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2011 rok 

 

1. Udział w imprezach oraz organizacja stoisk wystawienniczych Śląska Opolskiego 

w kraju i za granicą: 

 styczeń 2011 r. - ,,REGIONTOUR” w Brnie (Republika Czeska) 

 luty 2011 r. – „HOLIDAY WORLD” w Pradze (Republika Czeska) 

 marzec 2011 r. - ,,ITB ” w Berlinie (Niemcy) 

 marzec 2011 r. – „INFOTOUR” w Hradec Kralove (Republika Czeska) 

 marzec 2011 r. – „GLOB” w Katowicach 

 kwiecień 2011 r. – „MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI” we Wrocławiu 

 kwiecień 2011 r. – „MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ          

i AGROTURYSTYKI” w Kielcach 

 maj 2011 r. - ,,W STRONĘ SŁOŃCA” w Opolu 

 wrzesień 2011 r. – „DNI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” w Ołomuńcu 

(Republika Czeska) 

 wrzesień 2011 r. – Impreza promocyjna z okazji otwarcia nowej siedziby 

Studenckiego Centrum Kultury przy Uniwersytecie Opolskim w Opolu (stoisko 

promocyjne OROT) 

 wrzesień 2011 r. – „TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w Opolu 

 październik 2011 r. – „CANICROSS & BIKEJORING” – 14. Mistrzostwa Europy na 

Górze Św. Anny (stoisko promocyjne woj. opolskiego) 

 październik 2011 r. – „TOUR SALON” w Poznaniu 

 listopad 2011 r. – “TOURISTIC & CARAVANNING” w Lipsku (Niemcy) 

 

Działalność wystawiennicza i targowa, podobnie do lat ubiegłych, oparta była na: 

 promocji atrakcyjności turystycznej Śląska Opolskiego podczas najważniejszych          
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i największych imprez krajowych (Poznań), imprez w sąsiednich województwach ze 

względu na duże zainteresowanie ofertą Opolszczyzny (Wrocław, Katowice); 

 promocji atrakcyjności turystycznej Śląska Opolskiego w Republice Czeskiej                

i w Niemczech;  

 dzięki współpracy OROT z partnerami czeskimi z Kraju Kralovohradeckiego              

i Ołomunieckiego, OROT ma udostępnioną bezpłatnie powierzchnię 

wystawienniczą w trakcie targów turystyki w Brnie, Pradze i Hradec Kralove; 

 OROT wsparł także organizację imprezy promocyjnej województwa opolskiego         

w Brukseli, która była przygotowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego – 

Panią Danutę Jazłowiecką oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego        

w miesiącu wrześniu 2012 roku; 

 Większość działalności targowo – wystawienniczej w kraju i za granicą w roku 2011 

odbywała się przy wsparciu, bądź w porozumieniu z Departamentem Kultury, Sportu   

i Turystyki UMWO. 

 

2. Wydawnictwa: 

 przewodnik turystyczny i mapa „Broń, bunkry i twierdze na pograniczu” przy 

współpracy Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, reprezentującej 

województwo opolskie oraz Revitalizace KUKS o.p.s., reprezentującej region 

Hradca Kralove w Republice Czeskiej (język: polski i czeski, nakład: 10 000 egz.)    

w ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Zabytki militarne i ruch 

turystyczny” 

 2 artykuły w wydawnictwie produktowym „Polen Magazin” (rynek niemiecki, nakład: 

100 000 egz.). Magazyn trafia do wszystkich biur podróży i biur turystycznych, 

wydawnictw branżowych i dziennikarzy turystycznych  w Niemczech. 

 Artykuł w magazynie „Rynek Turystyczny”; 

 artykuły i materiały w mediach lokalnych. 

 

3. Dotacje w ramach funduszy Unii Europejskiej  

 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (poddziałanie 8.1.1): „Przewodnik 
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terenowy po województwie opolskim” – kurs przewodnika turystycznego 

zakończony egzaminem państwowym oraz branżowy kurs języka angielskiego                               

i niemieckiego innowacyjną metodą „ACCUEIL” (specjalistyczny kurs turystyczny, 

dyplomy honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej) dla 60 osób 

pracujących z terenu województwa opolskiego (w tym 65% kobiet), wartość projektu: 

695 168,00 PLN. Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu marcu 2010 roku,      

a zakończyła w miesiącu marcu 2011 r. W ramach projektu przygotowano                 

do egzaminu państwowego uczestników kursu. Egzaminy państwowe odbyły się        

w miesiącu czerwcu 2011 roku oraz w miesiącu marcu 2012 roku. 

