Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy
po obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne
wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między społeczeństwami. W ramach
Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
z litewskich, polskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

Nowa interaktywna mapa turystyczna rejonów
nadmorskich Polski, Litwy i Rosji
zachęca do podróżowania
W ramach jednego z wdrażanych projektów Centra Informacji Turystycznej rozsiane
po polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego oraz w Rejonie Kłajpedzkim i Obwodzie Kaliningradzkim zdecydowały się wspólnie promować lokalne miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz zaprezentować nowy wizerunek regionu, jako unikalnego
kierunku turystycznego ponad granicami. Ośmiu partnerów z nadmorskich regionów
Polski, Litwy i Rosji stworzyło „Sieć Informacji Turystycznej”, w której wymieniają się oni
informacjami na temat interesujących miejsc turystycznych i wspólnie zachęcają turystów
do ich odwiedzenia.
W tym celu stworzony został skuteczny system informatyczny do gromadzenia, wymiany
i upowszechniania transgranicznych informacji turystycznych. Są one następnie publikowane w formie biuletynu, a także poprzez interaktywną mapę regionu na stronie
internetowej projektu (www.tourinfonet.net). Przygotowana w czterech językach (polskim, litewskim, rosyjskim i angielskim) strona jest unikalnym źródłem informacji na
temat atrakcji turystycznych na terenach wybrzeża bałtyckiego Polski, Litwy i Rosji,
ważnych miejsc wspólnego dziedzictwa kulturowego, ale również praktycznych wskazówek dotyczących podróżowania, zakwaterowania, czy dostępnych restauracji.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej informacje turystyczne są teraz szerzej rozpowszechniane. Wspomniana strona internetowa z mapą interaktywną jest ogólnodostępna
poprzez zainstalowane terminale informacyjne, zlokalizowane w najbardziej popularnych miejscach takich jak hotele czy muzea. Latem w Rejonie Kłajpedzkim i Obwodzie
Kaliningradzkim, podróżowały Mobilne Centra Informacji Turystycznej. Już trzeci rok
z rzędu wyszkoleni w tym celu wolontariusze, dysponując odpowiednią wiedzą historyczną i turystyczną obsługiwali zarówno turystów krajowych jak i zagranicznych. W ramach
realizacji projektu postawiono wiele tablic informacyjnych i drogowskazów nawigacyjnych, które kierują turystów do najciekawszych obiektów.
Zaangażowane w projekt centra informacji turystycznej opublikowały razem szereg materiałów promocyjnych, takich jak mapy regionalne, kalendarze wydarzeń, katalog
turystyczny „Podróżując przez Obwód Kaliningradzki” itp. Przygotowane w językach
narodowych regionu służą turystom ze wszystkich trzech krajów. Dla przedstawicieli branży turystycznej i mediów zorganizowano wycieczki krajoznawcze, a także film promocyjny,
co znalazło swoje odzwierciedlenie w prezentacji regionu w mediach.
Działania zrealizowane w ramach tego międzynarodowego projektu zachęcają mieszkańców Polski, Litwy i Rosji do wzajemnych odwiedzin, poznania wspólnej historii krajów
nadbałtyckich i jej cennych pamiątek. Łączny budżet projektu zakontraktowano na ponad
1,4 mln złotych (przeszło 350 tys. EUR) z czego 90% stanowiło współfinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

