
Mikroprojekt 
„Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”

jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej

Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu pt. „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”

Od maja  br.  Lokalna  Grupa  Działania  „Zielone  Bieszczady”  we  współpracy  z  lwowską  miejską  organizacją
(Turystyczny Klub „Manivci”) rozpoczęła realizację mikroprojektu p.n. „Utworzenie Szkoły Turystyki 
i Rekreacji”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca
na  rzecz  turystyki  uzdrowiskowej  pogranicza  polsko-ukraińskiego”  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej. 

Główny cel mikroprojektu  to analiza potencjału przyrodniczego i  kulturowego oraz opracowanie narzędzi
promowania turystyki rekreacyjnej na pograniczu polsko-ukraińskim.

Cele szczegółowe:
•  osiągnięcie  strategicznego  partnerstwa  z  sektorem  turystycznym  (samorządy,  organizacje

pozarządowe, firmy prywatne) oraz ustanowienie dialogu w skali regionalnej i lokalnej w kontekście
rozwoju turystyki, szczególnie dotyczących rozwoju turystyki lokalnej, zbiór informacji o dziedzictwie
historycznym i sektorze usług regionu,

• budowa platformy  do wymiany doświadczeń między ośrodkami turystycznymi regionu karpackiego, 
w tym poprzez warsztaty i wykłady, a także wycieczki i wyprawy,

• promocja  atrakcyjności  turystycznej  regionu  oraz  walorów  przyrodniczych,  historycznych  i
kulturowych regionu.

• opracowanie nowych produktów turystycznych łączących dziedzictwo historyczno-kulturowe
 i  rekreację  oraz  realizacja  działań  mających  na  celu  stworzenie  warunków  do  intensyfikacji
infrastruktury turystycznej.

Czas realizacji: 1 maja – 30 listopada 2014 r.

Działania projektowe:
• przeprowadzenie cyklu 5 spotkań warsztatowych o tematyce:

I. Bieszczadzkie zioła w kuchni i ogrodzie (maj)
II. Birdwatching jako forma aktywnego spędzania czasu (maj)
III. Zioła w świadomości dawnych mieszkańców Bieszczadów (lipiec)
IV. Domowe przetwórstwo ziół i dzikich owoców Bieszczadów (wrzesień)
V. Tropem karpackich zwierząt – nowa oferta turystyki przyrodniczej w Bieszczadach     

                          (październik)
• produkcja filmu promującego walory i atrakcje Bieszczadów
• wydanie folderu promującego walory i atrakcje Bieszczadów
• udział w polsko-ukraińskich wyprawach mających na celu poznanie wybranych miejsc 

proponowanych do stworzenia oferty turystyki aktywnej. 

Mikroprojekt jest realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki
uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
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