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Euroregionalna Sieć Współpracy Kultura Przemysłowa / Euroregionales 
Netzwerk Industriekultur (ENI) 
Opracowanie studium wykonalności 
 
Euroregion Nysa szczycić się może długą tradycją przemysłową. Ta tradycja to nie tylko stare 
fabryki, to przede wszystkim potencjał przyszłości przemysłowej, którą należy ukształtować. Na 
obszarze polsko-niemiecko-czeskiego Euroregionu działa obecnie wiele podmiotów, które na 
różny sposób zajmują się tematyką kultury przemysłowej, jednakże nic o sobie nie wiedzą. 
 
Aby optymalnie wykorzystać potencjał każdego z nich i połączyć ich siły ma powstać 
Euroregionalna Sieć Współpracy Kultura Przemysłowa (ENI) pod przewodnictwem Zeitsprung 
gGmbH z Zittau. W ramach tworzonej sieci współpracy zcali się różne idee, podejścia i 
kompetencje, dzięki czemu rozwój regionalny na styku trzech państw będzie można wspólnie 
kontynuować i jednocześnie wzmocnić przestrzeń europejską. 
 
Celem tego projektu jest, by sieć ENI stała się transgranicznym ośrodkiem informacyjnym i 
konsultacyjnym. Sieć skupiać będzie podmioty (samodzielne organizacje, instytucje, 
zgrupowania, pojedyncze osoby, organy władzy lokalnej, ekspertów i stowarzyszenia) działające 
w dziedzinie kultury przemysłowej w Euroregionie Nysa.  
 
Do końca roku 2014 w ramach transgranicznego projektu wspieranego finansowo ze środków 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 i ze środków 
unijnych (EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wspólnie z polsko-niemieckim 
Instytutem Nowej Kultury Industrialnej INIK GmbH zostanie opracowana koncepcja stopniowego 
wdrażania projektu ENI. W tym celu należy zidentyfikować potencjalnych partnerów po stronie 
polskiej i niemieckiej oraz ocenić ich kwalifikacje. 
 
Koordynacją sieci zajmie się centralny ośrodek. Przewiduje się stworzenie stałej siedziby sieci na 
terenie byłego browaru w Zittau. Przy pomocy organizowanych forów ENI, przeprowadzanych 
akcji reklamowych i informacyjnych projekt będzie popularyzowany i zapewni się stały kontakt z 
partnerami biorącymi udział w ENI. Marka ENI zapewniać będzie jakość wybranych projektów na 
temat kultury przemysłowej realizowanych w Euroregionie. Pierwsze międzynarodowe forum ENI 
odbędzie się wiosną 2016 roku.  
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