platnosti jízdenek 
EURO-NISA

Gültigkeitsbereich 
EURO-NEISSE-Tickets

Obszar ważności biletów 
EURO-NYSA

na linkách regionální 
a městské dopravy
na liniach miejskich 
i regionalnych

seznam linek na:
Spis linii na stronach: 

důležité autobusové 
spoje (ZVON)
ważne połączenia 
autobusowe w ZVON

na železničních linkách
na liniach kolejowych

auf Regional- und 
Stadtverkehrslinien

auf Eisenbahnlinien

Verzeichnis der Linien unter:

wichtige 
Busverbindungen
(ZVON)

www.zvon.de

seit/od 01.04.2021
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Entwicklung ENT/andere Angebote – Tickets / AbsatzRozwój biletu EURO-NYSA-Ticket –  
Linie / Przedsiębiorstwa komunikacyjne

W momencie rozpoczęcia projektu 
w październiku 2016 r. z biletu 
EURO-NYsA-Ticket można było 
korzystać na około 650 liniach.

W porównaniu z obszarem 
obowiązywania w 2005 r. nastąpiło 
więc znaczne rozszerzenie, a tym 
samym wzrost atrakcyjności. 

Do systemu włączono ponad 
1.000 kilometrów linii kolejowych 
i około 30 przedsiębiorstw 
komunikacyjnych. 

650
Liczba linii 
Stan na 2004 r. – Stan na 2016 r. 

Kilometry na obszarze obowiązywania
Stan na rok 2004 – Stan na rok 2016 

Przedsiębiorstwa komunikacyjne
Stan na 01.04.2004 r. – Stan na 01.01.2017 r. 

Sprzedaż
Stan na 2004 r. – Stan na 2016 r.
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Z kilkoma wyjątkami, wyniki sprzedaży rosły praktycznie nieprzerwanie i w dużej mierze liniowo od 
momentu wprowadzenia do 2016 roku. W przypadku sprzedaży w Czechach i Niemczech obraz jest 
jednak nieco bardziej zróżnicowany. Zgodnie z powyższym, sprzedaż w ZVON uległa stagnacji od 
około 2009 r., przy czym zmiana cen spowodowała, że przy tej samej liczbie sprzedanych biletów 
przewożonych jest więcej pasażerów. Przykładowo, przed zmianą z 2017 roku dwie osoby podró-
żujące razem musiały kupować dwa osobne bilety dla każdej z nich. Jednak dzięki nowej ofercie 
biletowej podróż dla dwóch osób na jednym bilecie jest tańsza. Mniej więcej w tym samym okresie 
znacznie wzrosła sprzedaż w Czechach, a w połączeniu z liniowym wzrostem w Polsce mamy do 
czynienia z ogólnym stałym wzrostem. Przyczyny tych różnic w trendach są wielorakie. Istotna jest 
tu struktura cenowa i ofertowa w przypadku ofert konkurencyjnych. W ZVON istnieją alternatywne 
produkty, przede wszystkim bilet jednodniowy Saksonia-Czechy oraz Trilex. W przeciwieństwie 
do biletu EURO-NYSA-Ticket, oba bilety umożliwiają bezpłatny przejazd dzieciom. W Republice 
Czeskiej podobna oferta dotyczy biletów jednodniowych ČD (Celodenní jízdenka), które są ważne 
we wszystkich krajach, oraz Liberec-Dresden-Spezial, choć tylko ten ostatni pozwala na bezpłatny 
przewóz dzieci.

Ilustracje na stronie 12 wyraźnie pokazują, jak bardzo rozwinął się bilet EURO-NYSA-Ticket od mo-
mentu jego wprowadzenia. Obszar ważności w przypadku zintegrowanych linii i przedsiębiorstw 
komunikacyjnych bardzo się powiększył. Jednak system taryfowy i portfolio ofert pozostały prak-
tycznie niezmienione od czasu ich wprowadzenia (z wyjątkiem zmiany cennika w ZVON w 2017 r.). 
Oznacza to, że z jednej strony można odbyć bardzo długie podróże za stosunkowo niską cenę, 
a z drugiej strony bilet EURO-NYSA-Ticket nie jest atrakcyjny w przypadku krótkich podróży, rów-
nież ze względu na korekty cenowe, które miały miejsce w międzyczasie.

W bilansie sporządzonym na początku projektu odnotowano również następujące tendencje:

Sprzedaż biletów EURO-NYSA-Ticket jest na podobnym poziomie w trzech krajach. Jedynie podział 
na oferty dla 1 i 2 do 5 osób nie jest równomierny z powodu różnych cen.

Bilety EURO-NYSA-Ticket są kupowane głównie w celu odbycia podróży transgranicznej. Jedynie 
w Polsce stwierdzono wykorzystanie tego biletu również do podróży wyłącznie krajowych.

Różnice występują przede wszystkim w strukturach organizacyjnych. Podczas gdy przedsiębior-
stwa komunikacyjne i organy zarządzające transportem publicznym w ZVON i Kraju Libereckim 
działają w połączonych strukturach, na polskim obszarze obowiązywania nie ma takich struktur. 
Bilet EURO-NYSA-Ticket jest oparty wyłącznie na indywidualnych umowach z polskimi przedsię-
biorstwami komunikacyjnymi.

Istnieją również różnice w wyposażeniu systemów dystrybucji. W Republice Czeskiej i w ZVON obo-
wiązują wyższe wymagania dotyczące kontroli biletów.

Jako duży deficyt został również zidentyfikowany brak powiązania z dostawcami usług turystycznych 
w regionie, zwłaszcza, że turyści stanowią największą grupę docelową dla biletu  EURO-NYSA-Ticket. 

W wyniku tego bilansu partner wiodący oraz partner projektu określili potrzebę podjęcia działań – 
w szczególności w zakresie asortymentu biletów i kształtowania cen, form dystrybucji, powiązań z 
turystyką oraz podstaw organizacyjnych.

Rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket –  
Linie / Przedsiębiorstwa komunikacyjne
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Od samego początku integralną częścią projektu było zorganizowanie wyjazdu studyjnego. W celu 
znalezienia odpowiedniego celu podróży przeanalizowano oferty biletów trójnarodowych w euro-
pejskich regionach przygranicznych, a następnie wybrano i dokładniej zbadano trzy interesujące 
oferty.

Od 1995 r. obowiązują bilety bilateralne między Regio Verkehrsverbund Lörrach i Tarifverbund 
Nordwestschweiz. Od 2001 r. zostały zintegrowane alzackie przedsiębiorstwa komunikacyjne, a tym 
samym umożliwiono przygotowanie oferty trójnarodowej.

Rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket – Inne oferty

Trinational Eurodistrict basel (szwajcaria, Niemcy, Francja) – „triregio“

Od 1998 roku holenderskie, belgijskie i 
niemieckie przedsiębiorstwa komunika-
cyjne oferują wspólny bilet jednodniowy 
Euregio-Ticket dla całego Euroregionu 
Moza-Ren.

Euroregion moza-Ren  
(Niemcy, belgia, holandia) – 
Euregio-Ticket

Eurodistrict Basel (Szwajcaria, 
Niemcy, Francja)

Stan na styczeń 2018 r.

Euroregion Moza-Ren 

Euregio Bodensee wzbudziło duże zainteresowanie wśród partnerów projektu. Oprócz skupienia 
się na grupie docelowej turystów i ofercie dostępnej tam przez trzy dni, interesujące było również 
praktyczne podejście do różnych poziomów cenowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, tak aby 
ułatwić podjęcie decyzji na korzyść Euregio Bodensee wśród osób zainteresowanych. Nawiązano 
kontakt z osobami odpowiedzialnymi na miejscu i poczyniono przygotowania do wyjazdu.

Bilet jednodniowy Euregio Bodensee został wprowadzony 01.03.2002 roku i jest ważny w sąsied-
nich regionach Jeziora Bodeńskiego w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 01.01.2017 roku oferty 
pod nazwą Bodensee Ticket są dostępne na jeden lub na trzy dni – dla dorosłych, dzieci i małych 
grup we wszystkich trzech krajach. Poziom cen w Szwajcarii jest jednak nieco wyższy niż w Niem-
czech czy Austrii. Obszar obowiązywania podzielony jest na trzy strefy, przy czym w międzyczasie 
zmieniono granice tych stref.

