
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Program współpracy INFOTUR  

jako przykład systemowego podejścia  

do tworzenia i promocji  

transgranicznego produktu turystycznego 

Bogdan Kasperek   
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej „Olza” w Cieszynie 
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Program INFOTUR  
 

 

                                                                               

Geneza powstania programu 

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR  
 

 

                                                                               

to przedsięwzięcia, których głównym celem jest poszerzanie 

oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim za 

pośrednictwem włączenia istniejących usług i atrakcji 

turystycznych do produktów turystycznych  

oraz zapewnienia dostatecznej ilości informacji o tych 

produktach i ich promocji. 

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – cele (1)  
 

 

                                                                               

 tworzenie i aktywizowanie produktów turystycznych w obszarze 

Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Slezsko 

 

 przygotowywanie i rozwijanie oferty spędzenia wolnego czasu  

w regionie 

 

 prezentacja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu  

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – cele (2)  
 

 

                                                                               

 działania wydawnicze promujące produkty turystyczne regionu 

oraz jego ofertę  

 

 poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-czeskiego 

 

 turystyczne znakowanie drogowe (atrakcji oraz drogowych szlaków 

turystycznych) w obszarze Euroregionu 

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – projekty (1)  
 

 

                                                                               

'INFOTOUR - Aktywizacja systemu informacji turystycznej  

oraz działalności promocyjnej na obszarze  

Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko'  

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej  

INTERREG IIIA Czechy-Polska 

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – projekty (1)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

1.  Śladami Stroju Cieszyńskiego 
2.  Wiślana Trasa Rowerowa 
3.  Szlak Olzy 
4.  Szlak Zamków nad Piotrówką 
5.  Szlak Uzdrowiskowy 
6.  Szlak Tradycyjnego Rzemiosła 
7.  Szlak Myślistwa 
8.  Droga Książęca - Via Ducalis 
9.  Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways 
10. Szlak Starówek 
 

Przygotowanie ofert euroregionalnych produktów turystycznych: 
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Program INFOTUR – projekty (2)  
 

 

                                                                               

'Infotur - 2'  

w ramach Funduszu Mikroprojektów  

Euroregionu Śląsk Cieszyński  

Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – projekty (3)  
 

 

                                                                               

'Infotur - 3'  

w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej  

Republika Czeska – Rzeczpospolita  

Polska 2007-2013  

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – projekty (3)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Wykonanie        
i montaż 
turystycznego 
znakowania 
dróg 
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Program INFOTUR – projekty (3)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Wykonanie i montaż znakowania infokiosków  
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Program INFOTUR – projekty (3)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Wykonanie i montaż map reklamowych – tablic informacyjnych  
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Program INFOTUR – projekty (3)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych 
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Program INFOTUR – projekty (3)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych 
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Program INFOTUR – projekty (4)  
 

 

                                                                               

'Infotur - 4'  

w ramach Funduszu Mikroprojektów  

Euroregionu Śląsk Cieszyński  

Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska  

2007-2013 

www.infotur.olza.pl 
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Program INFOTUR – projekty (4)  
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej regionu 
poprzez tworzenie warunków dla rozwoju produktów turystycznych na 

pograniczu polsko-czeskim w ER ŚC-TS. 
 
Projekt zakłada realizację kilku aktywności: 

- opracowanie zintegrowanego systemu działań w zakresie połączeń 
komunikacyjnych dla obsługi ruchu turystycznego; 
- opracowanie zintegrowanego systemu działań w zakresie budowy i modernizacji 
infrastruktury technicznej dla obsługi ruchu turystycznego; 
- wypracowanie lokalnego porozumienia na rzecz rozwoju ruchu turystycznego oraz 
opracowanie zasad współpracy między samorządami terytorialnymi i instytucjami 
branżowymi działającymi w ER ŚC-TS; 

      - próba stworzenia jednolitego systemu promocji i wizualizacji regionu w 
ramach zintegrowanego systemu komunikacyjnego 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTtbyr4KzQAhXG_SwKHQKMATgQjRwIBw&url=http://www.silesia-sot.pl/slaskie-pozytywna-energia&psig=AFQjCNF9zpyQXBNG4TsBXLF9SaSzfptjGg&ust=1479367714191171


