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Zbigniew Lopusiewicz
Przewodniczqcy Rady
Powiatu Klodzkiego

W odpowiedzi na interpelacj^ radnego powiatu klodzkiego Pana Marka

Mazurkiewicza zgioszon^ w trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Klodzkiego w sprawie

przygotowania i realizacji przez Powiat Klodzki strategicznej koncepcji promocji zewn^trznej

regionu, zwanej Projektem Promocji Ziemi Klodzkiej przedstawiam w zat^czeniu informacj^

w ww. zakresie.

Z powazaniem

STA^ ]STA

A'lacief ,ivizcn

Do wiadomosci:

Marek Mazurkiewicz - radny powiatu klodzkiego

Sporz^dzila: R. Gajek-Bogusz



Zal^cznik nr 1

Wydzial Rozwoju Promocji i Kultury od lat realizuje dzialania promocyjne, w tym projekty

fmansowane ze srodkow europejskich, ktore wynikaj^ ze strategicznej i spojnej koncepcji

promocji ziemi klodzkiej. Glownym celem tych dzialan jest wzrost zainteresowania ofert^

turystyczn^ potencjalnych turystow z kraju i z zagranicy oraz zwi^kszenie ruchu

turystycznego w regionie. Dziatania, ktore podejmujemy skupiaj^ si? gtownie na promocji

zewn?trznei i realizowane s^ w roznych cz?sciach Polski (m.in. s^ to duze miasta jak Gdansk,

Warszawa, Poznan, Opole, Chorzow, Lodz, Wroclaw, Katowice, oraz za granic^ (Praga,

Brno, Pardubice, Hradec Kralove itp.). Nie pomijamy takze turystow, ktorzy przebywaj^ na

ziemi klodzkiej i nie maj^ wystarczaj^cej oraz kompleksowej informacji o wszystkich

atrakcjach turystycznych na terenie powiatu, jak rowniez poza jego granicami. Tworz^c

kompleksowe materialy prezentuj^ce 14 gmin oraz s^siednie czeskie miejscowosci,

pokazujemy atrakcyjnosc ziemi klodzkiej i jej przewag? nad konkurencyjnymi regionami

w kraju i za granic^. Naszym celem jest zach?cenie turystow do dluzszego pobytu w regionie

oraz do kolejnych wizyt w ci^gu calego roku.

W dzialaniach promocyjnych wykorzystujemy wszelkie dost?pne formy promocji:

•  promocja w intemecie: kampanie i artykuly promocyjne w dost?pnych serwisach

intemetowych, w chwili obecnej d^zymy do stworzenia turystycznego serwisu

intemetowego ziemi klodzkiej, ktory jest niezb?dnym elementem starania si? o mark?

turystyczn^ dla regionu,

•  promocja w mediach: spoty radio we, telewizyjne, programy prezentuj^ce atrakcje,

lokaln^ kuchni?, histori?, przyrod?, uslugi turystyczne, filmy promuj^ce atrakcje

turystyczne regionu,

• materialy drukowane: foldery, mapy, albumy, ulotki, gadzety itp.,

•  udzial w prezentacjach i targach turystycznych w kraju i za granic^, w tym wspolne

akcje promocyjne z regionami partnerskimi powiatu oraz eventy organizowane

w duzych miastach w Poisce z udzialem lokalnych gestorow bazy turystycznej,

artystow, wlascicieli atrakcji turystycznych, przedstawicieli gmin itp.,

•  organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych na terenie powiatu,

• wspolpraca z DOT, w tym udzial w kampaniach i innych inicjatywach

przygotowanych przez organizacj? oraz kolportaz materialow promocyjnych za jej

posrednictwem.

Wszystkie te dzialania zmierzaj^ do podniesienia konkurencyjnosci ziemi klodzkiej

w stosunku do innych podobnych regionow w Polce i za granic^.

Odr?bnym tematem jest promocja ziemi klodzkiej jako marki turystycznej.

W 2019 r. Wydzial RPK przygotowal zgloszenie ziemi klodzkiej do udzialu w projekcie

„Polskie Marki Turystyczne". Projekt „PoIskie Marki Turystyczne" zostal zainicjowany



i ogloszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, byt realizewany we wspolpracy z Polsk^

Organizacj^ Turystyczn^. Zgloszenie zostalo przyj^te do projektu, jednak ziemia ktodzka nie

uzyskaia tytutu „Polska Marka Turystyczna" ani tytutu „Polska Marka Turystyczna

- kandydat". W ocenie koncowej stwierdzono, ze ziemia ktodzka dysponuje wysokim

potencjalem turystycznym, jednakze w celu nadania jej tytulu „Polskiej Marki Turystycznej"

nalezy uporz^dkowac dziaiania w obszarze zarz^dzania. Powinno bye one zdaniem

oceniaj^cych prowadzone nie przez Starostwo Powiatowe w Klodzku, ale przez

wyodr^bniony podmiot, posiadaj^cy stale zasoby kadrowe i lokalowe.