Za organizację odpowiedzialny jest Komitet Koordynacyjny Bodensee Ticket, projekt Między-
narodowej Konferencji Jeziora Bodeńskiego. Koordynacją zajmuje się Biuro Bodensee Ticket, 
którym w imieniu komitetu zarządza Regionalbahn Thurbo, przedsiębiorstwo kolejowe działające 
we wschodniej Szwajcarii.

Euregio Bodensee (Niemcy, Szwajcaria, Austria) Bilet BodenseeTicket

W ramach Międzynarodowej Konferencji Jeziora Bodeńskiego IKB, która jest związkiem kooperacyj-
nym krajów graniczących z Jeziorem Bodeńskim i z nim powiązanych - Niemiec, Austrii, Szwajcarii i 
Księstwa Lichtensteinu, już w 1994 roku podjęto decyzję o utworzeniu jednolitego związku taryfo-
wego i komunikacyjnego. W 2002 r. wprowadzono w końcu „Bilet jednodniowy Euregio Bodensee”.

Rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket – Inne oferty
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Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od informacji specjalistycznych przekazanych przez pana 
Wernera Fritschi w siedzibie spółki Regionalbahn Thurbo AG, która jest przewoźnikiem biletu 
 Jednodniowy Euregio Bodensee. Następnie odbyła się pasjonująca dyskusja na temat rozwoju 
 biletu Jednodniowy Bodensee oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Obok kwestii wyznaczania 
stref, marketingu i promocji sprzedaży oraz procesu rozliczania przychodów, omówiono również 
zaangażowanie partnerów z sektora turystycznego. Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu w towa-
rzystwie pani Carin Fritschi mieli okazję poznać w praktyce bilet Jednodniowy Euregio Bodensee. 
Z tym biletem podczas podróży przez szwajcarsko-niemieckie pogranicze wypróbowali różne 
środki transportu publicznego – autobusy, pociągi oraz prom.

Na koniec, w sali narad spółki Thurbo AG na dworcu Kreuzlingen, odbyła się ewaluacja wyjazdu, 
wraz z pytaniami uzupełniającymi i dyskusją. W celu dalszej wymiany pan Hans-Jürgen Pfeiffer 
(VON GmbH) oraz pan Jiří Hruboň (KORID LK) zaprosili szwajcarskich gospodarzy do odwiedzenia 
Euroregionu Nysa.

Przedstawiciele partnerów projektu VON GmbH i KORID LK wraz z wybranymi zleceniobiorcami 
odbyli w dniach 16-17 października 2017 r. wyjazd studyjny do Kreuzlingen w Szwajcarii oraz do 
sąsiedniej Konstancji w Niemczech. Celem wyjazdu było zapoznanie się z koncepcją biletu Euregio 
Bodensee na jeden lub trzy dni.

Rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket –  
Inne oferty – wyjazd nad Jezioro Bodeńskie

Uczestnicy wyjazdu

Uczestnicy wyjazdu Wyjazd

Dr. Werner Fritschi

Korzystając z zaproszenia panów Pfeiffera i Hruboňa, w dniach 24–25 września 2018 r. koledzy, pod 
przewodnictwem pana Fritschiego, odwiedzili Budziszyn i Liberec.

Pierwszy dzień wyjazdu ekspertów rozpoczął się w siedzibie firmy VON GmbH od prezentacji 
transportu publicznego na trójstyku granic, a w szczególności transgranicznego projektu 
„ENT future 2020”. Pan Fritschi przedstawił nowości w rozwoju biletu, który w międzyczasie został 
nazwany „Bodensee-Ticket”. Następnie nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń. Na zakończenie 
pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w wycieczce z przewodnikiem po Budziszynie.

Drugiego dnia uczestnicy testowali transport publiczny w Euroregionie Nysa z biletem 
 EURO-NYSA-Ticket. Wycieczka rozpoczęła się w Budziszynie i prowadziła do Liberca na górę Ještěd 
(Jeszted) i z powrotem. Oprócz różnych środków transportu i transgranicznych ofert taryfowych, 
uczestnicy mogli również porównać różne warunki ramowe w obu krajach. 
Ten drugi wyjazd również wywarł bardzo pozytywne wrażenie na uczestnikach.

Rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket –
Inne oferty – wyjazd Budziszyn / Liberec

Prezentacja w VON GmbH, Budziszyn

Uczestnicy wyjazdu, Budziszyn

Uczestnicy wyjazdu, Liberec

Uczestnicy wyjazdu, góra Ještěd (Jeszted)
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ZeitstrahlCele projektu

Najważniejszym celem był dalszy rozwój taryfowy i organizacyjny. Powinno to zapewnić dalsze 
istnienie biletu EURO-NYSA-Ticket i przyczynić się do lepszej mobilności ludzi – jako warunku 
współpracy, a także do wspólnego rozwoju na trójstyku granic i wzmocnienia transportu publicz-
nego. W trakcie realizacji projektu dyskutowano o tym, w jaki sposób można poprawić jakość biletu 
 EURO-NYSA-Ticket, a jednocześnie w jaki sposób możliwe jest silniejsze powiązanie ofert transpor-
towych i turystycznych w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa.
W związku z rosnącą sprzedażą i stale powiększającym się gronem użytkowników, od lat pojawiały 
się coraz częstsze postulaty opracowania kolejnych elementów taryfy dla regionu, który charaktery-
zuje się silnie rozwiniętą turystyką, rozszerzenia obszaru ważności i opartego na wynikach udziału 
wszystkich zainteresowanych stron. W celu zintegrowania kolejnych obszarów należy jednocześnie 
opracować skalę cenową i przygotować bilety wielodniowe, ponieważ odległości uniemożliwiają 
niekiedy odbycie podróży tam i z powrotem w ciągu jednego dnia.

Wspólnie z uczestniczącymi w projekcie podmiotami odpowiedzialnymi za organizację transportu 
publicznego w Niemczech i Czechach, dla różnych obszarów ustalono następujące etapy:

informacje dla pasażerów

ewentualne systemy podziału przychodów

wspólne działania marketingowe

skoordynowane oferty

integracja ofert turystycznych

skoordynowana dystrybucja

Wspólnie z zaangażowanymi pod-
miotami w Niemczech i Czechach 
należy określić postawy dla utwo-
rzenia wiążącej formy współpracy, 
które obejmują następujące obszary:

Po przydzieleniu prac zleceniobiorcom, właściwa praca nad projektem rozpoczęła się od narady 
inauguracyjnej w lipcu 2017 r. W celu koordynacji i wymiany doświadczeń z partnerami w ZVON i 
w Republice Czeskiej utworzono grupę sterującą projektem oraz różne tematyczne grupy robocze, 
które spotykały się w regularnych odstępach czasu i łączyły realizację zamierzonych celów projektu 
w ramach pakietów roboczych. Do poszczególnych tematów, w miarę potrzeb włączani byli inni 
partnerzy zewnętrzni.

Ze względu na trójnarodowy obszar ważności ENT, w trakcie realizacji projektu konieczne było 
włączenie w działania polskich partnerów biletu EURO-NYSA-Ticket.

Za podstawę do osiągnięcia celów miała posłużyć przeprowadzona w ramach projektu ankieta, 
dzięki której miały zostać uzyskane informacje na temat wykorzystania biletu EURO-NYSA-Ticket.

Projektowe grupy robocze

Gremium Uczestnicy

Grupa sterująca Partner wiodący VON GmbH
Partner projektu KORID LK
Zleceniobiorcy (vci GmbH, 3T consult GmbH, ITV, IKA)

Grupa robocza  
Taryfa & Dystrybucja

Partner wiodący VON GmbH
Partner projektu KORID LK
Zleceniobiorcy (vci GmbH, 3T consult GmbH)

Grupa robocza  
Turystyka

Partner wiodący VON GmbH
Partner projektu KORID LK
Zleceniobiorcy (ITV, vci GmbH, 3T consult GmbH)

Grupa robocza  
Marketing

Partner wiodący VON GmbH
Partner projektu KORID LK
Zleceniobiorcy (IKA, vci GmbH, 3T consult GmbH)

Warsztaty w Budziszynie

wspólne taryfy transgraniczne
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Oś czasu

 ► Rejestracja wniosku o dofinansowanie projektu 
w dniu 11.02.2016 (numer wniosku 100272650)

 ► Konferencja otwierająca 20.09.2017 r.

 ► Zatwierdzenie projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 
14.09.2016 r.

