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Witajcie w nowym projekcie Interreg Tour.Com!
Glównymi tematami w pierwszym wydaniu newslettera zatytulowanego “Tour.Communicator“ sa podstawowe
informacje o projekcie “Tour.Com – Tworzenie Centrów Kompetencji Turystycznej w przygranicznych regionach
europejskich”. Dalej chcielibysmy przedstawic Panstwu regiony biorace udzial w projekcie.
W przyszlosci Tour.Communicatior bedzie wydawany regularnie. Zamyslem jest zaprezentowanie wszystkim czlonkom
i zainteresowanym osobom ogólnego zarysu dzialan podejmowanych w regionach partnerskich, postep u prac
i nowosci we wspólpracy miedzynarodowej nad projektem, a takze rezultatów warsztatów i konferencji.

Budzet projektu

Regiony przygraniczne w Europie
Znaczenie regionów przygranicznych rosnie wraz z
rozrastajaca sie Unia Europejska. Szczególna uwage poswieca
sie Europie Wschodniej, gdzie podejmowanych jest wiele
wysilków w celu wyeliminowania zacofania i barier.
Turystyka jako wazny czynnik ekonomiczny stymuluje regiony
wiejskie (wymiana kulturalna, konsumpcja i handel, praca,
infrastruktura, itd.). Szczególnie w regionach przygranicznych,
turystyka oferuje szanse rozwoju powiazanych turystycznie
regionów, co w efekcie koncowym przyniesie korzysci
kazdemu z nich. Przez sytuacje polityczna, do tej pory,
transgraniczny rozwój turystyki nie zaistnial na granicy polsko
– nie mieckiej i polsko – czeskiej. W przeciwienstwie do
regionów na granicy niemiecko – francuskiej, gdzie
doswiadczenia w tej dzialalnosci maja dluga tradycje. Tutaj
podjeto juz wiele dzialan infrastrukturalnych w dziedzinie
turystyki jak np. trasy rowerowe.

14 stycznia 2004 roku zostal wybrany wniosek projektu
“Tour.Com – Tworzenie Centrów Kompetencji Turystycznej w
przygranicznych regionach europejskich” jako jeden z 7 (29
ogólnie) wniosków do „Interreg IIIC North Monitoring and
Steering Committee“.
Tour.Com bedzie finansowany z programu UE - Interreg IIIC
programu kwota 462.381,00 EURO. Wklad wlasny partnerów
wynosi 244.129,00 EURO. Projekt bedzie trwal 36 miesiecy
i zakonczy sie w roku 2006.
Dzialania projektu beda prowadzone przez 5 partnerów z
Niemiec (2), Polski (2) i Francji (1).

Misja projektu jest wypromowanie kompetencji turystycznych
w regionach przygranicznych i wdrozenie konkretnych
wskazników we wspólpracy ze wszystkimi partnerami
projektu.

Cele Projektu Tour.Com
Wraz z rozwojem Centrów
w poszczególnych regionach
nastepujace cele projektu:

Kompetencji
granicznych,

Turystycznej
wyznaczono

?

Rozwój funkcji informacyjno – consultingowej
przedsiebiorstw turystycznych

?

Intensyfikacja transgranicznych kontaktów pomiedzy
przedsiebiorcami z branzy turystycznej i ich
personelem

?

Mobilizowanie dzialan turystycznych w celu
wzmocnienia
ducha
spoleczenstwa
(turystyka
kulturowa)

?

Rozwój wspólnego transgranicznego marketingu
turystycznego

Partnerzy projektu
Wokól
Zatoki
Szczecinskiej
powiaty
Uecker-Randow
(Mecklenburg-Vorpommern) i Police (Zachodniopomorskie)
funkcjonuja w bliskim sasiedztwie .
?
Kontakt Uecker-Randow : Burkhard Preißler, szef wydzialu
“konstrukacja i inzynieria”, Tel. +49 (0) 3973 255 312,
b.preissler@lkuer.de i Regina Teßmann, zarzadzajaca
projektami UE tel. +49 (0) 3973 255 309,
r.tessmann@lkuer.de
?