 

 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (poddziałanie 8.1.1): „Przewodnik 

terenowy po województwie opolskim II” – OROT widząc ogromne zainteresowanie 

pierwszą edycją kursu przewodnickiego, złożyła bliźniaczy wniosek do konkursu 

organizowanego przez WUP w Opolu w miesiącu kwietniu 2011 roku. Projekt został 

bardzo wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie na realizację. Wartość projektu: 

794 890,00 PLN. Początek realizacji: miesiąc marzec 2012 r. 

 

 Program Operacyjny „Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Rzeczpospolita 

Polska Republika Czeska projekt pn. Militarne zabytki jako cele turystyczne 

(Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle)  w ramach środków 

pozyskanych z Euroregionu Glacensis, w którym OROT pełniła rolę głównego 

partnera zagranicznego, natomiast wnioskodawcą jest Revitalizace KUKS o.p.s. 

(Czechy). Dalszymi partnerami są: województwo dolnośląskie, region 

kralovehradecki (Czechy), bańsko bystrzycki region (Słowacja). W ramach projektu 

odbyła się konferencja w Hradec Kralove, połączona z wykładami na temat zabytków 

militarnych i ich wykorzystywania do celów turystycznych. Organizację prezentacji 

województwa opolskiego podczas konferencji (m.in. Byczyna, Nysa, Paczków) 

przygotowała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Efektem konferencji 

było wydanie folderu promocyjno – informacyjnego o zabytkach militarnych              

z wszystkich partnerskich regionów wraz z mapą, na której są zaznaczone i opisane 
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ww. obiekty. Okres realizacji projektu: listopad 2010 r. – listopad 2011 r.  

 

 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska: Współpraca transgraniczna klastrów 

turystycznych (Přeshraniční spolupráce klastrů cestovního ruchu). Projekt jest 

realizowany przy współpracy OROT z KLACR o.s (czeskim klastrem turystycznym 

Kraju Morawsko – Śląskiego w Ostravie). Głównym celem projektu jest utworzenie 

klastra turystycznego po stronie polskiej (województwo opolskie) oraz wzmocnienie 

pozycji klastra turystycznego po stronie czeskiej, a także wzajemna wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt został przygotowany w 2011 roku, a jego 

realizacja odbywa się  w okresie: listopad 2011 r. – czerwiec 2012 r. 

 

 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska: Badania ruchu turystycznego na pograniczu 

polsko – czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów. Projekt jest 

realizowany przy współpracy OROT z KLACR o.s. (czeskim klastrem turystycznym 

Kraju Morawsko – Śląskiego w Ostravie). Rolę partnera merytorycznego                      

i finansowego w projekcie pełni wspierający nas w działaniach członek OROT – 

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu. Celem projektu jest przeprowadzenie badań 

ruchu turystycznego oraz opracowanie i publikacja sprawozdania                                  

z przeprowadzonych badań wraz z bezpłatnym kolportażem wśród samorządów 

lokalnych oraz branży turystycznej w województwie opolskim i Kraju Morawsko – 

Śląskim.  

 

 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska: Zrównoważony rozwój ruchu turystycznego na 

pograniczu czesko-polskim. Projekt złożony do konkursu w Euroregionie Glacensis 

przez Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego w Jesenikach i OROT (partnerstwo). 

Zakładał promocję obiektów turystyczno – uzdrowiskowych oraz wymianę 

doświadczeń w tym zakresie. Projekt nie otrzymał dofinansowania. 
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 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.4): „Południowo – 

zachodni Szlak Cystersów”, realizacja projektu wraz z partnerami z trzech 

województw: dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Celem projektu było 

zwiększenie liczby turystów kulturowych, pielgrzymkowych, uczestników turystyki 

edukacyjnej (dzieci i młodzieży) oraz pozyskanie nowej grupy – turystów 

tranzytowych (obiekty szlaku zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie 

autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S3). W projekcie wzięło udział 29 partnerów,  

w tym Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. 