 ► Oferta zawarcia umowy na dofinansowanie projektu

 ► Umowa na dofinansowanie z dnia 30.09.2016 r./24.10.2016 r.

 ► Data rozpoczęcia projektu 01.10.2016 r. 

 ► Ocena przeprowadzona przez Sächsische 
Aufbaubank (Saksoński Bank Odbudowy – Bank 
Wsparcia)

 ► Dostarczenie dodatkowych dokumentów 
wymaganych do dalszej oceny

 ► Korekta wniosku o dofinansowanie projektu

 ► Finalny wniosek projektowy 13.07.2016 r.

 ► 1. wniosek o zmianę 30.08.2018 - zmiana do umowy o dofinansowanie z dnia 
08.01.2019/23.01.2019: Zmiana rocznego wykorzystania środków oraz doprecyzowanie zasto-
sowania pomocy publicznej w reżimie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

 ► 2. wniosek o zmianę 20.06.2019 - zmiana do umowy o dofinansowanie z dnia 
23.07.2019/29.07.2019: Przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.04.2020 r.

 ► Aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 07.02.2020 r.: Zmiana rocznego wykorzystania środ-
ków i aktualizacja ogólnych warunków umowy

 ► 3. wniosek o zmianę 30.01.2020 - zmiana do umowy o dofinansowanie z dnia 
16.04.2020/21.04.2020: Przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.04.2021

 ► Aneks do wniosku o zmianę z dnia 16.04.2020: Zmiana rocznego wykorzystania środków

 ► 4. wniosek o zmianę 19.04.2021 - zmiana do umowy o dofinansowanie z dnia 
18.05.2021/27.05.2021: Przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2021

 ► Data zakończenia projektu: 30.09.2021 r.

Kronika projektu Kronika projektu

Konferencja otwierająca, Liberec
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Oblast platnosti jízdenek 
EURO-NISA

Gültigkeitsbereich 
EURO-NEISSE-Tickets

Obszar ważności biletów 
EURO-NYSA

na linkách regionální 
a městské dopravy
na liniach miejskich 
i regionalnych

seznam linek na:
Spis linii na stronach: 

důležité autobusové 
spoje (ZVON)
ważne połączenia 
autobusowe w ZVON

na železničních linkách
na liniach kolejowych

auf Regional- und 
Stadtverkehrslinien

auf Eisenbahnlinien

Verzeichnis der Linien unter:

wichtige 
Busverbindungen
(ZVON)

www.zvon.de

seit/od 01.04.2021

Stan: kwiecień 2021 r.

Etap: Obszar obowiązywania

W wyniku wspólnych uzgodnień między partnerami VON GmbH, Powiatem Görlitz, KORID LK oraz 
Ústecký kraj można było rozszerzyć taryfę ZVON na obszary przygraniczne w Polsce i Czechach, 
a taryfę IDOL / DÚK na obszary przygraniczne w ZVON oraz uwzględnić przedsiębiorstwa komuni-
kacyjne już zintegrowane w taryfie IDOL. 

Ponadto obszar obowiązywania w Republice Czeskiej został rozszerzony o następujące linie kolejowe:

 ► Kunčice nad Labem–Vrchlabí (Karkonosze),

 ► Linie kolejowe w Worku Szluknowskim:

 ► 083: Rumburk–Dolní Poustevna,

 ► 084: Rumburk–Panský–Mikulášovice, Krásná Lípa–Panský.

Etap: Obszar obowiązywania /  
Wdrożenie obszaru obowiązywania

Wszystkie linie, jak również odcinki linii zostały uwzględnione w spisie linii, na których obowiązuje 
bilet EURO-NYSA-Ticket+. Zestawienie to jest przekazywane przez ZVON przedsiębiorstwom 
komunikacyjnym i partnerom.

ZVON
 ► we wszystkich liniach autobusowych i kolejowych zrzeszonych w taryfie ZVON (SOEG z dopłatą 

historyczną)

Polska
 ► w pociągach Kolei Dolnośląskich (KD) oraz Polregio (PR) na liniach:

 ► Zgorzelec–Węgliniec–Bolesławiec
 ► Jelenia Góra–Lubań–Zgorzelec
 ► Jelenia Góra–Szklarska Poręba–Harrachov–Kořenov
 ► Lubań–Węgliniec

 ► w autobusach regionalnych i miejskich MZK Bolesławiec, MZK Jelenia Góra, PKS Bolesławiec, PKS 
Voyager (Lubań), PKS „Tour” Jelenia Góra, F.H.U. Bielawa oraz Astel w Powiatach: Zgorzeleckim, 
Karkonoskim, Lubańskim, Bolesławieckim i Lwóweckim oraz w mieście Jelenia Góra

Czechy
 ► Kraj Liberecki:

 ► na prawie wszystkich liniach kolejowych, tramwajowych, autobusowych miejskich i 
regionalnych,

 ► na kolei linowej Liberec-Horní Hanychov-Ještěd (Jeszted) na jeden przejazd w obie 
strony (za dopłatą).

 ► Kraj Ustecki: w regionie Worka Szluknowskiego na regionalnych liniach autobusowych 
Autobusy Karlovy Vary (w tym na liniach do Děčína i ZVON) oraz na liniach kolejowych.
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Ważność (obszar obowiązywania) biletu EURO-NYsA-Ticket+ od 01.04.2021
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Etap: Ankieta

Celem ankiety było uzyskanie materiału do dyskusji na temat konieczności i możliwej formy trans-
granicznego podziału przychodów. Należało sprawdzić, czy istnieje rozbieżność pomiędzy przycho-
dami ze sprzedaży i wykorzystania biletu EURO-NYSA-Ticket u zaangażowanych przedsiębiorstw 
komunikacyjnych.

W porównaniu z innymi ofertami biletowymi, bilet EURO-NYSA-Ticket jest wykorzystywany tylko 
przez niewielką część pasażerów. Z tego powodu istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo 
znalezienia ich podczas prostych badań ankietowych w pociągach lub autobusach w regionach 
uczestniczących w projekcie. Partnerzy projektu i podmioty w nim uczestniczące zgodzili się zatem 
na zastosowanie trzyetapowej procedury ankietowej:

1. W pierwszym etapie przeprowadzono wywiady z ekspertami, przy czym większość wywia-
dów została zrealizowana już podczas konferencji inauguracyjnej.

2. W drugim etapie przeprowadzono ankiety wśród użytkowników ENT oraz osób, które z biletu 
nie korzystają - z jednej strony online (na stronach ZVON, KORID itp. (w tym media społeczno-
ściowe)), a z drugiej strony podczas świadczenia transgranicznych usług transportowych (np. 
Zittau-Hrádek n.N.).

3. Trzeci etap miał zostać przeprowadzony w formie krótkiej ankiety z wykorzystaniem kartki 
pocztowej, która miała być rozdawana bezpośrednio w miejscu zakupu biletu lub na targach. 
Niestety badanie to nie było możliwe z powodu ograniczeń spowodowanych przez pandemię 
koronawirusa.

Etap: Ankieta

Łącznie, w ramach etapów realizacji ankiety przeprowadzono około 850 wywiadów. Ponadto 
przeprowadzono 35 wywiadów eksperckich. Z tego około 400 osób przypadło na drugi i trzeci etap 
ankiety.

Ponieważ pytania nie dotyczyły tylko taryfy i dystrybucji, wyniki można było wykorzystać we 
wszystkich pakietach roboczych lub projektach cząstkowych. Na przykład zadawano też pytania 
dotyczące powodów podróży, noclegów lub długości pobytu.

Po przeprowadzeniu ankiety okazało się, że nie ma potrzeby działania w zakresie pierwotnego celu 
realizacji tego badania.

Ankieta online dla użytkowników ENT i osób, które nie korzystają z tego biletu

Państwa zdanie  
jest dla nas ważne!
Drogi Podróżny, właśnie kupiłeś bilet EURO-NYSA-Ticket. 

Prosimy o Twoje wsparcie dla dalszego rozwoju i udoskonalenia 

tej oferty. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 

i przekazanie wypełnionej karty konduktorowi, pracownikowi 

serwisowemu lub wrzucenie jej do najbliższej skrzynki pocztowej 

(na terenie Niemiec!). Poniesiemy za Państwa opłatę pocztową. 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, takie 

jak weekend spa w hotelu Babylon w Libercu lub 25 biletów 

EURO-NYSA-Ticket (patrz strona przednia). 