W zwi^zku z tym Starosta skierowal pismo do Tomasza Koczaka, prezesa Zarz^du

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Klodzkiej, w ktorym przekazal najwazniejsze wnioski z oceny

zgtoszenia oraz zaproponowal dzialania maj^ce na celu ustalenie koncepcji organizacji marki

„Ziemia Klodzka". Pismo pozostalo jednak bez odpowiedzi.

Stwierdzono rowniez niedostateczn^ wspolprac? pomi^dzy jednostkami samorz^dowymi

ziemi klodzkiej. Ponadto, na co od dluzszego czasu zwraca uwag^ Wydzial RPK, zauwazono

brak spojnej promocji regionu, wspolnego logo i strony intemetowej ziemi klodzkiej

skierowanej do turysty. Proby zmiany tej sytuacji inicjowane w ostatnich latach przez Starost^

nie spotkaly si? z odzewem ze strony gmin powiatu klodzkiego oraz Stowarzyszenia Gmin

Ziemi Klodzkiej. Wybrane przez samorz^dy w 2012 roku wspolne logo i haslo promocyjne

Ziemia Klodzka - od nowa niestety nie s^ uzywane przez gminy ziemi klodzkiej.

Wlodarze gmin nie byli takze zainteresowani propozycj^ wspolnej promocji w ramach tzw.

planera turystycznego, czyli kompleksowej bazy noclegow, gastronomii, atrakcji

turystycznych i imprez, ktore mogly bye l^czone w wycieczki w zaleznosci od oczekiwan

klientow. W 2017 r. z inicjatywy starosty klodzkiego odbylo si? spotkanie w tej sprawie

z firm^ Netkoncept z Opola, ktora przedstawila koncepcj? tego dobrze juz fimkejonuj^eego

w innych regionach narz?dzia promocyjnego.

Kolejna inicjatywa powiatu, przekazana z koneem 2019 r. do Stowarzyszenia Gmin Ziemi

Klodzkiej, dotycz^ca wspolnego stworzenia i flnansowania serwisu intemetowego ziemi

klodzkiej opracowana w dwoch wariantach: Turystyczny serwis intemetowy oraz

Turystyczny serwis intemetowy z mozliwosci^ pianowania wycieczek takze pozostala bez

odpowiedzi.

Na dzialania promocyjne niezb?dne s^ dodatkowe srodki finansowe, pozyskiwane glownie

z programow unijnych. Powiat Klodzki pozyskuje fundusze europejskie przede wszystkim

w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska. Jest to praktycznie jedyny

program, z ktorego przygraniczne regiony turystyczne mog^ pozyskiwac srodki finansowe na

dzialania promocyjne, obwarowany szeregiem wymogow. Projekty musz^ bye zgodne z jedn^

z dwoch osi priorytetowych:



•  Os priorytetowa 2: Rozwoj potencjatu przyrodniczego i kulturowego na rzecz

wspierania zatrudnienia. Cel: Zwi^kszenie odwiedzalnosci regionu poprzez wi^ksze

wykorzystanie potencjalu zasobow przyrodniczych i kulturowych.

• Os priorytetowa 4: Wspolpraca instytucji i spolecznosci Cel: Zintensyfikowanie

wspotpracy instytucji i spolecznosci w regionie przygranicznym.

0 srodki na promocj^ zewn^trzn^ mozna wnioskowac wyl^cznie w ramach niektorych

naborow osi 2. Ze wzgl^du na koniec okresu fmansowania 2014-2020, w 2020 r. nie byty juz

oglaszane takie nabory. Mozemy ich oczekiwac dopiero w kolejnej perspektywie fmansowej

2021-2027 w ramach realizacji Celu politycznego 4: Europa o silniejszym wymiarze

spolecznym dzi^ki wdrazaniu Europejskiego filaru praw socjalnych (turystyka), ale szczegoly

nie S4 jeszcze znane. Realizacja projektow transgranicznych wymaga znalezienia partnera

(partnerow) po stronie czeskiej, ktorzy chc^ realizewac wspolny lub lustrzany projekt.

Koncepcja projektu w tym projektu promocyjnego musi bye uzgodniona z partnerem.

W ostatnim okresie programowania Powiat Klodzki zrealizowal oraz jest w trakcie realizacji

kilka takich projektow (wykaz wszystkich projektow realizowanych przez Wydzial RPK

w zal^czeniu).

W biez^cym roku Wydzial RPK przygotowuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kladske

Pomezi z Nachodu wniosek w ramach Funduszy Wyszehradzkich na dzialania promocyjne:

stworzenie dwuj^zycznej promocyjnej strony intemetowej, promocja w Intemecie, materialy

promocyjne.

Na decyzj? w sprawie dofinansowania oczekuje takze przygotowany w zeszlym roku

w zwi^zku z epidemic koronawirusa i trudn^ sytuacj^ branzy turystycznej projekt: pt.