 

4. Dotacje z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego oraz aplikacja z innych źródeł: 

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez DKSiT UMWO, pt.: 

„Promocja atrakcyjności turystycznej województwa opolskiego podczas 

Międzynarodowych Targów Turystycznych”. Projekt zakładał pokrycie części 

kosztów uczestnictwa OROT na wybranych imprezach wystawienniczych w kraju i za 

granicą w 2011 roku. 

 2 projekty bliźniacze realizowane w ramach funduszy pozyskanych z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na projekt, stworzenie i zakup 

stojaków prezentacyjnych na materiały turystyczno – promocyjne. Stojaki zostały 

przekazane do: punktów informacji turystycznej, obiektów noclegowych 

kategoryzowanych znajdujących się w ewidencji Marszałka Województwa 

Opolskiego oraz wszystkich oddziałów PTTK w województwie opolskim. 

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu         

i Turystyki, pn. „Katalog produktów turystycznych VisitOpolskie”. W ramach 

realizacji zadania w 2012 roku wydany zostanie pierwszy profesjonalny katalog 

pakietów turystycznych z terenu województwa opolskiego, który w zamierzeniu ma 

wesprzeć proces komercjalizacji oferty turystycznej z terenu Śląska Opolskiego. 

Projekt ten ma wesprzeć realizację zamierzeń powstającego w ramach OROT Klastra 

Turystycznego Województwa Opolskiego „VisitOpolskie”.  

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu         
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i Turystyki, pn. „Turystyczne szlaki piesze Śląska Opolskiego”. Projekt zakłada 

dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego po szlakach pieszych 

województwa opolskiego. Projekt nie uzyskał dofinansowania.  

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu         

i Turystyki, pn. „Opolszczyzna kwitnąca w atrakcje turystyczne – przygotowanie   

i przeprowadzenie profesjonalnego systemu szkoleń dla kadry pracowniczej         

i zarządzającej punktami Informacji Turystycznej”. Projekt zakładał 

przeprowadzenie systemu szkoleń dla osób zatrudnionych i odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie punktów Informacji Turystycznej w województwie opolskim, który 

zawierał część teoretyczną i praktyczną (prowadzoną w terenie). Projekt nie uzyskał 

dofinansowania. 

 

5. Pozyskanie nowych członków OROT 

Władze OROT w roku 2011, tak jak i w latach poprzednich, podejmą rozmowy                     

z władzami gmin i powiatów, zmierzające do zwiększenia ilości członków Stowarzyszenia 

wśród samorządów. Szczególny nacisk zostanie położony na te gminy i powiaty, w których po 

wyborach samorządowych w 2010 roku wyłoniono nowe władze. Niezależnie od tego, 

propozycja członkostwa w OROT będzie składana także innym podmiotom: firmy, 

stowarzyszenia, szkoły, itp.  

W 2011 roku przyjęto w poczet OROT 16 nowych członków: 

 Gmina Chrząstowice 

 Stowarzyszenie DELTA („Jurapark” Krasiejów), 

 Centrum Usług Hotelowo – Turystycznych ZAMEK Sp. z o. o. w Otmuchowie, 

 Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny AUTO-MOTO-YACHT w Turawie, 

 Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 

 Gospodarstwo agroturystyczne „Babskie Ranczo” w Śmiechowicach, 

 Przedsiębiorstwo wielobranżowe „EWA” Ewa Godyla w Kujakowicach Górnych, 

 Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek w Mosznej 

 Gospodarstwo agroturystyczne Zdzisław Zubek w Wilkowie, 

 Gospodarstwo agroturystyczne Iwona Frasek w Szczedrzyku, 
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 6 osób prywatnych. 

 

6. Podpisanie „Porozumienia o Współpracy” z Polską Organizacją Turystyczną na 2011 

rok: 

Przedmiotem porozumienia była współpraca między OROT a POT, poprzez realizację m.in.: 

certyfikacji punktów Informacji Turystycznej na terenie Regionu oraz organizacji „Konkursu 

na najlepszy Produkt Turystyczny Śląska Opolskiego – Certyfikat OROT”.  

 

7. Konkursy oraz wydarzenia 

 „Konkurs na najlepszy produkt turystyczny Śląska Opolskiego – Certyfikat 

OROT 2011”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało już po raz trzeci przez Opolską 

Regionalną Organizację Turystyczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w trakcie 

uroczystej konferencji zorganizowanej na terenie „Juraparku” w Krasiejowie. 