Serdecznie dziękujemy i życzymy zawsze udanej podróży!

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi lub wypełnienie pola 

Gdzie rozpoczyna się Państwa podróż? (miejscowość, przystanek)

Gdzie kończy się Państwa podróż? (miejscowość, przystanek)

Gdzie się Państwo przesiadacie? 
Czy planowany jest pobyt w miejscu przesiadki?

   Przesiadka 1:                        pobyt:    tak      nie
        

   Przesiadka 2:     pobyt:    tak      nie

Kiedy rozpoczyna się Państwa podróż i kiedy się kończy?

Podróż do miejsca docelowego 
       Data:  Godzina  Godzina 
 rozpoczęcia:  dotarcia do celu:

Podróż powrotna    

   Data:  Godzina  Godzina 
 rozpoczęcia:  dotarcia do celu:

Z jakich linii/środków komunikacji korzystacie  
Państwo podczas swojej podróży?

Z iloma osobami podróżujecie? (liczba wraz z Państwa osobą) 

  dorośli        dzieci do 5 roku życia        dzieci od 6 roku życia

Do której grupy wiekowej Państwo należycie?

  do 15 roku życia        16 – 25        26 – 45        46 – 65     

  od 66 roku życia

Płeć        kobieta        mężczyzna
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N
)

Rosenstraße 31
02625 Bautzen

Konkurs
Odpowiedzi na pytania będą analizowane anonimowo. 

Jednak w celu udziału w konkursie z nagrodami, potrzeb-

ne jest nam Państwa nazwisko i adres. Jeżeli nie chcecie 

uczestniczyć w konkursie, nie musicie wypełniać poniż-

szych pól. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

   nazwisko, imię:

   ulica i nr domu:

   kod pocztowy, miejscowość:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.09.2018.  
Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone. Warunki 
uczestnictwa są dostępne na stronie www.zvon.de

Rejestracja przez placówkę wydającą  

   Pieczątka (przedsiębiorstwo komunikacyjne, siedziba):

   Data wydania:                  Godzina wydania:

VON GmbH
Rosenstraße 31  
02625 Bautzen

KORID LK
U Jezu 642/ 2a
461 80 Liberec

  
 

 

 

 

 

  

  

 
  

 
  

 
  
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

  

 
  
  

  

 
  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pocztówka ankietowa
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Etap: Cennik (taryfa)

Analiza aktualnego asortymentu biletów

Analiza przestrzennego rozmieszczenia punktów dystrybucji (zasięg, 
miejsca głównego popytu itp.) oraz określenie luk w zaopatrzeniu

Identyfikacja braków w odniesieniu do potrzeb (potencjalnych) 
pasażerów lub grup użytkowników

Badanie potencjalnych lokalizacji dla nowych punktów dystrybucyjnych (zapotrzebowanie, 
forma, ewentualny operator, oszacowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych itp.)

Opracowanie i ocena propozycji rozwiązań  
(asortyment biletów, obszar obowiązywania)

Pozyskanie nowych punktów dystrybucji

Ustalanie cen ofert biletowych, przewóz dzieci

Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji  
(np. bilety mobilne na telefon lub bilety online)

W części specjalistycznej omówiono następujące punkty:

Ważność czasowa w odniesieniu do wycieczek jednodniowych i wielodniowych

Integracja działań taryfowych w już istniejących systemach dystrybucji

Obszar obowiązywania w trzech krajach

Zakup nowej technologii dystrybucji

Taryfa

DysTrybuCja

Meilenstein ErhebungEtap: Cennik / Wdrożenie ofert taryfowych

•	 Obecnie dostępny jest bilet 3-dniowy, który jest ważny, łącznie z pierwszym dniem ważności, 
przez trzy kolejne dni aż do czwartego dnia do godz. 4.00. Bilet wielodniowy zastępuje zatem 
bilet na podróż do miejsca docelowego (max ENT, zakup w kraju rozpoczęcia podróży), jak rów-
nież na podróż powrotną i ewentualny bilet w miejscu docelowym.

•	 Wyrównanie poziomów cen w ZVON, IDOL i Polsce, brak obniżek cen w Czechach/Polsce.

•	 Strukturalna standaryzacja asortymentu w Polsce, Czechach i Niemczech.

•	 W Czechach bilety EURO-NYSA-Ticket będą w przyszłości sprzedawane dla 1, 2, 3, 4 lub 5 osób.

•	 Rozszerzenie oferty transportu dzieci.

Przewóz dzieci
W ZVON dzieci można przewozić bezpłatnie do momentu 
rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej, a na czeskim obszarze 
obowiązywania do 6 roku życia. W polskim obszarze ważności 
jedno dziecko może być przewożone bezpłatnie na jednego 
płacącego dorosłego pasażera.

Oprócz dzieci do 6-go roku życia, w rezultacie realizacji projektu na każdy bilet EURO-NYSA-Ticket+ 
można zabrać bezpłatnie dwoje dzieci w wieku od 6 lat do dnia przed ukończeniem 15-go roku 
życia (w ZVON do 15-go roku życia włącznie) - niezależnie od rodzaju zakupionego biletu.

Dalszy rozwój systemu taryfowego:
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Etap: Elektroniczne kanały dystrybucji

Bilety EURO-NYSA są nadal dostępne w formie papierowej w ZVON u wszystkich kierowców 
autobusów i konduktorów, w punktach obsługi przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz w lokalnych 
punktach sprzedaży.

Bilet EURO-NYSA-Ticket jest również wydawany w formie papierowej w Czechach i w Polsce. 
Sprzedaż jest tam również realizowana w punktach obsługi i przez konduktorów, a w niektórych 
przypadkach przez kierowców autobusów.

W wyniku realizacji projektu bilety EURO-NYSA-Ticket są dostępne również w formie sprzedaży 
elektronicznej za pośrednictwem HandyTicket Deutschland.

 ► Oba warianty biletu EURO-NYSA-Ticket+ zostały zintegrowane w menu „Ticketkauf” 
(zakup biletów) aplikacji HandyTicket Deutschland, która jest 100% rozwiązaniem 
cyfrowym. Nie ma możliwości przeniesienia biletu z aplikacji na bilet drukowany lub 
odwrotnie. 

 ► Proces zakupu biletu EURO-NYSA-Ticket jest identyczny z procesami zintegrowanymi 
obecnie w HandyTicket Deutschland, z wyjątkiem wyboru okresu ważności (jeden lub 
trzy dni). W pierwszym kroku użytkownik wybiera liczbę osób. W drugim kroku należy 
wybrać okres ważności.

 ► Forma wyświetlania biletu EURO-NYSA-Ticket jest również identyczna z aktualnymi 
procesami w HandyTicket Deutschland.

Etap: Elektroniczne kanały dystrybucji / 
Wdrożenie dystrybucji

Dystrybucja w Czechach i w Polsce
Wzory biletów ZVON / CZ / PL

Podobnie jak w przypadku sprzedaży w ZVON, również w Kraju Libereckim 
będzie można nabyć bilet EURO-NYSA-Ticket w formie biletu na telefon – 
HandyTicket. Sprzedaż ma się odbywać za pośrednictwem aplikacji IDOLka 
przeznaczonej do dystrybucji taryfy IDOL. Ma ona zostać uruchomiona w 
2021 roku. Oferowany będzie taki sam asortyment produktów jak w ZVON.

Wzór biletu HandyTicket

Aplikacja IDOLka
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Bilet EURO-NYSA-Ticket oraz niezbędna dla jego dalszego rozwoju współpraca transgraniczna 
wspierają stosunki sąsiedzkie i zmniejszają liczbę zastrzeżeń. Transgraniczny charakter projektu 
promuje zrozumienie dla transgranicznego transportu publicznego w Euroregionie, a także wspiera 
branżę turystyczną po obu stronach granicy. Każdy mieszkaniec i turysta jest potencjalnym użyt-
kownikiem biletu EURO-NYSA-Ticket. W związku z tym, dalszy rozwój Biletu EURO-NYSA-Ticket bę-
dzie odczuwalny dla wszystkich, tzn. dla wszystkich grup społecznych – jako poprawa jakości życia.