„Widoki na pogranicze klodzko-orlickie". Celem zainicjowanego przez Powiat Klodzki

projektu jest przedstawienie ziemi klodzkiej i orlickiej jako obszaru wspolnego, nasyconego

atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi. Przedsi^wzi^cie bazuje na sile oddzialywania

znanych podroznikow-blogerow, ktorzy b^d^ oprowadzac po regionie, aby w ten sposob

zach^cac do jego odwiedzania po obu stronach granicy. Ich wyprawy zostan^ przedstawione

w filmach o turystyce aktywnej lub kulturowej. Filmy b^d^ zamieszczone na blogach

podroznikow, b^d^ emitowane w lokalnej telewizji, na YouTub oraz promo wane na stronach

intemetowych i portalach spolecznosciowych w Polsce i Czechach, Mieszkahcy pogranicza

1  turysci b^d^ zach^cani do odwiedzania pokazanych miejsc i dzielenia si^ wrazeniami.

Dzialania zrealizowane w projekcie przyczyni^ si? do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej

pogranicza klodzko-orlickiego wsrod mieszkahcow i turystow. Partnerem Powiatu

Klodzkiego jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko. Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 r. do 31

marca 2022 r. Calkowita wartosc projektu: 23 446,60 euro, w tym dofinansowanie z UE

stanowi 85% kosztdw projektu, dofinansowanie z budzetu pahstwa - 5%.



Projekt b^dzie realizowany w ramach osi 4 Interregu „Wsp6tpraca instytucji i spolecznosci",

poniewaz tylko w tym obszarze dost^pne fundusze unijne.

W 2020 r., pomimo trudnej sytuacji spowodowanej epidemic koronawirusa, Wydzial RPK

podj^t szereg dziatan maj^cych na celu promocje turystyki z wykorzystaniem mediow:

Zlecenie z 25 czerwca 2020 r.

Przygotowanie i emisja 10 minutowego filmu promuj^cego powiat klodzki

Emisja w Telewizji Sudeckiej - 30 emisji w ci^gu tygodnia

koszt calkowity: 2000,00 zl

Zlecenie z 2 lipca 2020 r.

Produkcja spotu promuj^cego turystyk^ na ziemi ktodzkiej o dlugosci 30 sekund oraz emisja

w Radiu Opole - 25 emisji na tydzien/ 2 tygodnie

koszt calkowity: 3321,00 zl

Umowa z 14 lipca 2020 r.

Produkcja spotu reklamowego oraz emisja na antenie Radia Eska Wroclaw - 25 emisji na

tydzien/ 2 tygodnie i na antenie Radia Eska Poznan - 25 emisji na tydzien/ 2 tygodnie

koszt calkowity: 7 872,00 zl

Zlecenie z 24 czerwca 2020 r.

Kampania promocyjna ziemi klodzkiej realizowana na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi

Klodzkiej, Powiatu Klodzkiego oraz Stowarzyszenia Turystyczna 13

Produkcja spotu promocyjnego promuj^cego walory turystyczne ziemi klodzkiej (4 wersje

15" 30" 60" 3 minuty)

Emisja spotu 30" w Intemecie - onet.pl + Internet targowanie behawioralne

- 150 000 pelnych wyswietlen

-  emisja spotu w Intemecie: onet.pl + targetowanie w 12 obszarach tematycznych

+ targetowanie behawioralne (kierowanie do szukaj^cych podrozy, wakacji, wyjazdow).

Emisja spotu w TVN

- czas emisj i: 1-1,5 tygodnia

- zasi^g dorosli: kanaly :TTV, MERTO, TVN TURBO, TVN7, TVN24, TVN24 BIS, Travel,

TV PUTS, PULS2, Paramount CHANEL, Discovery, Discovery life, Dicsovery Historia,

National Geographic, National Geographic Wild, National Geographic people, studioMed,

Red, Canal+Sport, CanalSport2

- emisja w kanalach naziemnych i satelitamych.



- gwarancja dotarcia do okreslonej liczby osob - emisja min. 200 - 250 spotow GPR -

dotarcie do 1 000 000 - 1 500 000 osob.

Social Media - FB, Instagram - posty dot. atrakcji regionu zach^caj^ce do przyjazdu oraz

piatna kampania reklamowa w social mediach - (na okres wakacji) - min. 1 post dziennie.

Emisja Spotu w TVP3 Wroclaw - 11 emisji spotu w PT (18.30-19.00 - okolice faktow

glownych i Faktow wieczomych).

Umieszczenie informacji o powiecie i jego poszczegolnych gminach na stronie

stowarzyszenia Turystyczna 13.

Koszt cz^sciowy po stronie powiatu: 3000,00 zl. Koszt calkowity: 57000,00 zl.

Umowa z 5 pazdziemika 2020 r.

Realizacja i emisja filmu promocyjnego - prezentacja inwestycji, obiektow turystycznych

oraz dzialalnosci branzy turystycznej na ziemi klodzkiej. Emisja w Telewizji Sudeckiej 30

emisji, na stronie intemetowej, kanale You Tube oraz w ogolnopolskim pasmie grupy Vectra.

koszt calkowity: 11000,00 zl

Zlecenie z 4 listopada 2020 r.

Publikacja materialu promuj^cego atrakcje ziemi klodzkiej (sportow zimowych) w dodatku

reklamowym „Zima 2020/2021" umieszczonym w tygodnikach Polska Press w calym kraju

w sobot^ 14 listopada 2020 r.