Kontakt Police: Jacek Bubilek, Inspektor Public Relations
i
rozwoju,
tel.
+48 (0) 91 4328 146,
bubilek@powiat.policki.pl

Partnerzy projektu
Powiat Saarpfalz (Saarland), a takze sasiadujacy francuski
powiat Sarreguemines (Departement Moselle) prowadza
wspólne transgranicznej projekty turystyczne.
?

Kontakt Powiat Saarpfalz: Wolfgang Henn, Managing
Director of Saarpfalz Tourism Association, tel. +49 (0)
6841 104 194, wolfgang.henn@saarpfalz-kreis.de

?

Kontakt Powiat Sarreguemines: Denis Klassen, Vicepresident of the Association of Sarreguemines, tel. +33
(0) 387 283030, denis.klassen@wanadoo.fr oraz Régis
Glatz, administrator cross-border cooperation, tel. +33
(0) 387 285328, regis.glatz@agglo-sarreguemines.fr

Powiat Raciborski (Górny Slask) jako czesc Euroregionu Silesia
wspólpracuje z czeskim miastem Opava od 1990r.
?

Kontakt Racibórz: Rafal Stefaniak i Tatiana Kuder,
Referat Promocji, Rozwoju i Wspólpracy Zagranicznej tel.
+48 (0) 32 418 14 07,
e-mail: promocja@powiatraciborski.pl

Na szlaku natury (Zerum)

Foto: G. Schrom

Zdaniem bioracych udzial w projekcie uwage trzeba skupic
na pomysle Centrów Informacji Turystycznej, krzewieniu
informacji oraz rozwoju dzialan sportowych takich jak jazda
na rowerze, sporty wodne oraz “Nordic walking”. Bylo to
podyktowane róznymi specyfikami turystyki regionów
partnerskich.
Drugie
miedzynarodowe
spotkanie
w pazdzierniku w powiecie Saarpfalz.

Tradycyjne rekodzielnictwo w „Ukranenland“

sie

Foto: G.Schrom

I Miedzynarodowe spotkanie Tour.com w powiecie
Uecker-Randow

Pierwsze spotkanie mialo miejsce 25-28 kwietnia 2004r. nad
Zalewem
Szczecinskim.
Zostaly
podpisane
umowy
o wspólpracy oraz zaplanowane zostaly przyszle dzialania.
Podczas spotkania w Uecker-Randow zostaly okreslone
wstepne pola wspólpracy np. w ramach Naturalnego Centrum
Edukacji Mlodziezy „Zerum“ w Ueckermünde.
Rozmawiano takze o aspektach historycznych turystyki, której
przyklady zostaly zaprezentowane w skansenie “Historische
Werkstätten Ukranenland e.V.” w miescie Torgelow . Spotkal
sie z duzym zainteresowanie wszystkich uczestników projektu.
Przedstawiciele Powiatu Saarpfalz prowadza wspólprace
w podobnym projekcie na granicy niemiecko – francuskiej,
który traktuje o historii Celtów i Rzymian. Jest to równiez
atrakcja turystyczna ich regionu.
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Wszystkie rece na wiosla! Podróz historyczna lodzia „Svarog“
Foto: R.Teßmann

Powiat Uecker-Randow wyznaczyl BC Berlin Consult ltd. Jako
miedzynarodowego koordynatora projektu. By zapewnic
blizsza w spólprace z partnerem wiodacym, lokalne biuro
koordynacyjne zalozone zostalo w miescie Greifswald.
Osobami do kontaktu w sprawach zarzadzania projektem sa
Pan Eike Otto i Pani Christin Kellner.
Adres kontaktowy dla dodatkowych informacji:

Tour.Com procject coordination
Fischstr. 11
D – 17489 Greifswald
tel. ++49 (0)3834 891 132
fax ++49 (0)3834 981 130
email: tour.com@berlin-consult.de