Jednym z celów projektu był dalszy rozwój biletu EURO-NYSA-Ticket pod względem taryfowym i 
organizacyjnym oraz rozszerzenie go – głównie na obszarze saksońskiego i czeskiego Euroregionu 
Nysa – o atrakcyjne oferty turystyczne i zniżki. W ten sposób ma zostać zapewnione dalsze istnie-
nie biletów EURO-NYSA-Ticket i nadana im nowa jakość. W związku z rosnącą sprzedażą rosną też 
wymagania dotyczące opracowania kolejnych elementów taryfy, rozszerzenia obszaru obowiązy-
wania oraz opartego na wynikach udziału wszystkich zainteresowanych stron, który należy realizo-
wać krok po kroku. Ze względu na złożoność tej pracy i związane z nią koszty, istniejące struktury 
operacyjne muszą zostać rozbudowane zgodnie z duchem czasu. Cel ten ma być wspierany przez 
opracowanie koncepcji towarzyszącej projektowi. Głównym celem jest określenie możliwości 
dalszej integracji ofert turystycznych w ramach biletu EURO-NYSA-Ticket+, jak również możliwości 
sukcesywnego rozbudowywania tej sieci, także z polskimi partnerami, którzy mogą wykazywać 
zainteresowanie w późniejszym czasie.

Etap: Turystyka

sytuacja wyjściowa: W celu realizacji zadań opracowane zostały następujące pakiety robocze:

1. Przygotowanie i realizacja spotkania inauguracyjnego
 Analiza i porównanie dostępnych informacji oraz rekomendacje do dalszego wykorzystania. 

Obejmuje to aktualną strukturę taryfową, aktualnych partnerów ENT, ustalenia umowne mię-
dzy partnerami, przestrzenne obszary obowiązywania, asortyment i ceny biletów, możliwe 
do wykorzystania środki transportu, cele turystyczne, ważne wydarzenia oraz odpowiednie 
obiekty noclegowe.

2. Analiza mocnych i słabych stron
 Tutaj z punktu widzenia gości, przewoźników, uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw 

komunikacyjnych i usługodawców turystycznych na obszarze Euroregionu Nysa rozpatruje 
się regionalną ofertę transportową, jak również usługi turystyczne i ich wzajemne oddziały-
wanie wykorzystywane przez turystów podczas przejazdów w celach wypoczynkowych. Aby 
ocenić wyniki tego badania, zostanie dokonane porównanie z ofertami z innych regionów 
zidentyfikowanych w zadaniu 2. Porównanie to nie powinno być jednak przeprowadzane 
z punktu widzenia konkurenta, lecz raczej w kontekście ewentualnej adaptacji przykładów 
najlepszych praktyk.

3. Analiza porównawcza ofert w innych regionach
 Oferty porównawcze innych regionów są najpierw identyfikowane w ramach komplekso-

wych badań na podstawie ogólnodostępnych informacji, a następnie oceniane w kontekście 
ich wdrażania lub obsługi, finansowania, struktur organizacyjnych i sukcesu sprzedaży. Celem 
jest uzyskanie przeglądu ofert innych regionów, w których oferty transportu publicznego 
są powiązane z ofertami turystycznymi/atrakcjami/usługodawcami, w tym z kartami gościa. 
Oferty porównawcze mają zostać zestawione z wynikami przeprowadzonej w zad. 2 analizy 
mocnych i słabych stron i jednocześnie służyć jako rekomendacja dla opracowywania no-
wych pakietów produktów.

4. Specyfikacja ukierunkowania produktu lub koncepcja nowych pakietów 
produktów oraz rekomendacje dotyczące działań 

 W oparciu o analizy z zad. 1 i zad. 2 oraz ich porównanie, przedstawiane zostaną propozy-
cje uszczegółowienia lub rozszerzenia istniejącego portfolio produktów w obszarze biletu 
 EURO-NYSA-Ticket. Niniejsza specyfikacja ma być realizowana w szczególności w odniesieniu 
do integracji ofert turystycznych i powtarzających się w regionie wydarzeń, takich jak zwie-
dzanie atrakcji turystycznej/udział w wydarzeniu z uwzględnieniem zniżki na wstęp. Dodat-
kowo, w miejscach docelowych zaprezentowane zostaną możliwe do zintegrowania oferty 
dalszych usług, takie jak zniżki na noclegi, oferty wellness itp. 

 Konkretnie rzecz ujmując, przyszła oferta lub bilet może zawierać na przykład następujące 
usługi dodatkowe:

•	 stałe, zniżkowe bilety wstępu do różnych parków rozrywki (np. Park Dinozaurów – 
Saurierpark Kleinwelka, Park Przygody – Kulturinsel Einsiedel) 

•	 dalsze udogodnienia w ramach wydarzeń specjalnych i cyklicznych w parkach roz-
rywki (np. ulgowy wstęp na Folklorum Kulturinsel Einsiedel i zniżka przy rezerwacji 
noclegu w Baumhaushotel – hotel w domkach na drzewie)

Etap: Turystyka

Cel:
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Etap: Turystyka / Wdrożenie ofert turystycznych

Pakiety turystyczne, które obejmują nie tylko korzystanie z transportu publicznego z biletem ENT+ 
przez jeden lub więcej dni, ale także inne usługi w miejscu docelowym, zwiększają atrakcyjność 
biletu EURO-NYSA-Ticket+.

Dodatek do nazwy „+” ma na celu zwrócenie uwagi na nowy komponent turystyczny, dzięki które-
mu pasażer, za okazaniem ważnego biletu ENT+, otrzymuje zniżkę na bilety wstępu lub inne usługi 
w wielu miejscach turystycznych.
 
Z niektórymi obiektami i miejscowościami turystycznymi została już zawarta umowa współpracy.

 ► Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH (Kulturinsel Einsiedel)

 ► Muzea Miejskie w Żytawie

 ► Zoo w Görlitz 

 ► Kolejka Leśna w Mużakowie

 ► Centrum Informacji Turystycznej Oybin (Zamek i Klasztor Oybin)

W przyszłości podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie kolejnych partnerów.

Współpraca turystyczna, tworzenie marki parasolowej dla transportu 
publicznego na trójstyku granic

Etap: Turystyka / Wdrożenie ofert turystycznych
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Po zakończeniu badań i dostarczeniu dokumentacji, procedura przetargowa oraz harmonogram 
koncepcji i promocji biletu EURO-NYSA-Ticket zostały przedstawione i uzgodnione pomiędzy 
partnerami projektu podczas warsztatów w dniu 23.01.2019 r. Następnie wyjaśnione zostały kwe-
stie otwarte, a także kwestie praw autorskich do nowego logo ENT, opisu produktu oraz podziału 
harmonogramu kampanii marketingowej na etapy.

Marketing i reklama dla produktu ENT

Wynajem
powierzchni
reklamowych

Kampania reklamowa DE
Spoty

PR Artykuł
Naklejki

Wynajem
powierzchni
reklamowych

Kampania reklamowa CZ
Spoty

PR Artykuł
Naklejki

Zlecenie
opracowania

koncepcji

Szata graficzna
Projekt Treść Teksty Treść

Produkt
do druku

Ulotka
Plakat

Broszury

Zadania
dla mediów

Zadania
dla druku

Produkt
dla mediów

KORID LK

KORID LK

ZVON

Podział procedur przetargowych

Wraz z przyznaniem zlecenia firmie IKA 
Liberec w dniu 10.02.2019 nic już nie stało 
na przeszkodzie w zakresie opracowania 
projektu graficznego i pan Labík mógł 
stworzyć koncepcję cząstkowego projektu 
marketingowego oraz przedstawić pierw-
sze pomysły.

Marketing

W dniu 11 listopada 2019 r. w Budziszynie w węższym gronie miał zostać zainaugurowany nie 
tylko sezon karnawałowy, ale również miały zostać omówione kwestie dotyczące promocji biletu 
 EURO-NYSA-Ticket oraz miało nastąpić zatwierdzenie ostatecznej wersji logo dla biletu ENT. 

Spotkanie zakończyło się zatwierdzeniem logo, wyborem destynacji turystycznych, które zostaną 
włączone do promocji ENT+ oraz pomysłów na możliwe kanały dystrybucji dla promocji biletu. 
Działania związane z marketingiem komunikacyjnym oraz szatą graficzną ulotek, plakatów itp., 
które zostały przygotowane do promocji biletu, przebiegały sprawnie do czasu, gdy wiosną 2020 
roku sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała pewne ograniczenia i zmiany. 
Zamknięte granice, otwarte pytania i odwołane wydarzenia doprowadziły do tego, że wszystkie 
działania związane z ENT zostały wstrzymane, a prezentacja projektu na KONVENTA 2020 musiała 
zostać odwołana. 
Projekt został przedłużony, a plan marketingowy dostosowany do nowego harmonogramu. 
Pomimo trudnych warunków, kreatywne umysły wykorzystały ten czas na opracowanie elementów 
graficznych, ulotek, plakatów, gadżetów, które były uzgadniane drogą mailową i podczas 
wideokonferencji.