Nagrodzeni zostali: Kraina Św. Anny – idealne miejsce na Twój wypoczynek” – 

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny z Krapkowic - kategoria obszar; „Miejskie Trasy 

Turystyczne CityWalk w Kędzierzynie-Koźlu – Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle – 

kategoria szlak; „II Śląski Turniej Kulinarny” – Opolskie Stowarzyszenie Integracji 

Lokalnej – kategoria wydarzenie; „Narodowe Centrum Polskiej Piosenki” - 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu – kategoria obiekt; „Polsko-Czeska 

Muzyczna Fiesta” – Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik – kategoria impreza; 

„Międzynarodowe Targi Turystyki W STRONĘ SŁOŃCA” – Agencja Reklamowa 

PROFIL z Opola – kategoria impreza. 

Oprócz Certyfikatów OROT wręczono również nagrodę Czytelników Nowej 

Trybuny Opolskiej dla produktu, który podczas trwającego w miesiącu sierpniu 2011 

roku plebiscytu na łamach gazety zdobył największą ilość głosów. Najbardziej 

spodobał się czytelnikom produkt  pn.: „Przystań rzeczna dla jachtów i łodzi 

motorowych – Marina Lasoki” zgłoszony przez Klub Sportowy „Marina Lasoki” 

z Kędzierzyna-Koźla. 

Do etapu ogólnokrajowego Kapituła Konkursowa zgłosiła następujące 

produkty: Kraina Św. Anny – idealne miejsce na Twój wypoczynek” 
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(Stowarzyszenie Kraina Św. Anny), „Polsko-Czeska Muzyczna Fiesta” (Nyski Dom 

Kultury im. Wandy Pawlik). Decyzją członków Kapituły postanowiono wyróżnić 

również produkt „Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce 

Jaźwin w Nadleśnictwie Zawadzkie”, zgłoszony prze Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie i również zgłoszono go do 

Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Laureaci konkursu otrzymali statuetki, dyplomy oraz wysokiej klasy 

telewizory LCD. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa 

Opolskiego. 

 Organizacja wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną konkursu „EDEN”. 

Konkurs miał na celu promowanie najlepszych wzorców zrównoważonego 

rozwoju turystyki, a także zwrócenie uwagi na mniej znane miejscowości               

i obszary turystyczne, które posiadają unikatowe atrakcje turystyczne, jak 

również włączenie polskich mniej znanych lub nieznanych destynacji 

turystycznych w europejską sieć uznanych oraz rozpoznanych obszarów 

turystycznych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla 

dziedzictwa Europy. 

 Współorganizowanie po raz drugi regionalnej edycji konkursu „Perły w Koronie”, 

realizowanego na szczeblu centralnym przez portal www.naszemiasto.pl (internetowy 

serwis wydawcy gazety POLSKA THE TIMES). Tematem przewodnim Konkursu były 

Zabytki Techniki. Ponadto wybrano zwycięzców w trzech dodatkowych 

kategoriach: Gmina z pomysłem na turystykę , Najciekawsza atrakcja 

turystyczna, Impreza sezonu.  Plebiscyt wyłonił 10 laureatów w kategorii 

Zabytki Techniki: „Muzeum Gazownictwa” w Paczkowie , trzy huty – 

„Kluczborska” w Zagwiździu, „Małapanew” w Ozimku   i „Andrzej”              

w Zawadzkiem , dwa mosty - najstarszy w Europie żeliwny most wiszący      

w Ozimku i wiszący most kolejowy nad Osobłogą w pobliżu Racławic 

Śląskich (gmina Głogówek), a do tego wiadukt kolejowy w Nowej Cerekwi                

w Gminie Kietrz,  nieczynny Dworzec Kolejowy w Głubczycach, drewniano -

gliniany spichlerz w Pilszczu (gmina Kietrz), XVI-wieczna wieża wodna      

http://www.naszemiasto.pl/
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w Głogówku.  W kategorii „Gmina z pomysłem na turystykę” wygrała Gmina 

Chrząstowice, zaś „imprezą sezonu” został Międzynarodowy Turniej 

Rycerski w Grodzie pod Byczyną . Największą atrakcją turystyczną regionu 

został wybrany głosami internautów Zamek Moszna. 

