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W zwi^zku z istniejqcymi obostrzeniami pandemicznymi, ktore w sposob bardzo
mocny uderzyty w rozne dziedziny zycia spotecznego i gospodarczego na Ziemi Ktodzkiej,
a w szczegolnosci w niezwykle istotn^ dia naszego regionu branz^ turystycznq, sktadam
niniejszq interpelacj^ w sprawie przygotowania 1 realizacji przez Powiat Ktodzki strategicznej
koncepcji promocji zewn^trznej regionu, zwanej dalej Projektem Promocji Ziemi Ktodzkiej,
ktorego zarys przedstawlam ponizej.

Zasadnosc opracowania ww projektu wynika z:

- koniecznosci podniesienia konkurencyjnosci regionu w stosunku do innych regionow po
likwidacji obostrzeh,

- potrzeby nadrobienia strat poniesionych w okresie funkcjonowania obostrzen,

- potrzeby stworzenia kompleksowego planu promocji dIa rozwoju strategicznej branzy
turystycznej na terenie powiatu, ktora w istotny sposob wptywa na zasobnosc mieszkancow
i gmin powiatu ktodzkiego,

- koniecznosci zwi^kszenia rozpoznawalnoki regionu i jego atrakcji turystycznych,

- potrzeby zwi^kszenia zainteresowania regionem i pobudzenia ruchu turystycznego,

- oczekiwan podmiotow gospodarczych, Inwestorow branzy turystycznej i srodowisk
spotecznych w zakresie lepszego wykorzystania potencjatu turystycznego regionu.

Istota Projektu Promocji Ziemi Ktodzkiej:

- projekt ma mlec charakter kompleksowy i dotyczyc gtownie promowania Ziemi Ktodzkiej

jako marki turystycznej nie zas jej pojedynczych elementow obszarowych, branzowych czy

strukturalnych,

- adresatami przekazu powinni bye nowl odbiorcy zewn^trzni spoza Dolnego Slqska,

- projekt powinien posiadac cechy kompleksowej kampanii promocyjnej oraz zawierac

nowoczesne formy przekazu i dotarcia do adresatow.
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Os programowa Projektu Promocji Ziemi Ktodzkiej:

- powierzenie na podstawie umowy zadah promowania marki turystycznej regionu Ziemi
Ktodzkiej wybranym partnerom lokalnym - podmiotom turystycznym (lokalne lub
ogolnopolskie biura podrozy o bardzo dobrej lokalizacji w centrach duzych miast),

- wyspecyfikowanie zadah promocyjnych i mierzalnych produktow do reallzacji przez
wytonione podmioty funkcjonujqce w centrach duzych miast (oznakowanie biura, kolportaz
materiatow promocyjnych, reklama w mediach lokalnych, udziat w targach i imprezach
lokalnych, wspotpraca w reallzacji imprez promocyjnych, wspotpraca z wydziatem promocji
starostwa i podmiotami turystycznymi z Powiatu Ktodzkiego),

- opracowanie i emisja materiatow promocyjnych w stacjach regionalnych nadawcow
ogolnopolskich oraz w mediach lokalnych o duzym zasi^gu a takze portalach internetowych
i mediach spotecznosciowych (spoty graficzne, radiowe i filmowe),

- wspotpraca z partnerami lokalnymi w zakresie reaiizacji imprez i dziatah promocyjnych na
ich terenie w formie pokazow, prezentacji, konferencji, akcji informacyjnych, medialnych itp.

Sugerowane lokalizacje partnerow projektu i zasi^g partnerow medialnych:

- priorytetowe: Warszawa, todz, Poznah, wybrane miasto aglomeracji sl^skiej

- inne po rozpoznaniu zasadnosci, potrzeb i mozliwosci: Bydgoszcz, Toruh, Gdansk, Krakow.

Wspotpraca i finasowanie projektu:

- Powiat Ktodzki oraz gminy Ziemi Ktodzkiej,

- fundusze zewn^trzne wg mozliwoki pozyskania

Harmonogram dziatah:

- 2021 - dopracowanie i uszczegotowienie koncepcji, powotanie koordynatora projektu,
pozyskanle srodkow, opracowania merytoryczne do projektu, opracowanie umowy
wzorcowej i wytonienie parterow

- 2022 - reallzacja

- 2023 - ewaluacja i kontynuacja przy zweryfikowanych naktadach finansowych

Dzi^kujgc za zapoznanie si^ z propozycj^ proszQ o pozytywne rozwazenie mozliwosci jej
wdrozenia oraz deklaruj^ gotowosc do rozwini^cia przestawionego zarysu koncepcji, ktorej
realizacja moze dac wymierne korzyki naszej matej ojczyznie.

Z powazaniem.