Koszt calkowity: 2000,00 zl

Powyzsze dzialania prowadzone byly z wlasnych srodkow, ktore niestety s^ ograniczone i nie

pozwalaj^ na organizacj^ wi^kszych kampanii reklamowych. Niezb^dne do tego s^ fundusze

unijne, ktore pomimo wielu ograniczen co do sposobu i celu ich wykorzystania, pozwalaj^ na

sfmansowanie szeregu dzialan promocyjnych.

Podsumowuj^c, kompleksowa promocja realizowana prze Wydzial RPK to dzialania

komplementame, kierowane zarowno do mieszkancow i potencjalnych turystow z calej Polski

oraz z zagranicy, ale rowniez podnosz^ce atrakcyjnosc powiatu tu na miejscu. Powiat Klodzki

obok Stowarzyszenia Gmin Ziemi Klodzkiej promuje caly region i dysponuje

kompleksowymi materialami przedstawiaj^cymi ziemi^ klodzk^, a nie pojedyncz^ gmin^,

pozyskuj^c na ten eel znaczne srodki finansowe.

W zwi^zku z tym przedstawiona przez radnego powiatu Pana Marka Mazurkiewicza

propozycja strategicznej koncepcji promocji zewn^trznej regionu wpisuje si? w dzialania

realizowane przez Wydzial RPK. Z przyjemnosci^ chcielibysmy kontynuowac tego rodzaju

promocj? poza granicami powiatu, rozszerzaj^c list? regionow i miast, ktorych mieszkancy to

potencjalni odbiorcy naszej oferty turystycznej, w momencie, kiedy sytuacja epidemiczna na



to pozwoli. Wszystko jednak musi miec oparcie w budzecie powiatu, a od wielkosci srodkow

fmansowych uzalezniona jest skala prowadzonych dzialan promocyjnych.

Opracowanie: R. Gajek-Bogusz, Lada Ponikowska

D Y R t K T O R

Wydz'^i Roz^woju, Promocji

Cajcff-Doc/i



Zat^cznik nr 2

Informacja o realizowanych projektach polsko-czeskich

w aktualnym okresie programowania 2014-2020.

Wydziat Rozwoju, Promocji i Kultury w okresie programowania przewidzianym na

lata 2014-2020 zaplanowal realizacj^ osmiu polsko-czeskich projektow wspolfinansowanych

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Trzy z ww. projektow zostaly

juz zakohczone, kolejne 4 s^ w trakcie realizacji oraz jeden oczekuje na decyzj^ w sprawie

dofinansowania. to nast^puj^ce przedsi^wzi^cia:

1. Blizej natury - blizej kultury - mikroprojekt (projekt zakohczony)

2. Ziemia Klodzka Kraina Kultury - mikroprojekt (projekt zakohczony)

3. Otwarte drogi pogranicza - mikroprojekt (projekt zakohczony)

4. Festiwal Wrazeh (projekt w trakcie realizacji)

5. Czesko-polski szlak grzbietowy - cz^sc wschodnia (w trakcie realizacji)

6. Zyjemy razem (projekt w trakcie realizacji)

7. Pogranicze klodzko-orlickie z lotu ptaka (projekt w trakcie realizacji)

8. Widoki na pogranicze Klodzko-Orlickie (projekt ubiega si? o dofinansowanie)

1. Blizej natury - blizej kultury (projekt zrealizowany)

Celem mikroprojektu byla promocja pogranicza klodzkiego jako obszaru

oferuj^cego wspoln^ polsko-czesk^ ofert? turystyczn^. Komplementama prezentacja regionu

sluzyc miata wydluzeniu pobytow turystycznych na pograniczu oraz zwi?kszeniu przeptywu

mieszkahcow i turystow przez granic?.

Glowne dzialania: W ramach projektu przygotowana zostala plenerowa wystawa

fotografii przedstawiaj^cych wybrane atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza

klodzkiego, opisy zdj?c oraz prezentacj? oferty turystycznej regionu. Wykonana w specjalnej

technologii wystawa byla prezentowana w plenerze w pi?ciu miastach w Polsce:

• Opole, w dniach od 22 do 2 maja 2017 r. (lokalizacja opolski rynek),

•  Chorzow, w dniach od 29 maja do 21 czerwca 2017 r. (lokalizacja Park Sl^ski),

•  Lodz, w dniach od 21 czerwca do 12 lipca 2017 (lokalizacja Stary Rynek),

•  Poznah, w dniach od 12 lipca do 2 sierpnia 2017 r. (lokalizacja plac Wolnosci),

• Wroclaw, w dniach od 13 do 31 pazdziemika 2017 r. (lokalizacja: ulica Swidnicka od

przejscia podziemnego w stron? rynku),

•  oraz w czterech czeskich miejscowosciach: w Nachodzie, gdzie odbylo si? oficjalne

otwarcie wystawy pol^czone z konferencj^ prasow^, Pradze, Adrspachu

i Ratiboficach.



Wspolna oferta turystyczna zostala zamieszczona takze w folderze promocyjnym

rozpowszechnianym m.in. w trakcie mi^dzynarodowych targow turystycznych w Opolu

i Chorzowie.

