
 
  
 
 

 
 

„LOKALNY  I REGIONALNY PRODUKT W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ DORZECZA ODRY” 
Projekt realizowany przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w ramach  
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INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni  
turystycznej Dorzecza Odry 

 
 
Klaster turystyczny "Kraina miodem i mlekiem płynąca", działający w ramach 
Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, złożył w grudniu 2008 roku 
wniosek do Programu Inovation Express. 
 
Program Innovation Express pilotuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
w ramach międzynarodowego projektu INNET, finansowanego przy wykorzystaniu 
funduszy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w bloku projektów INNO-NETs.  
 
Projekt realizowany będzie we współpracy z klastrem Tourustische Gruppe (CLUSTER) 
pro-agro Verband zur Forderung des landlichen Raumes im Lanf Brandenburg (Niemcy, 
Brandenburgia).  
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 
• utworzenie dla partnerskich klastrów platformy informacyjnej, pozwalającej na 

innowacyjne promowanie usług turystycznych, która składać się będzie 
z następujących elementów: 

 
− internetowy portal turystyczny partnerskich klastrów (2 wersje językowe: polska 

i niemiecka). Będzie zawierał oferty członków i pozwalał na dokonywanie 
zamówień usług online oraz umożliwiał kontakt z oferentem.  

− wirtualne panoramy obiektów członków klastra polskiego i klastra niemieckiego. 
Internauta będzie mógł odbyć wirtualną wędrówkę po przedsiębiorstwie, zobaczyć 
np. wyposażenie obiektu, otoczenie itp.  

− wyposażenie członków klastra w skrzynki internetowe o wspólnej domenie np. 
…..@e-kolot.pl;  

− wyposażenie wszystkich uczestników klastra w komunikatory internetowe np. 
Skype, Gadu-Gadu, ICQ i udostępnienie ich adresów klientom; 

− stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów. Będzie on 
pozbawiony dużej grafiki, animacji i dopasowany do rozmiarów wyświetlacza 
telefonu. Turysta odnajdzie w nim praktyczne informacje o noclegach, atrakcjach 
turystycznych, lokalnych imprezach, czyli wszystko to, z czym powinna się 
zapoznać każda osoba odwiedzająca dany obszar. Oferty członków klastra będą 
szczególnie wyeksponowane. 

− stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra – np. jednolite 
graficznie tablice informacyjne przedsiębiorstw wchodzących w skład klastrów. 

 
• wyjazd polskiego zespołu klastrowego do Niemiec 
• opracowanie i wydanie dwujęzyczne publikacji zawierającej oferty członków 

partnerskich klastrów oraz przepisy lokalnych potraw przez nich oferowanych  
• szkolenie dla grupy klastrowej, w zakresie stosowania innowacyjnych metod 

promowania usług 
• zorganizowanie  seminarium informacyjno-promocyjnego dotyczącego realizowanego 

projektu 
 
 
 

 



 
 

Projekt realizowany jest w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi  
w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego 

 

W projekt zaangażowanych będzie 41 przedsiębiorstw 
(21 – po stronie polskiej i 20 - po stronie niemieckiej). 

Budżet projektu: 495 tys. zł 
Refundacja: 100 % 

 
 
KORZYŚCI: 
 
− wyjazd studyjny da możliwość wypracowania współpracy turystycznej, a tym 

samym zwiększenia obłożenia w sezonie turystycznym w przyszłości. Wszystko to 
powinno mieć wpływ na wzrost obrotów w przedsiębiorstwach, czego konsekwencja 
będzie przyśpieszenie ich rozwoju. 

− utworzenie platformy informacyjnej partnerskich klastrów pozwoli na: 
wypromowanie usług turystycznych oferowanych przez członków klastra, co wpłynie 
w konsekwencji na zwiększenie ich sprzedaży, wzrost liczby klientów i obrotów 
przedsiębiorstw, łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do nowych rynków zbytu 
(umożliwią to działania promocyjne o szerokim zasięgu, prowadzone przy 
zastosowaniu innowacyjnych metod komunikacji), wprowadzenie innowacyjnych 
metod komunikacji i promocji w przedsiębiorstwach, łatwiejszą komunikację 
przedsiębiorców w ramach klastrów. 

− wydanie publikacji, pozwoli na dodatkową promocję oferowanych przez członków 
klastra usług, a przez to wpłynie na zwiększenie ich sprzedaży.  

− podczas szkolenia przedsiębiorcy zdobędą wiedzę w zakresie innowacyjnych metod 
promowania swoich produktów. 

− promocja projektu w regionalnych mediach przyczyni się do rozpropagowania 
inicjatyw klastrowych oraz ofert członków partnerskich klastrów. 

− seminarium skierowane będzie do członków grupy klastrowej, członków 
partnerskiego klastra i innych zainteresowanych tematyką, co stworzy możliwość 
zwiększenia ilości członków klastra w przyszłości.  

 
 
 
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: 
 
− zwiększenie sprzedaży oferowanych usług i wzrost liczby klientów, 
− zwiększenie obrotów przedsiębiorstw, 
− ułatwienie dostępu do nowych rynków zbytu usług, 
− wprowadzenie innowacyjnych metod komunikacji i promocji, 
− kontakt z zagranicznymi przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży, 
− zdobycie wiedzy nt. nowoczesnych rozwiązań z branży turystycznej, stosowanych na 

zachodzie Europy, 
− wiedza z zakresu funkcjonowania inicjatyw klastrowych za granicą, 
− promocja klastra i inicjatyw klastrowych. 
 
 
HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ: 

• Tworzenie platformy informacyjnej dla partnerskich klastrów – sierpień 2009 – 
październik 2009  

• Wyjazd polskiego zespołu klastrowego do Niemiec – wrzesień 2009  
• Opracowanie i wydanie dwujęzycznej publikacji zawierającej  oferty członków 

partnerskich klastrów oraz przepisy lokalnych potraw przez nich oferowanych – 
sierpień 2009 – listopad 2009 

• Szkolenia dla grupy klastrowej, w zakresie stosowania innowacyjnych metod 
promowania usług  – sierpień 2009 - październik 2009 

• Seminarium informacyjno – promocyjne o realizacji projektu – 23 listopad 2009 

 