Marketing

Logo w 3 wariantach

Projekt logo / Warianty

Okładka / Pojemnik na ulotki

Szczegóły dotyczące produktów drukowanych

Projekt szaty graficznej ulotek i plakatów
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Bilet
 ► Bilety jednodniowe EURO-NYSA-Ticket+ (dalej ENT+) 

oraz bilety trzydniowe ENT+ są dostępne dla 1 do 5 osób 
(bez względu na wiek).

 ► Po rozpoczęciu podróży możliwe jest powiększenie grupy 
osób podróżujących, jednak wyłączne do maksymalnej 
liczby osób podanej na bilecie.

 ► Bilety jednodniowe oraz trzydniowe ENT+ upoważniają 
do bezpłatnego przejazdu na każdym bilecie dwójki 
dzieci w wieku 6–14 lat. Zamiast osoby dorosłej na bilecie 
może podróżować kolejne dziecko. 

 ► Za dopłatą za osobę i kierunek jazdy można również 
skorzystać z kolejki linowej na Jeszted.

 ► Za przejazd Żytawską Koleją Wąskotorową należy uiścić 
za każdą osobę dodatkową opłatę historyczną.

Ważność
 ► Bilet jednodniowy ENT+ jest ważny na jeden dzień, od 

momentu skasowania do godz. 4:00 dnia następnego.
 ► Bilet trzydniowy ENT+ jest ważny, włącznie z pierwszym 

dniem ważności, przez cały dzień w ciągu trzech kolej-
nych dni i do godziny 4:00 dnia czwartego.

Obszar
 ► Bilety ENT+ są ważne na wszystkich liniach autobuso-

wych i kolejowych na obszarze komunikacyjnym ZVON, 
transgranicznie, na obszarze komunikacyjnym IDOL oraz 
na wybranych liniach w kraju usteckim. Ponadto w Polsce 
w pociągach PR oraz KD, a także w dużej liczbie linii komu-
nikacji regionalnej i miejskiej w powiatach: zgorzeleckim, 
lubańskim, lwóweckim, bolesławieckim i karkonoskim 
oraz na terenie miasta Jelenia Góra.

 ► Na niektórych liniach bilety ENT+ są ważne tylko na 
odcinki tras!

 ► Lista linii w Polsce i Czechach pod adresem:  
www.zvon.de/pl/bilety-euro-nysa-ticket-/

Bilet ENT+ Rower lub pies
 ► Jako uzupełnienie do biletu ENT+. Można przewieźć 

jednego psa lub jeden rower.
 ► Bilet jednodniowy ENT+ na przewóz roweru jest ważny 

na dowolną ilość przejazdów od momentu skasowania 
do godz. 4:00 dnia następnego, zgodnie z wykazem tras 
dostępnym na stronach: www.zvon.de/EURO-NEISSE-Tickets, 
www.iidol.cz

Horka u 
St. Paky

Kromlau

Großharthau

Ebersbach

Seifhenners-
dorf

Rybniště

Dolní 
Poustevna
Dolní 
Poustevna

JedlováJedlová

MikulášoviceMikulášovice

Kurort
Jonsdorf

Jablonné 
v. Podj.

Kurort
Oybin

Raspenava

Český Dub

Bakov 
n.Jiz.

Úštěk

Litoměřice

Děčín

Bílý Potok

Jindřichovice 
p.Smr.

Nové Město 
p.Smr.

Josefův Důl

Plavy

Harrachov
Rokytnice
   n.Jiz.

Martinice 
      v Krk.

Stará Paka

Libuň

Černousy

Bad Muskau

Węgliniec

Kunčice n.L.

BrtníkyBrtníky

Spremberg

Hoyerswerda

Bischofs-
werda

Bautzen

Rumburk

Varnsdorf

Zittau Bogatynia

Tanvald
Liberec

Mimoň

Nový Bor
Benešov
n. Pl.

Česká Lípa

Doksy

Semily
Jilemnice

Železný 
Brod

Turnov
Lomnice
n.Pop.

Jablonec
n.Nis.

Hrádek n.Nis.

Löbau

Niesky

Görlitz Zgorzelec
Lubań

Bolesławiec

Gryfów
Śląski

Jelenia Góra

Szklarska 
Poręba

Frýdlant

Pieńsk

Weißwasser

Vrchlabí

Nová 
Paka

Iłowa

VBB

VVO

DÚK

IREDO

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Spree-Neiße

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Bautzen

Landkreis
Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

Landkreis
Görlitz

powiat
zgorzelecki

powiat
lubański

powiat
lwówecki

powiat
bolesławiecki

powiat
karkonoski

Liberecký kraj

Ústecký 
kraj

Středočeský kraj 

Královéhradecký
kraj 

VVO
   
  U8
  U9
R22

L4

T2

WEM

RB65

RB65

RB64

RB64
RB65

RE1
RB60

RE2
RB61

RE1
RE2
RB60
RB61

RE1
RE2
RB60
RB61

RE1
RB60

D10
PR

D1

D1
D10

D19

D19

D6

RB65

L7
T9

SOEG

Os L5
Os, R14

Os
Sp

L1
D21

L6

L61

L62

L1
L18

L12

L3
R14
R21

S30
R21
Sp

L3
R14 Os

Sp

Os
Sp

L31
R21

L18
L31, R21

L1

L9

L6
L61
L62

L7, RE2
T9

L4, U8
R22, T2
T10

L4
R22
T10

(SEV) 

L7

L4, R22
T10

L4, L24
R22, T10

L2, L24
R14

L2, L24
R14

U11

U9
T9

U28
U28

T2
T2
T9
T10

U11

U8
L2
R14
T2

Os

Oblast platnosti jízdenek 
EURO-NISA

Gültigkeitsbereich 
EURO-NEISSE-Tickets

Obszar ważności biletów 
EURO-NYSA

na linkách regionální 
a městské dopravy
na liniach miejskich 
i regionalnych

seznam linek na:
Spis linii na stronach: 

důležité autobusové 
spoje (ZVON)
ważne połączenia 
autobusowe w ZVON

na železničních linkách
na liniach kolejowych

auf Regional- und 
Stadtverkehrslinien

auf Eisenbahnlinien

Verzeichnis der Linien unter:

wichtige 
Busverbindungen
(ZVON)

www.zvon.de

L3
L35
R14

L35
Os

ŽandovŽandov
L2

Blíževedly

Podróżuj i odkrywaj nowe... 
Tramwaj Autobus

Realizacja działań marketingowych – Ulotka

Po wyznaczeniu regionów turystycznych można było opracować i zaprojektować indywidualne 
ulotki dla destynacji turystycznych na niemieckich, czeskich i polskich obszarach ENT. Podstawowa 
koncepcja i szczegóły, takie jak prezentacja linii, spotkały się z dużą aprobatą.

Opracowano także ogólną ulotkę informacyjną dla biletu ENT+, zawierającą szczegółowe informa-
cje na temat ważności czasowej i przestrzennej, cen, kanałów dystrybucji i usług turystycznych. 

W ramach projektu do dyspozycji 62 centrów informacyjnych w Libereckim Kraju i 35 partnerów 
ZVON jest łącznie 10.000 pudełek z ulotkami w języku niemieckim i czeskim. Do tego przygotowano 
200 polskich ulotek z informacjami o destynacjach turystycznych i taryfie opłat.

Wybór motywów tytułowych DE / CZ / PL
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Realizacja działań marketingowych – 
Plakaty / Newsletter

Wybór motywów plakatów –  
orientacja pionowa / pozioma

Motywy zostały dobrane i skoordynowane analogicznie do motywów tytułowych pudełka i ulotek.

W ramach działań reklamowych regularne uzgodnienia w marcu koncentrowały się na szczegó-
łowym planowaniu publikacji czterech biuletynów informacyjnych, w których partnerom i decy-
dentom mają być przekazywane m.in. informacje o rozwoju biletu EURO-NYSA-Ticket i rezultatach 
projektu. Oprócz harmonogramu, w porządku obrad znalazły się również kwestie techniczne i 
merytoryczne.