 

8. Współpraca OROT na szczeblu krajowym i międzynarodowym 

 Prace przedstawiciela OROT nad stworzeniem „Strategii Systemowej Współpracy 

Kraju Morawsko – Śląskiego (Republika Czeska), Województwa Śląskiego                 

i Województwa Opolskiego” (w obszarze rozwoju turystyki) w ramach przygotowania 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA; 

 Współpraca z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej (14 biur) na świecie,       

ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego i czeskiego. Współpraca polega 

przede wszystkim na przekazywaniu materiałów wydawniczych i promocyjnych 

wedle zainteresowania turystów oraz kontrahentów oraz przesyłanie informacji            

o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach turystycznych, kulturalnych, 

sportowych  w województwie opolskim.  

 Dalsza aktywna działalność OROT w ramach w ramach „Forum Regionalnych 

Organizacji Turystycznych” (14 organizacji turystycznych z Polski). Wspólne 

działanie przyniosło pierwsze skutki: ROT-y traktowane są jako partner we 

współpracy z Polską Organizacją Turystyczną (przedstawiciel regionalnych 

organizacji turystycznych w Radzie POT, konsultowanie z ROT-ami głównych 

zamierzeń promocyjnych, w tym zasad realizacji projektów własnych realizowanych 

przez POT, w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, zasady 

certyfikacji punktów IT, tworzenie systemu Informacji Turystycznej w Polsce, zasady 

współfinansowania przedsięwzięć promocyjnych ROT-ów, wspólna akceptacja 

głównych dokumentów programowych i kierunkowych dla turystyki, dotacje do 

imprez wystawienniczych za granicą i wiele innych). Funkcję Przewodniczącego 

Forum ROT od 2010 roku pełni przedstawiciel Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Województwa Łódzkiego. 

 Kontynuacja współpracy w ramach „Makroregionu Śląsk” – Opolska Regionalna 
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Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja 

Turystyczna (wspólne stoiska na targach turystycznych, wydawnictwa, wymiana 

doświadczeń, itp.); 

 OROT wspiera organizatorów konferencji, szkoleń, warsztatów, sympozjów, rajdów 

turystycznych i innych imprez, poprzez przekazanie materiałów turystyczno – 

promocyjnych. Wielokrotnie OROT jest również proszony o sprawdzenie 

merytoryczne i korektę projektowanych wydawnictw turystycznych, co jest dowodem 

uznania dla kompetencji i wiedzy pracowników Stowarzyszenia; 

 Kontynuacja współpracy z Krajem Ołomunieckim (Republika Czeska) – wspólne 

wystawiennictwo na imprezie turystyczno – promocyjnej w Brnie („Regiontour”),      

w Opolu („W stronę słońca”) oraz uczestnictwo w „Dniach województwa opolskiego” 

w Ołomuńcu, a także planowanie realizacji kolejny projektów współfinansowanych ze 

środków UE;     

 Kontynuacja współpracy z Krajem Hradec Kralove (Republika Czeska) – Kraj 

Kralovohradecki oraz KUKS o.p.s., w tym wspólne wystawiennictwo na targach, 

wydawnictwa, realizacja projektów UE w ramach PO WT; 

 Nawiązanie współpracy z Krajem Morawsko – Śląskim (Republika Czeska): Klaster 

Turystyczny Kraju Morawsko – Śląskiego KLACR, w zakresie możliwości realizacji 

wspólnych projektów turystycznych, w tym aplikacja i realizacja 2 projektów: 

Współpraca klastrów turystycznych na pograniczu polsko – czeskim oraz Badania 

ruchu turystycznego na polsko – czeskim pograniczu szansą na profesjonalizację 

oferty turystycznej Regionów; 

 Przystąpienie OROT do Stowarzyszenia „Vital Village”, które powstało m.in. na 

bazie realizowanego projektu Biura Inicjatyw Wspólnotowych UMWO pn. Listen to 

the voice of villages. BIW UMWO zaproponowało OROT, jako stowarzyszeniu          

o znaczeniu regionalnym, uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, które skutkować może 

realizacją kolejnych projektów  o charakterze turystycznym. Partnerami są instytucje   

z Austrii, Włoch, Słowenii, Republiki Czeskiej i Niemiec. Włączenie w prace 

organizacji wymagania poniesienia nakładów związanych z opłatami m.in. składki 

członkowskiej w latach kolejnych oraz innych kosztów związanych z organizacją 
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spotkań, konferencji, itp. 

 Ścisła współpraca z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu                     

w zakresie stworzenia Klastra Turystycznego, nawiązania współpracy z partnerami      

z Republiki Czeskiej, realizacji wspólnych projektów, itp. 

