
Czy przedsiębiorstwo prowadzące hotel może być organizatorem takiego 
wydarzenia turystycznego?

Może być, jeżeli wydarzenie jest ogólnodostępne dla turystów (nie tylko gości 
hotelowych)

Możemy dostać linki gdzie znajdziemy informacje dot. wsparcia wydarzeń 
turystycznych?

https://dlaturystyki.slaskie.pl/ Filar II, jeżeli chodzi o dodatkowe informacje prosimy o 
kontakt telefoniczny lub mailowy - Departament Turystyki UMWSL tel. +48 32 77 
40 764, mail turystyka@slaskie.pl 

Czy beneficjentami bonów wycieczek szkolnych mogą być szkoły z poza woj 
śląskiego ale będące na wycieczce w woj śląskim? 

Wsparcie przewidziane jest jako dotacja celowa dla gmin z terenu województwa 
śląskiego. Szkoły z poza województwa podlegają pod gminy z poza województwa 
więc nie ma takiej możliwości.

Jak będą dystrybuowane materiały ochrony dla turystów? 

Na ten moment pracujemy jeszcze nad logistyką.

Czy to wsparcie w ramach Łączy nas turystyka to mogą być tylko i wyłącznie  
bilety lub bezpłatne wejścia, czy jednak musi być jakiś rodzaj wydarzeń - małej 
imprezy. Obawiam się, że klimat na nawet małe imprezowanie jest średnie. 

Preferujemy kompleksową ofertę opartą o preferencyjne korzystanie z obiektów czy 
atrakcji turystycznych, które na co dzień są odpłatne. Warunkiem jest jednak 
spełnienie aktualnych reżimów związanych z Covid-19 

Czy wsparcie marek dotyczy również światowego dziedzictwa? Jaki jest 
pomysł na ściagnie turystów do Tarnowskich Gór, Zbrosławic i Bytomia gdzie 
znajduje się jedyny, podkreślę - jedyny obiekt światowego dziedzictwa 
UNESCO (28 punktów na terenie 3 gmin). To są te obiekty - 
www.unesco.tarnowskiegory.pl, dziękuję

Nasze działania wspierają wszystkie atrakcje turystyczne naszego województwa w 
ramach danej marki czy produktu. Dotyczy to również promocji Szlaku Zabytków 
Techniki. Proponujemy dodatkowo wsparcie w ramach konkursie Śląskie. Łączy nas 
Turystyka - II filar.

Czy w ramach #ŚląskieEventy wspierani będą wyłącznie przedstawiciele NGO 
czy również podmioty prowadzące działalność gospodarczą?

Swoje oferty mogą również składać podmioty gospodarcze jeżeli są organizatorami 
danego wydarzenia w ramach #SlaskieEventy. Oferty należy składać bezpośrednio 
do Departamenty Turystyki UMWSL mail: turystyka@slaskie.pl 
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Chciałem zapytać czy projekt petli autokarowej w beskidach jest aktualny 
Andrzej Szczepanek to projekt polaczenia Tz Piatki Beskidzkiej ?

Prosimy o więcej szczegółów

Filar 2 - czy konkurs będzie skierowny tylko do sektora pozarządowego ? 
Często organizatorem są samorządowe jednostki czy mali przedsiębiorcy (np. 
Chlebowa Chata)

Konkurs Śląskie. Łączy nas Turystyka skierowany jest do NGO. W praktyce często 
samorządy czy mali przedsiębiorcy współpracują z NGO przy organizacji takich 
wydarzeń. 

Czy materiały (prezentacja) z dzisiejszego webinaru'u zostaną w jakiś sposób 
udostępnione uczestnikom? Jeżeli tak to gdzie je będzie można pobrać?

https://www.silesia-sot.pl/webinarium-dla-branzy-turystycznej-30-kwietnia-2020-r-
prezentacja-oraz-nagranie-ze-spotkania/2020/04/30/ 

https://www.slaskie.travel/Aktualnosci/Pokaz/1018203/webinarium-dla-branzy-
turystycznej-30-kw 

Gdzie konkretnie szukać pełnych wymogów sanitarnych, jakie muszą spełniać 
muzea?

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-
instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa?
fbclid=IwAR3p4rvRn3qfwUREG79-
859zT1S_kTUHinWZeMHtYCx1rUgKEd56fSoHJYM
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