
Partner Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze centralny Ośrodek Turystyki Górskiej  

Nazwa projektu: Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny 

 

 

W ramach projektu PTTK COTG realizuje następujące zadania: 

1. MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE 
POLSKIEJ 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- odnowienie oznakowania (znaki malowane, zgodnie ze standardem) szlaków transgranicznych 
pieszych 218 km; 

- umieszczenie (wykonanie, montaż) nowych 75 drogowskazów;  

- umieszczenie (wykonanie, montaż) 30 tabliczek E3/E8 (oznakowanie szlaków międzynarodowych)  

- wykonanie, montaż max. 7 tablic informacyjnych z mapami w lokalizacjach: Barwinek, Jaśliska, 
Komańcza, Łupków Nowy, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne;  

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla znakarzy w zakresie posługiwania się GPS;  

- wizyty monitoringowe szlaków w celu zachowania wysokiej jakości prac. 

2. MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE 
SŁOWACKIEJ 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza.  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Udział instruktorów z ramienia COTG w szkoleniu słowackich partnerów w Bratysławie w siedzibie 
KST w zakresie posługiwania się GPS - jako transfer polskiego know-how.  

3. WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU 
STRONACH GRANICY 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

 Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- COTG udostępni jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane 
w ramach wcześniejszych projektów. 

 

 



4. BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- digitalizacja szlaków – pomiary GSP z obróbką danych pomiarowych dla szlaków na terenie 
Podkarpacia 1500 km; 

- opracowanie mapy obszaru wsparcia (do wykorzystania w portalu szlaków, oraz na tablice 
informacyjne na szlakach, inne zastosowania); 

- stworzenie portalu krajoznawczego ze stroną mapową; 

- stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej szlaki i POI; 

- wykonanie portalu transgranicznego. 

5. PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

-  organizowany przy współpracy KST i lokalnych oddziałów PTTK rajd na Podkarpaciu (2019) 
promujący tworzony nowy produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski; 
 
- przygotowanie formuły i ustanowienie nowej odznaki turystycznej - transgranicznej, opracowanie 
regulaminu i wykonanie - odznaka 3-stopniowa; odznaka zostanie po raz pierwszy przyznana w 
trakcie realizacji projektu, a następnie będzie przyznawana także w okresie trwałości;  
 
- pozycjonowanie, w tym kampania reklamowa obejmująca: audyt zewnętrzny w zakresie 
dostosowania budowy strony pod kątem wyszukiwarki, wzmocnienie strony kontentowo-opisowej 
projektu, wsparcie całości skorelowaną kampanią adwords, kampania SEM – Search Engine 
Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach. 

6. PROMOCJA PROJEKTU. Powiązanie promocji projektu z zadaniami merytorycznymi i celami 
projektu.  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Przygotowanie strony internetowej projektu w wersji dwujęzycznej, prezentującej m.in.: ideę i 
założenia projektu, planowane zadania, obszar realizacji (mapy), partnerów, wymiar transgraniczny, 
oczekiwane efekty; 

- Zaprojektowanie i druk 200 egz. jednolitego plakatu informacyjnego do korzystania przez wszystkich 
partnerów w zależności od potrzeb w lokalizacjach lub internecie; 

- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego 
celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania; 

- Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac, - Koordynacja 
działań partnerów w zakresie promocji projektu. W celu powiązania z celami merytorycznymi 



projektu promocja będzie kierowana do potencjalnych przyszłych użytkowników efektów projektu 
(lokalni mieszkańcy, turyści, organizatorzy turystyki), jak i potencjalnych nowych partnerów w 
rozwoju tworzonego produktu turystycznego. 

7. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Powiązanie zadań związanych z zarządzaniem projektem z zadaniami 
merytorycznymi i celami projektu. 
 

Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami. Koordynator 
projektu ulokowany w COTG odpowiada za uruchomienie projektu, zorganizowanie i koordynację 
współpracy Partnerów, bieżące monitorowanie postępów realizacji projektu w COTG i u Partnerów i 
proponowanie ewentualnych koniecznych korekt, tak aby zapewnić właściwą realizację projektu, 
zachowanie realnego partnerstwa w realizacji zadań, osiągnięcie wskaźników i efektywne 
wykorzystanie budżetu. Także nadzoruje zadania COTG. Na etapie uruchamiania, realizacji i 
zamykania projektu PTTK COTG współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego 
koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w 
szczególności raportowania. 

 