Promocja powiatu w ramach projektu natury, blizej kultury" zdobyla

wyroznienie na targach turystycznych „W strong siohca" w Opolu, a folder wydany w ramach

projektu otrzymal III nagrod? na targach turystycznych „Atrakcje regionow" w Chorzowie

w konkursie „Najlepsze turystyczne wydawnictwo regionow i miast".

Realizacja: Projekt realizowany byl od 1 listopada 2016 r. do 31 pazdziemika 2017 r.

Partnerzy projektu: Powiat Klodzki (partner wiod^cy) i Stowarzyszenie Branka

z Nachodu (obecnie Stowarzyszenie Kladske pomezf).

Wartosc projektu: 113 705,09 zl, w tym dofinansowanie z EFRR ksztahuje si^ na

poziomie 96 649,33 zl, co stanowi 85 % kosztow projektu, dofinansowanie z budzetu pahstwa

- 5 %.

2. Ziemia Klodzka Kraina Kultury (projekt zrealizowany)

Celem projektu byla realizacja dzialah marketingowych zmierzaj^cych do

zwi^kszenia wykorzystania potencjalu kulturowego i przyrodniczego pogranicza. Jest

to olbrzymie dziedzictwo, wci^ jeszcze niewykorzystane przez turystow, kuracjuszy

i mieszkahcow po obu stronach granicy. Zadaniem projektu bylo przyblizenie tego potencjalu

zarowno odwiedzaj^cym jak i mieszkahcom, a przez to zwi^kszenie atrakcyjnosci pogranicza

i w konsekwencji wzrost ruchu turystycznego.

Glowne dzialania: W ramach projekt

1. Wydano album prezentujqcy zabytki sztuki i architektury na terenie powiatu

w trzech wersjach j^zykowych polskiej, czeskiej i angielskiej - 2,5 tys. sztuk.

2. Opracowano ulotki w 5 obszarach tematycznych w odr^bnych wersjach

j^zykowych polskiej, czeskiej i angielskiej:

Zabytki sakralne - 5000 szt. PL, 2000 szt. CZ, 2000 szt. EN

Muzea - 5000 szt. PL, 2000 szt. CZ, 2000 szt. EN

Zamki i palace - 5000 szt. PL, 2000 szt. CZ, 2000 szt. EN

Architektura uzdrowiskowa - 5000 szt. PL, 2000 szt. CZ, 2000 szt. EN

Architektura miejska i obronna -5000 szt. PL, 2000 szt. CZ, 2000 szt. EN

Kultura dla najmlodszych - 5000 szt. PL, 2000 szt. CZ, 2000 szt. EN

3. Zrealizowany zostal film promocyjny o zabytkach - 5 min. Film zostal

zmieszczony na stronach najwi^kszej w naszym kraju telewizji intemetowej o tematyce

zwi^zanej z turystyk^ kulturow^ „Polska na Weekend", kt6ra pokazuje widzom z calej Polski



miejsca warte odwiedzenia spoza utartych szlakow. Do tej pory fil obejrzato oko^o 300 tys.

osob.

4. Wydano gadzety reklamowe w ilosci 5 tys. sztuk.

5. Pracownicy Wydzialu RPK uczestniczyli w mi^dzynarodowych tragach

turystycznych w Bmie, Pradze, Wroctawiu oraz Opolu.

6. Wydzial RPK zorganizowal spotkanie dla pracownikow punktow IT

z terenu powiatu klodzkiego, ktorym zaprezentowano projekt oraz wydane materialy.

7. Z prezentacj^ przygotowanej oferty turystycznej goscilismy takze na spotkaniu

czeskich informacji turystycznych w Pardubicach.

Realizacja: 1 wrzesnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Partnerzy: Powiat Klodzki, Organizacja Turystyczna Czechy Wschodnie z Pardubic.

Calkowita wartosc projekt: 108 399 zl, w tym dofinansowanie z EFRR na poziomie

85 % kosztow projektu, dofinansowanie z budzetu pahstwa - 5 %.

3. Otwarte drogi pogranicza (projekt zrealizowany)

Celem projektu byla promocja atrakcji turystycznych zlokalizowanych w okolicy

wyremontowanych ze srodkow europejskich z Programu Interreg V-A drog po obu stronach

granicy, do ktorych zwi^kszyl si? dost?p w wyniku ww. inwestycji.

Glowne dzialania: W ramach projektu:

•  Przygotowana zostala publikacja prezentuj^ca atrakcje turystyczne powiatu

klodzkiego znajduj^ce si? w poblizu zmodemizowanych drog w nakladzie 12 tys.

egzemplarzy w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji j?zykowej.

• Wydana zostala mapa z atrakcjami turystycznymi w nakladzie 20 tys. sztuk oraz

gadzety reklamowe dla turystow.

• Odbyla si? takze promocja przygotowanej oferty turystycznej po stronie czeskiej

w trakcie znacz^cych imprez organizewanych przez partnerow projektu w Kralikach

(Akcja Cihelna) i Hradcu Kralove (Mi?dzynarodowy Dzieh Maszyn Parowych).

