
 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                                        

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 
 

 
 

 
 

  

 
 

PROJEKT:  „INFOTUR – 3” 

Dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 

 
 

 

 
 

 
Zdjęcia: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 

              Regionalnej „Olza” 

 
 

 
 

 

Partner Wiodący: 

  

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V 

TŘINCI 

Partnerzy Projektu:  

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 

REGIONALNEJ „OLZA” 

 

Wartość całkowita projektu:  

170 837,09 € 
 

Wartość dofinansowania z EFRR:  

145 210,88 € 

 

Opis:  
„INFOTUR – 3” jest kontynuacją trzech wcześniejszych przedsięwzięć: 

„INFOTUR – 2” zrealizowanego przez Partnerów projektu z FM POWT  

CZ-PL; „INFOTOUR - Aktywizacja systemu informacji turystycznej oraz 

działalności promocyjnej na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński - 

Těšínské Slezsko” zrealizowanego ze środków EFRR - INTERREG IIIA  

CZ-PL oraz „Rozwój współpracy centrów informacji na Śląsku 

Cieszyńskim” zrealizowanego z programu Phare CBC.  

Przedsięwzięcie wpisuje się także w aktywności Euroregionu Śląsk 

Cieszyński związane z tworzeniem produktów turystycznych opartych na 

programach Greenways, Ekomuzea, Produkt Lokalny.  

Projekt zakłada realizację kilku powiązanych działań informacyjno-

promocyjnych. Działania o charakterze promocyjnym będą ukierunkowane 

na zaktywizowanie produktów turystycznych opracowanych w ramach 

projektu „INFOTUR – 2” oraz przygotowanie oferty spędzenia wolnego 

czasu, które zostaną przedstawione w formie wydawnictw. Powstanie także 

mapa z naniesionymi produktami turystycznymi oraz seria plakatów. 

Aktywności promocyjne uzupełni organizacja trzech warsztatów z 

konferencją prasową, natomiast po zakończeniu projektu budynki 

Partnerów, w których będą odbywać się prace związane z przedsięwzięciem, 

zostaną oznaczone pamiątkową tabliczką.  

W ramach wspólnych działań o charakterze informacyjnym zostaną 

wykonane mapy reklamowe przedstawiające rozmieszczenie produktów 

turystycznych w terenie. Działania te będą wsparte turystycznym 

oznakowaniem dróg oraz obiektów wchodzących w skład poszczególnych 

produktów oraz oznakowaniem infokiosków. Całość aktywności zwieńczy 

powstanie interaktywnej mapy wykorzystującej nawigację GPS obejmującej 

zasięgiem obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński, dzięki której będzie 

możliwe łatwe poruszanie się po produktach turystycznych oraz 

odnajdywanie położenia tworzących je atrakcji, a także zastosowanie 

systemu Bluetooth w celu umożliwienia bezprzewodowego dostępu do 

informacji dla turystów. 

 