Pierwszy newsletter ukazał się wraz z wprowadzeniem ENT+ w kwietniu 2021 roku. Po nim nastąpiły 
kolejne edycje w trakcie trwania projektu, podczas długo oczekiwanego otwarcia granicy oraz w 
ramach przeprowadzonej latem kampanii.
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Organizacja

W ramach projektu przeanalizowano formy organizacyjne porównywalnych ofert w transgranicz-
nym transporcie publicznym pomiędzy Niemcami a krajami sąsiednimi. Stworzona w tym celu 
tabela przedstawia w uproszczony sposób formę organizacyjną w odniesieniu do przewoźnika, 
formułę i częstotliwość uzgodnień, a także wymagania finansowe i kadrowe (stan na rok 2019).

bilet Euro-Nysa Elbe-Labe Egronet bodensee Triregio EuregioTicket

Euroregion Nysa Elbe/Labe Egrensis Jezioro Bodeńskie RegioTriRhena 
(Bazylea)

Moza-Ren 
(Aachen)

forma 
organizacyjna

umowa  
ZVON-VU

umowa 
VVO-(D)ÚK

sieć 
współpracy, 
VVV jako 
koordynator

Komitet  
Koordynacyjny, 
biuro Thurbo AG

marka 
parasolowa

Euregionalne 
Biuro 
Koordynacyjne 
przy AVV

Organizator 
przewozów

ZVON, KORID, 
przedsiębior-
stwa komuni-
kacyjne

VVO, (D)ÚK 15 powiatów, 
miasta na 
prawach 
powiatu, 
zrzeszenia, 
ok. 60 przed-
siębiorstw 
komunikacyj-
nych

Konferencja Jeziora 
Bodeńskiego, 
zrzeszenia, 
przedsiębiorstwa 
komunikacyjne

Związki 
komunikacyjno-
taryfowe: 
Tarifverbund 
Nordwestschweiz 
(TNW), Regio 
Verkehrsverbund 
Lörrach (RVL)

Aachener Ver-
kehrsverbund, 
umowa partner-
ska z Euregio

forma 
uzgodnień 

konferencja, 
bilateralnie

w zależności 
od potrzeb 

zebranie 
członków

Komisja Taryfowa/
Marketingowa, 
Komitet 
Koordynacyjny
bilateralnie

bilateralnie

Organizacja 
finansowania

ZVON, LK VVO, (D)ÚK przez 
członków

wsparcie: Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, na 
bieżąco: udział w 
obrotach (15 %)

Projekt na 
dofinansowanie 
w celu dalszego 
rozwoju

Zadania/ 
Kompetencje

w razie 
potrzeby 

w razie 
potrzeby 

w razie 
potrzeby 

marketing/taryfy, 
online, finanse

rozwój taryfy

Obsada 
kadrowa

przez ZVON przez VVO przez VVV dyrektor 
zarządzający, 
3 pracowników

przez TNW/RVL 3 pracowników 
w AVV

Organizacja

Jak już wyjaśniono, na polskim obszarze obowiązywania nie ma obecnie instytucji, w której skoor-
dynowani byliby partnerzy biletu EURO-NYSA-Ticket. Uwzględnienie tych partnerów odbywa się na 
podstawie licznych umów pomiędzy ZVON lub KORID a danym przedsiębiorstwem komunikacyj-
nym. Koordynacja umów jest bardzo czasochłonna, w związku z czym dalszy rozwój oferty taryfo-
wej i form dystrybucji lub wprowadzanie zmian wymaganych w krótkim czasie jest możliwe wyłącz-
nie z opóźnieniem. Dla dalszego rozwoju struktury organizacyjnej biletu EURO-NYSA-Ticket wynika 
z tego przesłanka, by w miarę możliwości kontynuować istniejące porozumienia, ale stopniowo 
tworzyć zinstytucjonalizowane podstawy współpracy dla zmian merytorycznych, np. w systemie 
taryfowym. To powinno umożliwić wspólną i regularną koordynację między wszystkimi partnerami 
oraz przyspieszyć procesy decyzyjne.

Jako pierwszy krok, w aneksie podpisanym z Kolejami Dolnośląskimi S.A. zapisano, że początkowo 
należy powołać grupę roboczą, która będzie się spotykać co najmniej raz w roku. Zaproszeni do niej 
mają zostać przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw komunikacyjnych - oraz, o ile działają one 
jako organy odpowiedzialne za organizację transportu publicznego, władze lokalne. Powołanie tej 
grupy roboczej miało pierwotnie nastąpić na konferencji kończącej projekt. Ponieważ konferencja 
musiała zostać odwołana, a koordynacja, która powinna również umożliwić osobistą wymianę mię-
dzy partnerami, planowana jest jako wydarzenie bezpośrednie, dąży się do jej rozpoczęcia w okresie 
po zakończeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Formalne ustanowienie instytucjonalnej podstawy dla współpracy

Określenie zasad współpracy (terminy, wyznaczanie przedstawicieli itp.)

Opracowanie procedury aktualizacji uzgodnień taryfowych

Dalszy rozwój systemów dystrybucji i kontroli

W ramach grupy roboczej mają być omawiane m.in. 
następujące tematy:

Uzgodnienia w zakresie badań rynkowych i działań marketingowych
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Projektdurchführung / Binationales Projekt  / CoronaRealizacja projektu / Koronawirus

Opracowanie merytoryczne części technicznych związanych z taryfą & sprzedażą, turystyką 
i marketingiem rozpoczęło się od analizy i było kontynuowane przy projektowaniu działań. 
Równolegle trwały prace nad przygotowaniem ankiety, która została przeprowadzona jesienią 2018 
roku. Z powodu całkowitego zamknięcia najważniejszego transgranicznego połączenia kolejowego 
między ZVON i Krajem Libereckim (odcinek od Zittau do Hrádek n.N.) na kilka miesięcy (sierpień 
2017 do lutego 2018) i związanego z tym znacznego spadku popytu oraz zmiany zachowań w 
zakresie korzystania z biletu EURO-NYSA-Ticket, zaplanowane pierwotnie na 2017 rok badanie 
musiało zostać przełożone.

Po dokonaniu analizy, opracowaniu działań i przeprowadzeniu ankiety, rozpoczęła się faza realiza-
cji, która składała się z następujących etapów:

 ► Przygotowanie, uzgodnienia i tłumaczenie umów

 ► Intensyfikacja uzgodnień pomiędzy partnerami projektu i dostawcami usług

 ► Uzgodnienia z partnerami reprezentowanymi przez VON GmbH i KORID LK (firmy trans-
portowe i władze lokalne w ZVON i Kraju Libereckim)

 ► Negocjacje z partnerskimi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w Polsce

 ► Negocjacje z partnerami turystycznymi

Opracowane działania miały być pierwotnie wdrożone z dniem 01.08.2019 r. Ze względu na opóź-
nienie spowodowane przełożonym badaniem, niezbędnymi przygotowaniami i datami/terminami 
wyposażenia systemów dystrybucji, a także planowane rozpoczęcie na początku szczytu sezonu 
turystycznego na wiosnę, ustalono nowy termin przypadający na 01.04.2020 r. Jednak wraz z nadej-
ściem pandemii koronawirusa w lutym 2020 r. ruch turystyczny na trójstyku granic został całkowicie 
wstrzymany, więc wdrożenie musiało ponownie zostać przesunięte.

Nastąpiły również daleko idące zmiany i opóźnienia w pracach projektowych, które zostały wymie-
nione poniżej:

 ► całkowite wstrzymanie transgranicznego transportu publicznego

 ► brak możliwości wymiany osobistej

 ► różne priorytety zaangażowanych instytucji i partnerów

Ze względu na wymagane terminy związane z dystrybucją, rozpoczęcie wdrożenia podczas fazy 
łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w sezonie 2020 nie było już możliwe, 
dlatego jako nowy termin wyznaczono 01.04.2021. Działania zostały ostatecznie formalnie i tech-
nicznie wdrożone w tym dniu, ale kampania marketingowa została ponownie odłożona do lata 
2021 r. ze względu na istniejące wówczas restrykcyjne ograniczenia w podróżowaniu.

