
Partner Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

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

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza 

W ramach projektu Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje następujące zadania: 

1. PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ 

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie: 

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny  

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

 - Przygotowanie szkoleń dla Pracowników Informacji Turystycznej i pracowników branży 
turystycznej; 

- Organizacja objazdów studyjnych; 

- Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów;  

- Produkcja i emisja filmów promocyjnych; 

- Akcja promocyjna na FB i Instagramie; 

- Organizacja konkursu fotograficznego. Działanie obejmie przygotowanie scenariusza przebiegu 
konkursu, regulaminu uczestnictwa, zbieranie zgłoszeń, wyłonienie i nagrodzenie laureatów: 
organizacja konkursu, zamieszczenie ogłoszeń: w magazynie podróżniczym i Internecie, nagrody dla 
laureatów konkursu; 

- Targi turystyczne ITB w Berlinie - transport stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi, 
wynajęcie powierzchni wystawienniczej, koszty pobytu, wejściówki, karta polska.  

- Materiały drukowane – opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk  

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

Zakres rzeczowy zadań partnera: 

- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu;  

- Eksponowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych 
działań, a także w internecie (strona www);  

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

- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac. 

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



Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami jest  
bezpośrednio realizowana przez 3 osoby:  Asystent merytoryczny,  Asystent finansowy, Asystent ds. 
promocji. 

Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu PROT współpracuje z pozostałymi partnerami 
w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z 
obowiązków formalnych, w szczególności raportowania. 

 


