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Setkání 3K Platformy dne 23. ledna 2020, místo: Jablonné v Podještědí 
 
 
1. Analýza stávajících webů 
Stávající webový portál má několik nedostatků, které byly externími experty vytyčeny.  
Další analýzu poskytla firma Antee, která navrhla výrobu nových webových stránek a přednesl 
cenovou nabídku.  
Cenová nabídka aktuálně je nad možnosti DMO.  
M.Kárová se se stávajícím poskytovatelem dohodne na úpravách a nastavení tak, aby byly uživatelsky 
přijatelnější. 
 
 
2. Dotační programy 
DMO podala čtyři žádosti na Liberecký kraj, a to: 
7.6 Řemeslná a zážitková turistika – podpora Pivní stezky  
 
7.7 Podpora cestovního ruchu – nová webová prezentace a Videospot  
 
7.9 Podpora nadregionálních témat – Brožura v CZE, DE a PL verzi, video spot 3x, Fam trip v destinaci, 
mediální kampaň  
 
Přímá podpora – Přímá podpora destinace  
 
A  žádost na Ústecký kraj o podporu; Výstup - videospot Neobjevený klenot pohraničí  
 
Další dotační programy jsou pro DMO za stávajících podmínek nereálné.  
 
3. Turistická doprava 
 
Rok 2020 Sklářská lokálka z Kamenického Šenova do České Kamenice, a to od 28.3. do 1.11.2020. 
Lužický motoráček bude jezdit v roce 2020 na trase Česká Kamenice – Mlýny – Kytlice - Jedlová – Svor 
– Nový Bor – Česká Lípa – Mimoň – Jablonné – Novina – Liberec každou sobotu v době letních 
prázdnin. DMO se finančně podílí na přetrasování. V motoráčcích bude umístěn informační leták 
destinace Lužické hory – tipy na výlety. Cca 2000 ks.  
KORID vydá pět letáků s dopravním spojením v destinaci. Distribuce letáků přes DMO. 
Autobusy v majetku kraje budou jezdit s polepem destinace Lužické hory – grafický návrh představen.  
 
Nová  linka Česká Lípa – Jetřichovice se spouští se začátkem sezóny. 
 
Oslavy 120 let provozu tratě Česká Lípa – Liberec, oslavy budou probíhat v září.  
 
4. Sčítače a monitoring v území 
Na území DMO není žádný sčítač. 
Monitoring bude tedy proběhne nárazově ve vybraných dnech lokalitách. Monitoring ostatních 
ukazatelů probíhá a ředitelka představila návštěvnost IC v území, vybraných TC a HUZ a přenocování 
a rovněž monitoring sociálních sítí. 
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5. Platforma setkání podnikatelů 
Turistická burza v České Kamenici. Díky propojení zájmových území ve spolupráci s ČŠ. 
 

6.Veletrhy a prezentační akce 

Drážďany 31.ledna 

Bad Schandau  

Euroregion Tour Jablonec nad Nisou 

Hradec Králové 

For Bikes Praha 

ITEP Plzeň 

Holiday World na stánku Žitavských hor 

 

 


