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 sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską z polskich, litewskich i rosyjskich
(Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

Punkty Informacji
Turystycznej z Litwy,
Polski i Rosji
połączyły swoje siły
W ramach jednego z wdrażanych w ramach Programu projektów „Transgraniczny Wymiar Turystyki”
organizacje turystyczne z Białegostoku, Druskiennik na Litwie oraz Kaliningradu w Rosji nawiązały współpracę ponad granicami. Miała ona
na celu usprawnienie systemu wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących turystyki obszaru pogranicza
Polski, Litwy i Rosji.
Projekt spajał ze sobą różne formy przedsięwzięć, od
promocji marketingowej zaczynając, poprzez warsztaty adresowane do pracowników punktów informacji turystycznej, wizyty studyjne, organizację
targów turystycznych (w Białymstoku, Kłajpedzie
i w Kaliningradzie), warsztaty dla dziennikarzy,
aż po publikację praktycznego przewodnika turystycznego w czterech wersjach językowych, który
powstał zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.
Wszystkie te aktywności stanowiły odpowiedź na
potrzeby osób zainteresowanych odkrywaniem
przyrody oraz dziedzictwa kulturowego terenu
objętego Programem, znajdującego się na terenie
trzech Państw, jednakże połączonego historycznie
i kulturowo.
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej pracownicy organizacji informacji turystycznej podnieśli swoje
kompetencje, co przełożyło się na poprawę jakości
usług świadczonych na rzecz turystów odwiedzających pogranicze litewsko – polsko – rosyjskie.
Skorzystają na tym i mieszkańcy i turyści, którzy mają
w tej chwili łatwiejszy dostęp zarówno do wiedzy o naturalnych i kulturowych perełkach swojego regionu, jak
i regionów sąsiadów z Litwy i Rosji.
Więcej informacji o projekcie znaleźć można na
stronie (www.cbtd.info)
Całkowita wartość projektu to ok. 1 mln złotych (ponad 233 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.

