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Watertour – zintegrowana oferta turystyczna  
            z wykorzystaniem śródlądowych                                   
            dróg wodnych  

 

 

 

Cel: rozwój zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu            

o zasoby naturalne i kulturowe, usytuowane w pobliżu drogi wodnej E70 

(odcinek wschodni) 

 

Produkt 1: Raport dot. turystyki wodnej i zasobów przyrodniczo-kulturowych 

na wschodnim odcinku MDW E70 

Produkt 2: Plan wdrożenia projektu głównego 

Produkt 3: Możliwości finansowania przyszłych działań 
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Projekt główny - założenia 

• przygotowanie metodyki, będącej podstawą do utworzenia i zarządzania 

zintegrowaną ofertą turystyczną dla wschodniego odcinka MDW E70 

• określenie partnerów projektu oraz formy ich współpracy 

• analiza potencjału turystycznego wzdłuż MDW E70 

• powołanie organizacji zintegrowanej współpracy sieciowej, promującej 

turystykę wzdłuż wschodniego odcinka MDW E70 

• opracowanie działań marketingowych i promocyjnych 

• określenie źródeł finansowania projektu - trwałość 
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Przykładowe produkty fazy seed money 

• uregulowania formalno-prawne dotyczące dróg wodnych 

i turystyki wodnej  

• dokumenty strategiczne i planistyczne dotyczące 

planowania rozwoju drogi wodnej 

• główne problemy związane z rozwojem turystyki wodnej 

na szlaku MDW E70 (SWOT) 

• infrastruktura turystyki wodnej na szlaku MDW E70 

• usługi dla turystyki wodnej (w tym dostępna oferta i 

promocja) 

• atrakcje turystyczne (zabytki, przyroda, wydarzenia) 

• baza noclegowa i zaplecze gastronomiczne 

• touroperatorzy w punktach węzłowych na szlaku MDW 

E70  
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Od pomysłu do realizacji… 

1. Dobór partnerstwa 

 

 

• minimum 3 partnerów  

• wybór znanych już instytucji 

• kompetencje adekwatne do tematu i 

lokalizacja 

• doświadczenie 

• potencjał w zakresie rozszerzenia partnerstwa 

na etapie realizacji 

• dobór z myślą o podziale prac 

• zdolności finansowe partnera 

• dostępność i zdolności komunikacyjne 

 



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  

2. Aplikowanie do PAC/HAC 

 

• draft aplikacji - PAC Turystyka, Ministerstwo Gospodarki, 

Zatrudnienia i Zdrowia, Meklemburgia-Pomorze Przednie 

• bez określenia konkretnych partnerów 

• ocena przez grupę sterującą ok. 1 miesiąc, przykładowe 

kryteria: 

 doświadczenie z zakresu realizowanego tematu 

 zaangażowanie instytucji różnego poziomu 

 potencjał makroregionalny 

 rozwój obszarów wiejskich 

 znaczenie dla Morza Bałtyckiego, aspekty środowiskowe 

 oparcie o poprzednie projekty Interreg 

• do wyjaśnienia kwestie produktów projektu głównego oraz 

planowanej infrastruktury 

• druga runda wyjaśnień 

• akceptacja kompletnej aplikacji 

 

Od pomysłu do realizacji… 

10.2016 

12.2016 

01.2017 
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Od pomysłu do realizacji… 

3. Złożenie wniosku i ocena 

 

• kontakt z partnerami i przygotowanie wersji końcowej wniosku 

• zebranie deklaracji od partnerów – status prawny  

• aplikowanie i dalsza komunikacja poprzez BAMOS 

• złożenie projektu do końca stycznia 2017 

• ocena i decyzja o wyborze maj 2017, realizacja od 09.2017-8.2018 

• wyjaśnienia dot. spójności projektu – np. planowane działania w 

projekcie głównym 

• Watertour - jedyny projekt złożony w priorytecie turystyka(średnio 

2-3/obszar priorytetowy) 

• jedyny LP z Polski 



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  

Od pomysłu do realizacji… 

4. podział budżetu pomiędzy partnerów 

 

• podział na 3 produkty 

• każdy z partnerów odpowiada za produkt  

• 18/28/4 tys. eur, nieznacznie większy budżet dla 

koordynatora produktu 

• ogólny podział budżetu pomiędzy partnerów  

• ryczałt, brak sprawozdawczości finansowej na poziomie 

projektu 

• refundacja po zakończeniu projektu (85%) 
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5. Współpraca przy tworzeniu dokumentów 

 

 metodologia, tempo prac, podział merytoryczny narzucony 

przez lidera 

 podział prac względem położenia (kompetencje krajowe) 

 każdy partner angażował potencjalnych instytucje lokalne, 

interesariuszy, ekspertów na swoim terenie 

 organizacja warsztatów i seminariów informacyjnych, 

spotkania robocze 

 przygotowanie raportów końcowych (final outputs) przez 

każdego koordynatora tematycznego  

 seminarium online przed złożeniem raportu końcowego 

Od pomysłu do realizacji… 
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6. Co dalej, czy będzie duży projekt? 
 

 Inwentaryzacja infrastruktury i zasobów przyrodniczo-
kulturowych 

 Rozpoznanie uwarunkowań formalnych, finansowych, 
instytucjonalnych w 3 krajach 

 przygotowany plan pracy dla projektu głównego 

 opisane planowane działania, produkty, budżet oraz 
harmonogram 

 potencjalne źródła finansowania 

 wykorzystanie danych w ramach bieżącej współpracy 
regionów oraz prac badawczych, publikacji – współpraca 
uczelni 

Od pomysłu do realizacji… 
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Dziękuję za uwagę! 