•  Zorganizowane zostalo dwudniowe study tour po polskiej i po czeskiej stronie granicy

z udzialem zainteresowanych pracownikow wydzialow promocji, punktow IT oraz

innych organizacji turystycznych. W ten sposob przedstawiciele powiatu klodzkiego

poznali ofert? turystyczn^ oferowan^ przez naszych partnerow w wojewodztwie

pardubickim i kralovohraceckim. Z kolei nasi partnerzy zwiedzili najciekawsze

atrakcje na terenie powiatu klodzkiego.

Realizacja: 1 pazdziemika 2018 r. do 30 wrzesnia 2019 r.



Partnerzy: Powiat Klodzki, Kraj Hradecki oraz Organizacja Turystyczna Czechy

Wschodnie z Pardubic.

Calkowita wartosc projektu wynosi 120 760,41 zl, w tym dofinansowanie z UE - 85 %

kosztow projektu (102 646,43 zl), srodki wlasne 10%, dofinansowanie z budzetu panstwa

- 5 %.

4. Festiwal wrazen (projekt w trakcie realizacji)

Celem projektu jest promocja regionu poprzez organizacja w okresie letnim rbznych

wydarzen zwi^zanych z promocjq dziedzictwa kulturowego regionu.

Glowne dzialania: organizacja w czasie wakacji w kolejnych trzech latach

codziennych aktywnosci w 5 miejscach po stronie poiskiej i 4 po stronie czeskiej (3 miejsca

w powiecie ktodzkim w kazdym roku, 1 w Klodzku, 1 w Swidnicy, 4 w Czechach). Miejsca,

ktore uczestnicz^ w projekcie na podstawie umowy z Powiatem Klodzkim to: Muzeum

Filumenistyczne, Muzeum Zabawek, Patac Gorzanow, Dw6r Samy, Palac Zelazno, Zamek

Kapitanowo, Muzeum Papiemictwa, Muzeum Kuitury Ludowej Pogbrza Sudeckiego, Szlak

Gin^cych Zawodow. W ramach prowadzona jest takze wspolna promocja i informacja, w tym

druk folderow, stworzenie wsp61nej strony intemetowej, stron spotecznosciowych oraz

innych materialdw informacyjno-promocyjnych, promocja w radiu. Projekt zaklada

takze utworzenie szlaku kulturowego oraz questow wraz z aplikacjq do obslugi

uatrakcyjniajqcych zwiedzanie regionu.

W roku 2018 w ramach projektu przeprowadzono cykl letnich warsztatow w trzech

atrakcjach turystycznych na terenie powiatu klodzkiego: Muzeum Filumenistyczne

w Bystrzycy Klodzkiej, Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju, Palacu Gorzandw. Wykonane

zostaly takze tablice szlaku kulturowego oraz interaktywna, intemetowa mapa szlaku.

W roku 2019 warsztaty odbyly si^ w Zamku Kapitanowo w Scinawce Sredniej,

Zamku Samy w Scinawce G6mej i Palacu Zelazno. Powstaly takze questy, ktore b^dq

promowane w biezqcym roku.

W 2020 r. z powodu pandemii partner wiodqcy w uzgodnieniu z pozostalymi

partnerami zwrdcil si^ do wspdlnego sekretariatu o zgod^ na wydluzenie realizacji projektu

oraz przelozenie dzialah zaplanowanych w roku 2020 na rok 2021. Zgoda taka zostala

udzielona.

W roku 2021 planowane sq w zwiqzku z tym warsztaty w Muzeum Papiemictwa,

Muzeum Kuitury Ludowej Pogorza Sudeckiego i Szlaku Ginqcych Zawoddw. W zwiqzku

z nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji epidemicznej w obu krajach i koniecznosciq

osobistych interakcji oraz uczestnictwem Polakdw w warsztatach w Czechach i Czechow w

warsztatach w Polsce, nie ma obecnie pewnosci, ze plany te zostanq zrealizowane.



W zwi^zku z tym, ze wiele obiektow zabytkowych na terenie powiatu znajduje si^ pod

opiek^ fundacji w projekcie powiat wspotpracowa} z Fundacj^ Palac Zelazno, Fundacj^ Palac

Gorzanow, Fundacji Zamek Kapitanowo, Fundacja Odbudowy Dworu Samy.

Realizacja: 1 listopada 2017 r. do 30 wrzesnia 2021 r.

Partnerzy: Stowarzyszenie Kladske pomezi z Nachodu (Partner wiod^cy, wczesniej

Branka), Powiat Klodzki, Miasto Klodzko oraz Miasto Swidnica.

Calkowita wartosc projektu: 255 944 zl, w tym doflnansowanie z UE (EFRR)

stanowi 85 % kosztow projektu.

5. Czesko-polski szlak grzbietowy - czfsc wschodnia (projekt w trakcie realizacji)

Celem projektu jest stworzenie szlaku wiez i platform widokowych na pograniczu

polsko-czeskim. Wnioskodawcy, ktorymi powiaty, gminy i organizacje turystyczne planuj^

w ramach projektu zadania z zakresu remontow, odbudowy lub budowy wiez i platform

widokowych. Powiat Klodzki przygotowal projekt budowy wiezy widokowej na Klodzkiej

Gorze.

