
Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu w partnerstwie z Towarzystwem Jurij Drohobycz w Drohobyczu realizuje 
mikroprojekt pn.  „Rozwój �rm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury 
obronnej z I wojny światowej”.
Okres realizacji mikroprojektu: 1.06.2014-30.11.2014
Wartość mikroprojektu: 50.000 EUR, przy do�nansowaniu: 90% i wkładzie własnym partnerów: 10%

Mikroprojekt realizowany jest w projekcie parasolowym pn. Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego 
Polski i Ukrainy - „Twierdzy Przemyśl”, �nansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013 i realizowanym przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
Wartość projektu parasolowego - 541 772,63 EUR
Wartość do�nansowania - 492 522,63 EUR

Cel główny mikroprojektu: Rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego.
Cel ogólny projektu będzie realizowany poprzez cele bezpośrednie projektu tj. ułatwienie przepływu informacji na temat 
chronionych zabytków architektury obronnej i ofert turystycznych pogranicza, poprawę funkcjonowania �rm sektora 
okołoturystycznego obszarów pogranicza dzięki zdobyciu niezbędnej wiedzy, stworzenie możliwości inwestycyjnych dla 
sektora okołoturystycznego na obszarach pogranicza, usprawnienie dostępu turystów do oferty turystycznej.

Działania po obu stronach granic:

 • Zarządzanie projektem
 • Organizacja warsztatów dla branży okołoturystycznej
 • Utworzenie portalu z wirtualnym spacerem po forty�kacjach i wydarzeniach regionalnych
 • Promocja projektu
 • Ewaluacja projektu

Powstanie witryna internetowa, która na bieżąco dostarczać będzie informacji w zakresie usług turystycznych oraz 
zawierała będzie wirtualny spacer po forty�kacjach obronnych i zabytkach pogranicza polsko-ukraińskiego wraz z 
informacją o dostępności obiektów infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz atrakcjach turystycznych. Dzięki 
temu będzie możliwy wzrost dostępu do  wiedzy i informacji o ofercie okołoturystycznej rejonu pogranicza.
Wynikiem   oddziaływania   powyższych   działań   będzie   wzrost    atrakcyjności   gospodarczej   i   turystycznej   obszaru
pogranicza polsko-ukraińskiego dzięki wiedzy udostępnionej szerokiej grupie społeczeństwa na temat chronionych 
zabytków architektury obronnej i ofert turystycznych pogranicza, a także rozwój instytucji partnerskich na podstawie 
nabytego doświadczenia w realizacji wspólnego projektu.

Adres strony mikroprojektu: www.pogranicze.turystyka.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy oraz korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. 

Partner Wiodący Mikroprojektu

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu (Polska)
ul. Barska 15, III piętro, 37-700 Przemyśl

tel./fax. 16 678 90 15
biuro@rig-przemysl.pl 
www.rig-przemysl.pl

Partner Mikroprojektu

Towarzystwo Jurij Drohobycz (Ukraina) 
ul. Boryslawska 80, 82100 Drohobycz

www.drohobych.com.ua
ngodrohobych@gmail.com

svichka@gmail.com

Niniejsza publikacja została stworzona przy pomocy Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponosi
Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu oraz w żaden sposób nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej. 


