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Memorandum 
VYHLÁŠENÍ SPOLEČNÉ INICIATIVY 

 
Greenways  Jizera 

 
Iniciativa za vytvoření multifunkčního koridoru Greenways Jizera a výzva ke spolupráci pro všechny 

partnery na území v oblasti toku řeky Jizery 
 
 
Signatáři této iniciativy jsou organizace, města a obce, jež spojuje úsilí o zlepšení podmínek pro ekonomický a 

společenský rozvoj v koridoru řeky Jizery a hlásí se k níže popsané vizi a strategickým cílům projektu. 
Vize projektu 

Greenways Jizera – plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a 
sítí bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak 
návštěvníky. Je vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného 
rozvoje území. 

Hlavní strategické cíle projektu 
- Vytvoření  stezek pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a  rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní 

obyvatele a návštěvníky. 
- Vytvoření podmínek pro vyšší míru dostupnosti  kulturního, historického a přírodního dědictví regionů 

při zachování kvality tohoto bohatství. 
- Rozvoj šetrné turistiky v území a propojení nových produktů s nabídkou turistických regionů. 
- Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny v koridoru Jizery a soulad jejího využití a ochrany. 
- Vytvoření spolupráce na principu partnerství mezi obyvateli měst a vesnic, nevládními neziskovými 

organizacemi, podnikateli, místní a regionální samosprávou a státní správou.  
- Vytvoření dopravní a turistické infrastruktury a služeb pro jednotlivé cílové skupiny vedoucí 

k regionálnímu rozvoji území. 
- Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu vytvořením fungujícího systému řízení a koordinace aktivit 

v území.  
- Kvalitní a efektivní marketingové aktivity realizované na základě  poptávky a nabídky. 

Závěrečná ustanovení 
Vyhlášení této iniciativy je současně výzvou pro další partnery, kteří mají podobné cíle a chtějí spolupracovat 
v duchu této iniciativy. Připojení se k této iniciativě je možné formou registrace u Sdružení Český ráj. Signatáři 
této iniciativy se hlásí k odpovědnosti za partnerství, tj. rovnost a sdílení společných úspěchů i neúspěchů při 
plnění této iniciativy. Vystoupení z této iniciativy je svobodnou vůlí každého partnera, kterou projeví písemně na 
adresy zakladatele a ostatních partnerů. 
K dodržování cílů a ducha této iniciativy jmenují jednotliví partneři svého zástupce. Všechna důležitá rozhodnutí 
charakteru společné činnosti, financování projektů apod. činí příslušní partneři smlouvou nebo dohodou 
v souladu s platnou legislativou. 

V Semilech dne 18. dubna 2007 
 
Zakládající organizace iniciativy:   
Sdružení Český ráj 
Zlatý pruh Polabí, o. p. s. 
Statutární město Mladá Boleslav 
Město Turnov 
Město Semily 
Město Železný Brod 
Krkonoše - svazek měst a obcí 