W roku 2018 ogloszony zostal przetarg na budowy wiezy, zlozona zostala jedna oferta

na realizacja inwestycji, znacz^co przewyzszaj^ca zaplanowane koszty realizacji. W zwi^ku

z tym wykonawca nie zostal wybrany, kolejny przetarg odbyl si^ na pocz^tku 2019 r.,

rowniez w tym przetargu zostala jedna oferta na realizacji inwestycji, znacz^co

przewyzszaj^ca zaplanowane koszty realizacji. W zwi^zku z t^ sytuacj^ mog^c^ zagrozic

realizacji calego projektu Zarz^d Powiatu Klodzkiego, stwierdzaj^c, ze zlozona oferta zawiera

realn^ cen^ rynkow^ i nie ma mozliwosci uzyskania ceny zaplanowanej w projekcie,

zdecydowal o zwi^kszeniu fmansowego wkladu wlasnego powiatu. W kolejnym przetargu,

ktory mial miejsce w kwietniu 2019 r. wybrano wykonawc? inwestycji (wplyn^la jedna

oferta), ktorym jest Firma „Tatry" z Myslenic.

Budowa zostala zakohczona 10 sierpnia 2020 r., 27 sierpnia powiatowy inspektor

nadzoru dopuscil obiekt do uzytkowania, a 28 sierpnia odbylo si? uroczyste otwarcie wiezy.

W pazdziemiku zainstalowano czujnik mierz^cy liczbi wejsc na wiez? (od czasu

montazu czujnika zanotowano ponad 14 000 weisc na wieze). a w listopadzie tablice

topograficzne z panoramami widocznymi z platformy widokowej. Rowniez wi^kszosc

inwestycji pozostalych partnerow projektu zostala zakohczona, cz^sc uroczystosci otwarcia

przelozono na rok 2021 z powodu panuj^cej epidemii. Obecnie trwaj^ dzialania promocyjne,

wyznaczeni w projekcie partnerzy przygotowuj^ mapy, oznakowania szlakow itp.

Realizacja: 1 kwietnia 2018 r. do 30 wrzesnia 2021 r.



Partnerzy: Partner wiod^cy: Euroregion Pomezi Cech, Moravy a Kladska,

Euroregion Glacensis, pozostali partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Klodzkiej, Powiat

Klodzki, Gmina Bardo, Gmina Bystrzyca Kiodzka, Gmina Duszniki Zdroj, Gmina

Mieroszow, Gmina Mi^dzylesie, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina L^dek Zdroj, Gmina

Wiejska Nowa Ruda, Gmina Radkow, Kralovehradecky kraj, Olomoucky kraj, Pardubicki

kraj, Sdruzenf Neratov, o.s., Obec Destne v Orlickych horach, Mestys Novy Hradek, Obec

Olesnice v Orlickych horach, Obec Vysoka Srbska

Calkowita wartosc projektu: 764 276,00 rf, w tym dofinansowanie z UE stanowi 85 %

kosztow projektu. Ponadto dodatkowy wkiad wlasny Powiatu Kiodzkiego 700 000 zl.

6. Zyjemy razem (projekt w trakcie realizacji)

Cel: Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. wspolpracy transgranicznej,

wzmacnianie relacji pomi^dzy dziecmi i mlodziez^ oraz wspolnego identyfikowania si^

mieszkahcow z regionem orlicko-klodzkim.

Glowne dzialania: Zwi^kszenie poziomu informacji o regionie przygranicznym

poprzez organizacj^ polsko-czeskiej konferencji w zakresie promocji, rozwoju regionalnego,

bezpieczehstwa, edukacji, ochrony srodowiska i komunikacji, przygotowanie wyjazdowego

kursu nauki j^zyka czeskiego (72 h, 2 grupy po 10 osob), organizacja study tour po regionie

Gory Orlickie i Podorlicko dla polskich pracownikow IT oraz po ziemi klodzkiej dla czeskich

IT, wydanie biuletynu pokonferencyjnego oraz materialow promocyjnych.

W roku 2018 w Letohradzie odbyla si? konferencja inauguruj^ca projekt z udzialem

czeskich i polskich prelegentow. W roku 2019 zorganizowany zostal kurs j?zyka czeskiego

dla pracownikow wydzialow promocji, punktow IT oraz innych organizacji prowadz^cych

wspolprac? polsko-czesk^ lub obsluguj^cych turystow z Czech. Wydana zostala takze

publikacja prezentuj^ca atrakcje turystyczne na pograniczu oraz kalendarz wazniejszych

imprez odbywajqcych si? w regionach partnerskich.

W 2020 r. Powiat Klodzki mial bye glownym organizatorem konferencji

podsumowuj^cej projekt. Jednakze z uwagi na trwaj^c^ epidemi? koronawirusa cz?sc dzialah

projektowych partnerow (wyjazdy studyjne, workshopy) oraz organizacja konferencji zostaly

przelozone, za zgod^ sekretariatu technicznego, na rok 2021.