Program INFOTUR – projekty (5)  
 

 

                                                                               

'Infotur - 5'  

w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska 

www.infotur.olza.pl 

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanych 
pakietów turystycznych dla konkretnego, wymagającego  
odbiorcy ze szczególnym uwzględnieniem osób o różnym 
stopniu niepełnosprawności oraz osób starszych i rodzin z 
dziećmi oraz zwiększeniem dostępności do wybranych atrakcji 
turystycznych regionu w powiązaniu z opracowaniem i 
wdrożeniem modelu wolontariatu turystycznego. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTtbyr4KzQAhXG_SwKHQKMATgQjRwIBw&url=http://www.silesia-sot.pl/slaskie-pozytywna-energia&psig=AFQjCNF9zpyQXBNG4TsBXLF9SaSzfptjGg&ust=1479367714191171


Turystyka rowerowa 
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 
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Turystyka rowerowa 
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 
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Turystyka rowerowa 
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Greenways to ZIELONE SZLAKI 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego 
tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” 
- rzek, tradycyjnych, historycznych tras 
handlowych, naturalnych korytarzy 
przyrodniczych etc. – łączące regiony, 
atrakcje turystyczne i lokalne 
inicjatywy, wspierające rozwój 
turystyki przyjaznej dla środowiska i 
rekreacji oraz promujące  

zdrowy styl życia  

i niezmotoryzowane  

formy transportu.  
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Nowe projekty, nowe inspiracje 
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na 
pograniczu polsko-czeskim 

 

Głównym celem jest opracowanie Koncepcji długodystansowej trasy 
rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych. 

 

Wspólne korzenie – ewangelicy i katolicy na Śląsku Cieszyńskim 

Celem projektu jest stworzenie oferty turystyki sakralnej i kulturowej na 
obszarze Jasienicy i Orłowej opartej na udostępnieniu i promowaniu 
walorów niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego oraz 
dialogu międzywyznaniowego. W tym celu obie partnerskie gminy 
podejmą szereg działań mających za zadanie zwiększenie dostępności 
obu kościołów i przygotowanie wspólnej oferty turystycznej. 
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Nowe projekty, nowe inspiracje 
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Dialog dwóch brzegów – szlak ekumeniczny Śląska Cieszyńskiego 

Głównym celem jest stworzenie wyjątkowego transgranicznego szlaku 
turystycznego - ekumenicznego o ogólnoświatowym znaczeniu 
prezentującego bogactwo dialogu międzywyznaniowego Śląska 
Cieszyńskiego rozciągającego się wzdłuż wybrzeży Olzy od Jablunkova 
do Hażlacha. 

 

Wędrówki Doliną Olzy 

Głównym celem jest stworzenie transgranicznego produktu 
turystycznego - szlaku turystycznego łączącego najważniejsze elementy 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego rozciągające się wzdłuż 
granicznej rzeki Olzy. 
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Nowe projekty, nowe inspiracje 
 

 

                                                                               

www.infotur.olza.pl 

Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo 

Głównym celem jest stworzenie transgranicznego produktu 
turystycznego opartego na udostępnieniu i promowaniu walorów 
niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego Beskidu 
Śląskiego.  

 

Żelazny szlak rowerowy 

Głównym celem jest stworzenie wyjątkowego transgranicznego szlaku 
rowerowego biegnącego w dużej części dawnymi torowiskami 
kolejowymi. 
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www.infotur.olza.pl 

INFOTUR to systemowe przedsięwzięcia zmierzające do:  
 

- poszerzania oferty turystycznej za pośrednictwem 

pakietowania istniejących usług i atrakcji 

turystycznych; 

- zapewnienia dostatecznej ilości informacji o tych 

produktach i ich promocji; 

- inspirowania i wspomagania instytucji lokalnych, w tym 

samorządów do tworzenia oferty turystycznej 

pogranicza. 
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www.infotur.olza.pl 

Dziękuję za uwagę  
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