 

9. Imprezy z cyklu „Study Tour”: 

 organizacja imprezy „study – tour” w województwie opolskim dla dziennikarzy          

z Niemiec (temat wiodący: turystyka pielgrzymkowa); 

 organizacja imprezy „study – tour” w województwie opolskim dla dziennikarzy           

z Rosji (temat wiodący: walory przyrodnicze); 

 organizacja imprezy „study – tour” w województwie opolskim dla przedstawicieli 

biur podróży z Finlandii (temat wiodący: Święta Bożego Narodzenia i tradycje 

świąteczne na Śląsku Opolskim); 

 obsługa pozostałych grup turystycznych, branżowych i szkolnych. 

 

Cenną inicjatywą jest aktywna promocja naszego regionu polegająca na 

organizacji dziennikarskich i branżowych wizyt studyjnych w województwie opolskim. 

Dobrym przykładem tego typu działania była wizyta ekipy publicznej telewizji 

rosyjskiej „Rossija K” we wrześniu 2011 roku. Wizyta ta związana była  

z produkcją kolejnych odcinków programu telewizyjnego prezentującego walory 

przyrodnicze różnych miejsc na świecie. W województwie opolskim odwiedzili m.in. 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, stadninę koni i park zamkowy w Mosznej, pasiekę 

zarodową w Maciejowie. Taka forma promocji walorów regionu jest nieocenioną 

możliwością dotarcia do przeogromnej rzeszy odbiorców w Rosji, co byłoby 

niemożliwe z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów czy imprez targowych.  

W miesiącu październiku 2011 r. gościliśmy i obsługiwaliśmy wizytę studyjną 

przedstawicieli biur podróży i tour-operatorów z Niemiec. Ich wizyta na 

Opolszczyźnie odbywała się pod tematem przewodnim: turystyka pielgrzymkowa. 

Goście z Niemiec odwiedzili m.in. Górę Św. Anny, Głogówek, Opole oraz Kamień 

Śląski. W Kamieniu Śląskim uczestniczyli w kolacji z udziałem abp. Alfonsa Nossola. 
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Wizyta ta może mieć przełożenie na zwiększenie popularności Śląska Opolskiego jako 

destynacji turystyki religijnej czy pielgrzymkowej z silnym naciskiem na aspekt 

sentymentalny.  

Kolejną efektywną wizytą, był pobyt w grudniu 2011 roku na Opolszczyźnie 

przedstawicieli fińskich tour-operatorów, których pobyt wiązał się bezpośrednio       

z turystyką kulturową w okresie bożonarodzeniowym. Goście zainteresowani byli m.in. 

zwyczajami świątecznymi i jarmarkami bożonarodzeniowymi, a główna część ich 

odwiedzić miała miejsce w Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie wzięli udział m.in. w lekcji 

muzealnej właśnie na temat tradycji adwentowo-bożonarodzeniowych.  

Każda z tego typu wizyt, w sposób bezpośredni ma szansę przełożyć się na 

wymierne korzyści dla rodzimej branży turystycznej: właścicieli obiektów 

noclegowych, gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu województwa.  

 

10. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna była również organizatorem staży                     

i praktyk dla studentów oraz uczniów z Białorusi, Republiki Czeskiej oraz z uczelni 

wyższych w województwie opolskim. Uczestnicy mieli okazję poznać zasady funkcjonowania 

OROT, zasady promocji atrakcji turystycznych Regionu oraz branżę turystyczną 

województwa opolskiego. W wyniku wizyty stażystki z Republiki Czeskiej została m.in. 

sprawdzona poprawność czeskiej wersji językowej portalu internetowego Visitopolskie. 

Powstał także artykuł promocyjny województwa opolskiego, opisujący największe atrakcje 

turystyczne Regionu. Artykuł ten będzie zamieszczony w miesiącu czerwcu 2012 roku na 

wybranych portalach internetowych w Czechach, skierowanych głównie do młodzieży              

i studentów. 

 

11. Certyfikacja punktów Informacji Turystycznej w województwie opolskim. 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 

obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej przeprowadziła już po raz drugi (we 

współpracy z Polską Organizacją Turystyczną) proces ich certyfikacji. Powodem rozpoczęcia 

tego procesu była potrzeba stworzenia sieci standaryzowanych jednostek informacji 

turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Proces ten 
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został zainicjowany również przez powstanie regionalnego punktu informacji turystycznej, 

stworzonego przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną – Opolskiego Centrum 

Informacji Turystycznej. 

