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„TURYSTA NA TRASIE”

Wnioskodawca

Gmina Baborów

Partner

Město Hradec nad Moravicí

Dotacja z EFRR

29 580,00 EUR

Termin realizacji

01.03.2009 - 30.11.2009

P

rojekt "Turysta na trasie" był wspólną
inicjatywą realizowaną wraz z partnerską
gminą Hradec nad Morawicą. Projektowi
realizowanemu jednocześnie po obu
stronach granicy przyświecał jeden wspólny cel –
rozszerzenie wzajemnych kontaktów mieszkańców
obu gmin położonych na pograniczu polsko-czeskim –
który miał zostać zrealizowany poprzez działania
w zakresie rozwoju turystki oraz udostępniania
informacji dwujęzycznej, tak aby turysta czuł się
swobodnie na obszarze gminy partnerskiej.
Pomysł na realizację projektu zrodził się
w trakcie spotkań przedstawicieli obu gmin.
Zauważono brak ogólnodostępnych informacji dla
turystów w terenie w języku partnera, tj. w Baborowie
brak informacji w języku czeskim, natomiast w Hradcu
brak informacji w języku polskim. Realizacja projektu
była odpowiedzią na występującą potrzebę
społeczności lokalnych, dlatego też zaplanowano
i w końcowym rezultacie ustawiono w każdej
miejscowości przynajmniej jedną zamykaną gablotę
aluminiową, co w znaczny sposób ułatwiło korzystanie
i aktualizowanie informacji turystycznej. Każda gablota
zawiera mapę, fotografie i opisy najciekawszych
okolicznych miejsc i atrakcji, które warto zobaczyć. Do
zebrania tych informacji zaangażowano uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół w Baborowie, a wykonanie
profesjonalnej oprawy graficznej i wydruku gotowych
materiałów informacyjnych powierzono
wyspecjalizowanej drukarni.

Ostatnim etapem współpracy – wieńczącym
realizację projektu – było wspólne spotkanie z partnerami
z Hradca, w czasie którego zaprezentowano całą trasę
dedykowaną turystom pogranicza oraz podsumowano
efekty projektu, co również stało się okazją do nawiązania
nowych znajomości ze współautorami projektu.
Realizacja projektu przewidywała następujące
działania:
- wspieranie lokalnej współpracy społecznej i kulturalnej na
obszarze pogranicza,
- umocnienie dotychczasowych form współpracy,
- wspólne przygotowywanie informacji dla turystów
umożliwiające lepsze poznanie się współpracujących ze
sobą gmin,
- wspieranie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza,
- promowanie współpracy transgranicznej wśród innych
organizacji działających na terenie Gminy Baborów
i Miasta Hradec nad Morawicą.
Grupy docelowe projektu to mieszkańcy
pogranicza polsko-czeskiego podróżujący po terenie
gminy Baborów.
Ustawienie gablot z informacjami dla turystów
zarówno polskich jak i czeskich stanowi swoisty bodziec
dla rozwoju kontaktów transgranicznych mieszkańców na
pograniczu polsko-czeskim, sprzyja rozwojowi turystyki
jednodniowej i weekendowej na terenach wiejskich gminy
Baborów oraz zachęca mieszkańców obu gmin do
spędzania wolnego czasu na wycieczkach i przechadzkach
po nieznanej dotąd okolicy.