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Orlicko (Partner wiod^cy), Powiat Klodzki,

Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Klodzkiej.

Termin realizacji: 1 stycznia 2018 r. do 30 wrzesnia 2021 r.

Calkowita wartosc projektu: 238 837 zl, w tym dofinansowanie z UE ksztahuje si?

na poziomie 85 % kosztow projektu, srodki wlasne 15%.



7. Pogranicze klodzko-orlickie z lotu ptaka (projekt w trakcie realizacji)

Celem projektu jest wydanie wspolnego z partnerem czeskim albumu zawieraj^cego

opisy i zdj^cia atrakcji turystycznych na pograniczu wykonane przy pomocy drona. Liczymy,

ze niecodzienna perspektywa pozwoli na wykonanie innych niz zazwyczaj zdj^c walorow

turystycznych pogranicza (t^cznie 900 zdj^c). Dzi^ki oryginalnym fotografiom stworzone

zostanie wyj^tkowe wydawnictwo w ilosci 4 tys. egzemplarzy, w polskiej i czeskiej wersji

j^zykowej. Zdj^cia b^d^ wykorzystywane takze do biez^cych celow promocyjnych powiatu

ktodzkiego.

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Orlicko, Powiat Klodzki

Termin realizacji: 1 wrzesnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Calkowita wartosc projektu: 23 638 euro, w tym dofinansowanie z UE stanowi 85%

kosztow projektu, dofinansowanie z budzetu pahstwa - 5%.

8. Widoki na pogranicze kiodzko-orlickie (projekt oczekuje na decyzj^ w sprawie

dofinanso wania).

Cel: Projekt polega na przedstawieniu lokalnej spolecznosci ziemi klodzkiej i orlickiej

jako obszaru wspolnego, nasyconego atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi. Bazuje na

sile oddzialywania znanych podroznikow-blogerow, ktorzy b^d^ oprowadzac po regionie, aby

w ten sposob zach^cac do jego odwiedzania po obu stronach granicy. Ich wyprawy zostan^

przedstawione w fllmach o turystyce aktywnej lub kulturowej. Filmy b^d^ emitowane

w lokalnej telewizji, na YouTub oraz promo wane na stronach intemetowych i portalach

spolecznosciowych w Polsce i Czechach. Mieszkahcy pogranicza b^d^ zach^cani do

odwiedzania pokazanych miejsc i dzielenia si^ wrazeniami. Dziatania zrealizowane

w projekcie przyczyni^ si^ do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej pogranicza klodzko-

orlickiego wsrod mieszkahcow i turystow.

Partnerzy: Powiat Klodzki (lider), Stowarzyszenie Gmin Orlicko,

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Caikowita wartosc projektu: 23 446,60 euro, w tym dofinansowanie z UE stanowi

85% kosztow projektu, dofinansowanie z budzetu pahstwa - 5%.

Powiat Klodzki w aktualnej perspektywie fmansowej realizuje projekty glownie

z partnerami po stronie czeskiej. Polsko-czeskie partnerstwo to wymog Programu



Operacyjnego Wspotpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Program

umozliwia fmansowanie projektow transgranicznych na pograniczu czesko-polskim

i w aktualnej perspektywie finansowej w UE jest giownym zrodtem wspierania inicjatyw

w zakresie promocji, turystyki i kultury. Jednoczesnie zaw^za wspotfinansowane inicjatyw do

dzialan podejmowanych na obszarze pogranicza w celu uzyskania tzw. efektu

transgranicznego.

Partnerami powiatu po czeskiej stronie granicy gtownie stowarzyszenia

i organizacje turystyczne, ktorych czlonkami lokalne samorz^dy: Stowarzyszenie Kladske

pomezi z Nachodu (dawniej Branka), Stowarzyszenie Gmin Orlicko, Organizacja

Turystyczna Czechy Wschodnie z Pardubic, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko oraz Kraj

Hradecki. Wspolpraca z ww. podmiotami od lat jest bardzo aktywna i przynosi wymieme

korzysci dla kazdej ze stron. S4 to glownie pozyskane fundusze unijne, zrealizowane liczne

dziatania w zakresie turystyki i promocji regionu, jak rowniez integracja mieszkancow po obu

stronach granicy.

Wsrod podmiotow krajowych, z ktorymi wspolpracuje Powiat Klodzki znajduj^ si^:

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Klodzkiej, miasta i gminy powiatu, osrodki kultury, organizacje

pozarz^dowe, punkty IT, wlasciciele atrakcji turystycznych. Powiat Klodzki wl^cza ww.

podmioty w realizowane w ramach projektow przedsi^wzi^cia. Ich celem jest wsparcie

dzialan w zakresie tworzenia i promocji oferty turystycznej regionu, podniesienie poziomu

obslugi turystow oraz intensyfikacja polsko-czeskiej wspolpracy.

Klodzko, styczen 2021 r.

Opracowanie: R. Gajek-Bogusz, L. Ponikowska pYREKTOR
Wydzi^i Rozvvoju, Promocji
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