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Turistickí partneri v Beskydoch
Pracovné skupiny
Členmi pracovných skupín, vytvorených
samostatne pre poľskú aj slovenskú
stranu sú odborníci z oblasti turistiky,
zástupcovia samosprávnych jednotiek
a zástupcovia partnerov projektu. Tieto
skupiny budú zodpovedné za prípravu
správ a analýz v rámci aktivít 3.
a 4.etapy.
Analýza SWOT
Spoločná SWOT analýza poľskoslovenského pohraničia, vytvorená na
základe samostatných analýz pre
poľskú aj slovenskú stranu poukazuje
na veľa podobností.
Spoločné silné stránky
Hodnotné prírodné prostredie.
Vysoký počet turistických atrakcií.
Široká turistická základňa
a možnosti na prenocovanie.
Široké možnosti športového
vyžitia, hlavne v oblasti zimných
športov.
Udržiavanie mnohých foriem
tradícií a ľudovej kultúry.
Veľký počet a rôznorodnosť
pamiatok a miest historického
a kultúrneho významu.

Spoločné slabé stránky:
Chýbajúci funkčný systém turistických
infomrácií.
Slabý systém propagácie turistiky.
Regióny málo známe pre zahraničných
turistov.
Nízky štandard mnohých kultúrnych
objektov.
Nerovnomerné rozvinuté turisticky
zaujímavé oblasti.
Spoločné šance
Nárast kvality turistických služieb.
Vytvorenie funkčnej siete turistických
informácií.
Nárast príjmov v regióne z turistiky.
Nárast počtu investícií.
Nárast záujmu o miestne tradície a
folklór, rozvoj kultúrnej turistiky.
Spoločné ohrozenia
Narastajúca konkurencia na domácom
aj svetovom turistickom trhu.
Nieuspokojivá úroveň vonkajšej aj
vnútornej spolupráce v oblasti
turistiky.
Zánik prírodných zaujímavostí a krás
následkom neuváženého využívania.
Pomalé zavádzenie moderných
technológií a informačných systémov.

Viac o projekte na:
www.beskyidpartners.eu
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Analýza miestnych stratégií –
závery
V rámci úlohy súvisiacej s vytvorením
správy o aktuálnom stave miestnych
plánov a stratégii rozvoja turistiky bola
uskutočnená identifikácia strategických
dokumentov v jednotlivých
predmetných okresoch a obciach
a analýza existujúcich stratégií
vzhľadom na plánovanie rozvoja
turistiky. Z vykonaných správ jasne
vyplýva, že beskydské obce
nevyužívajú svoj potenciál atraktivity
a nemajú ani dostatočne
zinventarizované ani všetky svoje
možnosti a zdroje. V analyzovaných
stratégiách chýba predovšetkým
aktualizácia údajov. Štatistické údaje
sú často z konca 90.rokov alebo skôr,a
nie celkom odzrkadľujú zmeny aké
nastali po vstupe do EÚ v roku 2004.
Iba dve poľské obce (Czernichów
a Wisła) majú stratégie venované
výhradne turistike. Tri poľské obce
(Chybie, Skoczów, Strumień) majú
spoločný plán rozvoja turistiky. Ostatné
obce na slovenskej aj poľkej strane
majú v svojich strategických
dokumentoch rozpracované oblasti
turistiky avšak vzhľadom na význam
turistiky iba margináne.
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Konferencia
Na 8.marca bolo naplánované informatívne
stretnutie pre zástupcov médií.

Na stretnutie boli okrem členov pracovnej
skupiny z poľskej aj slovenskej strany
pozvaní aj zástupcovia médií.Cieľom
stretnutia bude priblíženie tématiky projektu
a tiež problému, ktorým je nedostatočné
využívanie turistického potenciálu poľskoslovenského pohraničia obcami.

Workshopy
Na 30.marca boli na poľskej aj slovenskej
strane naplánované workshopy, týkajúce sa
turistických stratégií. Osoby, ktoré sa
zúčastnia budú mať šancu nielen oboznámiť
sa s aktivitami realizovanými v rámci
projektu, ale aj s výsledkami existujúcich
analýz miestnych stratégií rozvoja v
jednotlivých obciach. Ďalej môžu získať
dôležité informácie o tvorbe turistických
stratégií. Na workshope aktívne vystúpia
odborníci z obalsti turistiky a tiež
osoby,ktoré sa každodenne zaoberajú
oblasťou získavania finančných zdrojov na
projekty súvisiace s turistikou.
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