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Kwiecien, 2014 

Press release # 1 

Informujemy, że 01 stycznia 2014 rozpocząła się realizacja Projektu Parasolowego o nazwie : 

«Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich  

i Lubelskich województw». 

 

Projekt Parasolowy zainicjowany w 2012 roku przez Lwowską Asocjacje d.s. Rozwoju Turystyki (LART) . 

Projekt został złożony do Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - 

Ukraina ENPI CBC 2007-2013 reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce. 

Projekt otrzymał wsparcie od niezależnych ekspertów i otrzymał rekomendację do dofinansowania przez Unię Europejską. 

 

Beneficjent projektu parasolowego: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa (LOAP). 

Celem Projektu Parasolowego jest poprawa  kulturowej, społecznej, gospodarczej i klimatu inwestycyjnego w regionie 

transgranicznym Ukrainy i Polski w związku z rozwojem turystyki przyjazdowej i krajowej. 

Okres realizacji Projektu Parasolowego z dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Partner Wiodący Projektu Parasolowego - Lwowską Asocjacja d.s. Rozwoju Turystyki (LART). 

Polski Partner Partnera Wiodącego Projektu Parasolowego - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR). 

Projekt Parasolowy będzie realizowany w obwodzie Lwowskim (Ukraina ) i Podkarpackim i Lubelskim wojewódswach (Polska). 

 

Projekt Parasolowy wspaniale łączy wysiłki 10 ukraińskich i 10 polskich partnerów na poziomie Mikroprojektów 1-10. Głównymi 

partnerami Mikroprojektów są Ukraińskie organizacje z doświadczonymi partnerami ze strony polskiej: 

1. Lwowski Oddział Regionalny Assocjacji Miast Ukrainy / Polski partner - Związek Międzygminny "Wisłok"; 

2. Departament Współpracy Międzynarodowej i Turystyki LOAP / Polski partner - Gmina Medyka; 

3. Uhnivska Rada Miasta / Polski partner - Gmina Werbkowice; 

4. Bełzka Rada Miasta / Polski partner - Gmina Bełżec; 

5. Samborska Rada Miasta / Polski partner - Gmina Jasło; 

6. Żólkiewska Rada Miasta / Polski partner - Gmina Spiczyn; 

7. Rada Miasta Brody / Polski partner - Powiat Stryżowski; 

8. Rady Powiatu Żydaczów / Polski partner -  miasto Sanok; 

9. Stowarzyszenie Przewodników Górskich «Rowiń» / Polski partner  - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, oddział im 

dr. M. Orłowicza w Przemyślu; 

10. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Młodzieżowej / Polski partner - Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w Białymstoku. 

Kierownictwo LTB i PARR  będzie stale informował media o postępach projektu parasolowego. 

 

Temat Mikroprojektu №2 «Tworzenie innowacyjnych produktów turystyki transgranicznej i wspólnej promocji Lwowskiego obwodu, 

Podkarpackich i Lubelskich województw». 

Okres realizacji  Mikroprojektu №2 – 1 listopad 2014 roku – 30 wrzesień 2015 roku. 

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie zintegrowanego podejścia do opracowania i wdrożenia polityki marketingowej 

wspólnej turystyki regionów przygranicznych Ukrainy-Polska. 

Środki mikroprojektu koncentrują się na współpracy instytucjonalnej między władzami lokalnymi w Polsce i na Ukrainie w celu  

tworzenia oraz polepszenia warunków turystycznych i rekreacyjnych w regionie granicznym. 

W rezultacie realizacji  Mikroprojektu №2 będzie (Struktura zarządzania mikroprojektem): 

- przygotowania i podpisania trzystronnej umowy o priorytety oraz współpracy w dziedzinie turystyki między Lwowskim 

obwodom, Podkarpackim i Lubelskim województwami; 

- odbyły się spotkania robocze, w których zostały: opracowane zadanie postawione w umowie, udoskonalone systemy 

zarządzania w dziedzinie turystyki transgranicznej oraz wymiana informacją i doświadczeniem itp.; 

- w oparciu o wyniki 9 mikroprojektów (w ramach projektu parasolkowego) będzie wydany Przewodnik turystyczny o 

możliwościach obszarów granicznych  „Turystyka bez granic”; 

- na podstawie wyników 9 mikroprojektów (w ramach projektu parasolkowego) będzie stworzony krótki film promocyjny 

„Spaceruj, relaksuj, żyj” i jego wizualizacja w telewizji; 

- wdrożone wycieczki edukacyjne dla dziennikarzy z krajów UE i WNP w obwodzie lwowskim, w województwie 

podkarpackim i lubelskim. 

 

LVIV TOURIST BOARD 

       

 

ЛЬВІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ  

             РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kreatywnepodlasie.pl%2F&ei=qyryUvbYHau_ygPQhYLABA&usg=AFQjCNE3wZdBgSdwRNxCiLIgnL1Lsgm1uw
http://www.pifs.org.pl/pliki/strukturaza.pdf
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 Oprócz wyżej wymienionych działań wszystkie zebrane materiały będą służyć do kompleksowej prezentacji 

długoterminowych możliwości turystycznych w poszczególnych obszarach regionu transgranicznego przez własne strony internetowe 

partnerów, lokalne media, operatorów turystycznych, podczas turystycznych wystaw/foromów we Lwowie i Przemyślu. 

 Współpraca ma pozytywny wpływ na poziom świadomości, określenia perspektyw i ułatwienia komunikacji w celu 

rozwiązania wspólnych problemów rozwoju turystyki w regionie przygranicznym 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

Andriy Matselyukh - dyrektor LART / kierownik projektu parasolowego; 

Piotr Słaby – Prezes Zarządu PARR / partner wiodący projektu parasolowego. 