Probleme bei Einbeziehung PLRealizacja projektu / Projekt dwunarodowy 

Problemy z włączeniem Polski

Ze względu na obowiązujące wytyczne dotyczące finansowania, projekt ENT future 2020 był 
możliwy do zrealizowania wyłącznie w ramach projektów dwustronnych. Istotną cechą biletu 
 EURO-NYSA-Ticket jest jednak jego obszar ważności, który rozciąga się na trzy kraje. W połączeniu 
z brakiem współpracy pomiędzy polskimi partnerami i zasadniczo odmienną strukturą lokalnego 
transportu publicznego w Polsce, stworzyło to szczególne wyzwanie w zakresie koordynacji pla-
nowanych działań. Podczas gdy dostawcy usług regionalnego transportu publicznego na Dolnym 
Śląsku są związani z organizatorem transportu publicznego (Województwo Dolnośląskie) umowa-
mi przewozowymi, podobnymi do tych w ZVON lub Kraju Libereckim, w transporcie autobusowym 
nie ma struktur porównywalnych do tych w Niemczech lub w Czechach. Większość z tych usług jest 
świadczona na zasadzie samofinansowania. Tylko w przypadku transportu szkolnego przedsiębior-
stwa transportowe otrzymują dotacje. W efekcie końcowym prowadzi to do odmiennego ukierun-
kowania i tym samym zróżnicowanego znaczenia biletu EURO-NYSA-Ticket dla poszczególnych 
przedsiębiorstw komunikacyjnych. W trakcie indywidualnych negocjacji z każdym z partnerów 
udało się jednak uzyskać zgodę na realizację opracowanych działań.

Partnerzy turystyczni w Polsce

Jeszcze w 2014 roku ZVON udało się pozyskać pierwszego partnera turystycznego - Termy Cie-
plickie w Jeleniej Górze. Od tego czasu każdy turysta, który podróżuje na podstawie biletu EURO-
NYSA-Ticket, otrzymuje zniżkę na opłatę za wstęp. Zasadniczo procedura ta odpowiada również 
procedurze opracowanej w ramach pakietu roboczego dotyczącego turystyki. Jednak ze względu 
na niemiecko-czeski charakter projektu nie mogło dojść do dalszego pozyskiwania partnerów 
turystycznych w Polsce. Dla komunikatywności oferty i stabilności całego systemu konieczne jest 
analogiczne pozyskanie obiektów turystycznych w Polsce przez ZVON lub KORID LK. Szczególnie 
obiecujące są destynacje w Karkonoszach, które są dobrze rozwinięte turystycznie, lub w znanym z 
produkcji ceramiki mieście Bolesławiec. 
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Przedsiębiorstwa komunikacyjne Przedsiębiorstwa komunikacyjne

Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH

Zittauer Straße 71-73
02826 Görlitz

Tel.: (03581) 33 95 95
Fax: (03581) 33 95 05

www.GoerlitzTakt.de
einsteigen@GoerlitzTakt.de

AUDIS BUS s.r.o.

Soukenická 242
516 01  Rychnov nad Kněžnou 

www.audis.cz

Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH

Südstraße 2
02763 Zittau

Tel.: (03583) 77 41-0
Fax: (03583) 77 41-42

www.KVG-Zittau.de
Kundenbuero@KVG-Zittau.de

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Sportovní 4
360 09  Karlovy Vary

www.autobusy-kv.cz 

Lassak-Reisen
Bautzener Busreisen

Paul-Neck-Straße 121
02625 Bautzen

Tel.: (03591) 60 00 37
Fax: (03591) 60 00 38

www.lassak-reisen.de
info@lassak-reisen.de

BusLine a.s.

Na Rovinkách 211
513 25  Semily

www.busline.cz

Die Länderbahn GmbH DLB

Bahnhofsplatz 1
94234 Viechtach

Organizační složka Oldřichovská 696,
CZ-463 34   Hrádek nad Nisou

Tel.: +49 89 54-888-97-25

www.trilex.de
info@trilex.de

ARRIVA vlaky s.r.o.

Křižíkova 148/34
186 00  Praha 8

www.arriva.cz

ASTEL

ul. Wilcza 35
59-970 Zawidow

www.astel-travel.pl 

MZK Jelenia Góra Sp. z o.o.

ul. Wolności 145
58-500 Jelenia Góra

www.mzk.jgora.pl

ODEG - Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Reichenbacher Straße 1
02827 Görlitz

Tel.: (03581) 76 48 910
Fax: (03581) 76 48 914

www.odeg.de
info@odeg.de

COMPAG CZ s.r.o. 

V Lukách 95/IV
471 24  Mimoň

www.compag.cz
Omnibusbetrieb Beck

Carl-Maria-von-Weber-Straße 9
01877 Bischofswerda

Tel.: (03594) 70 36 26
Fax: (03594) 70 36 07

www.beck-busreisen.de
bus-beck@gmx.de

ČESKÉ DRÁHY, a.s. (ČD)

nábř. L. Svobody 1222/ 12
110 15  Praha 1

www.cd.cz 

Dopravní podnik města Liberce 
a Jablonce n.N., a.s.

Mrštíkova 3
461 71  LIBEREC III

www.dpml.cz

KAD spol. s r.o.

Vápenická 475
543 01  Vrchlabí

www.kad.cz 
info@kad.cz

Umbrella Coach & Buses, s.r.o.

Pramenná 3
148 00  Praha 4

www.coach-buses.eu
info@umbrellabuses.com

Omnibusbetrieb S. Wilhelm

Bautzener Straße 44
02692 Ebendörfel

Tel.: (035938) 58 30
Fax: (035938) 58 358

Internet: »www.swilhelm-reisen.de
E-Mail: »info@swilhelm-reisen.de

ČSAD Liberec, a.s.

České mládeže 594/ 33
460 06  Liberec 6

www.csadlb.cz

Regionalbus Oberlausitz GmbH

Paul-Neck-Straße 139
02625 Bautzen
Tel.: (03591) 62 60
Fax: (03591) 62 61 00
Mobilitätszentrale: (03591) 49 11 30

www.regiobus-bautzen.de
info@regiobus-bautzen.net
Außenstelle Weisswasser
Berliner Straße 66
02943 Weißwasser
Tel.: (03576) 21 29 511
Fax: (03576) 21 29 856

ČSAD Česká Lípa a.s.

Lumiérů 1025/34a
152 00  Praha 5

www.csadcl.cz

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH

Bahnhofstraße 41
02763 Zittau

Tel.: (03583) 54 05 40
Fax: (03583) 51 64 62

Internet: »www.Zittauer-Schmalspurbahn.de
E-Mail: »Kundenbuero@SOEG-Zittau.de

Schmidt-Reisen
Busunternehmen

Dorfplatz 11
02627 Radibor

Tel.: (035935) 28 60
Fax: (035935) 2 86 31

www.schmidt-reisen-radibor.de
email@schmidt-reisen-radibor.de

OMNIBUSBETRIEB
ILHELM

F.H.U. BIELAWA

z siedzibą w ul. Baworowo 43a
59-820 Leśna

www.bieleccybus.pl

PKS Bolesławiec

ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec

www.pks.boleslawiec.pl

Koleje Dolnoslaskie S.A.

ul. Wojska Polskiego 1, lok. 5
59-220 Legnica

www.kolejedolnoslaskie.eu

PKS Jelenia Góra „Tour“ Sp. z o.o.

ul. Obrońca Pokoju 1b
58-500 Jelenia Góra

www.pks.jgora.pl 

MZK Bolesławiec Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec

www.mzk.boleslawiec.pl

PKS VOYAGER Sp. z o.o.

ul. Papieża Jana Pawła II 3
59-800 Lubań

www.pksvoyager.pl
sekretariat@pksvoyager.pl

POLREGIO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa 

www.polregio.pl
info@p-r.com.pl
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Partner wiodący:
VON GmbH
Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
Rathenauplatz 1
02625 Bautzen
Tel.: +49 3591 326910
Fax: +49 3591 326950
E-mail: info@zvon.de 
www.zvon.de 

Partner projektu:
KORID LK, spol. s r. o.
(koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje) 
U Jezu 525/4
461 80  Liberec
Tel.: +420 488 588 788
E-mail: info@korid.cz
www.korid.cz 

Projekt broszury:
IKA reklamní agentura Liberec
Zeyerova 560/25
Tel.: +420 485 107 542
E-mail: ikalbc@ikalbc.cz
www.ikalbc.cz 

Zdjęcia:
zvon.de, iidol.cz, ikalbc.cz, freepik.com

Strona internetowa projektu: 
www.entfuture2020.eu

Stan: wrzesień 2021 r.
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