W ramach certyfikacji, zgłoszonym jednostkom przyznane zostały odpowiednie 

kategorie (gwiazdki) w oparciu o określone w regulaminie zasady, a także wytyczone zostały 

warunki prawidłowego oznakowania punktu IT. W 2011 roku w certyfikacji wzięło udział 

dziewięć jednostek z terenu województwa opolskiego, które poddały się ocenie: Opolskie 

Centrum Informacji Turystycznej w Opolu, Miejska Informacja Turystyczna w Opolu, 

IT w Oleśnie, IT w Pokoju, IT w Kamieniu Śląskim, IT na Górze Św. Anny, IT                      

w Głuchołazach, IT w Nysie, IT w Turawie. Zgodnie z zasadami, także jednostki już 

certyfikowane mogły ubiegać się o ponowną ocenę w celu podniesienia kategorii danego 

punktu IT. W ramach działań certyfikacyjnych, OROT przygotowała m.in. tablice 

informacyjne z dokładnym oznaczeniem ilości przyznanych gwiazdek każdej                            

z certyfikowanych jednostek.  

 

12. Działalność Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej w 2011 roku. 

 

I. System informacji turystycznej w województwie opolskim.  

System informacji turystycznej w naszym regionie obejmuje trzynaście punktów, 

zróżnicowanych zarówno pod względem skali, jak i formy działalności.  

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej jest  jednostką o zasięgu regionalnym,           

a nawet ponadregionalnym, transgranicznym. Pełni zarówno funkcję niejako centralnej 

jednostki zajmującej się informacją turystyczną i działaniami promującymi region jako 

całość, ale także jest miejscem, gdzie uzyskać można informacje,  czy materiały 

szczegółowe z praktycznie większości terenu naszego województwa. OCIT bywa 

również źródłem informacji dla lokalnych punktów IT, a także bywa źródłem materiałów 

informacyjnych, z których korzystają później lokalne punkty IT, szkoły czy jednostki 

samorządowe. Celem OCIT jest bowiem pełnienie roli regionalnego koordynatora 

systemu informacji turystycznej, ośrodka stymulującego pozytywne trendy w tym 

systemie, wspierającego uczestników tego systemu.  



 
 

15 

Pozostałe 12 jednostek zajmujących się informacją turystyczną w naszym regionie to 

ośrodki bardzo zróżnicowane, pod względem skali i formy działania. Centra IT w Opolu 

(Miejska Informacja Turystyczna), Nysie, Głuchołazach, Kamieniu Śląskim, Paczkowie 

czy na Górze Św. Anny (Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica) to w pełni 

profesjonalne instytucje, działające na szeroką skalę, w tym często na poziomie 

transgranicznym. Miejska Informacja Turystyczna w Opolu została laureatem 

ogólnopolskiego konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.      

W kategorii Informacji Turystycznych certyfikowanych na 4 gwiazdki Miejska 

Informacja Turystyczna w Opolu zdobyła III miejsce, a dwa kolejne centra (Nysa oraz 

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ) mogą również pochwalić się najwyższą –     

4 kategorią. Inne jednostki działają na miarę swoich możliwości, czy to lokalowych, czy 

finansowych, raczej na poziomie lokalnym-gminnym, często będąc niejako działalnością 

poboczną innych instytucji (Turawa i dwa punkty w Kędzierzynie-Koźlu działające przy 

bibliotekach, Olesno – działające przy Muzeum, Korfantów – działające w ramach 

Gminnego Centrum Informacji, Byczyna – w ramach Referatu Współpracy Europejskiej, 

Promocji i Rozwoju  Urzędu Miasta, Pokój i Głubczyce – w ramach Gminnego Ośrodka 

Kultury, Kluczbork – w ramach Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej i Starostwa Powiatowego). W zdecydowanej większości jednostki te są 

podległe i finansowane przez samorząd gminny, bądź to będąc integralny m elementem 

urzędu gminy (MIT Opole, Głuchołazy, Korfantów, Paczków, Kamień Śląski, Góra Św. 

Anny, Byczyna), bądź to będąc elementem instytucji/jednostki podległej i finansowanej 

przez samorząd (Nysa – Nyski Dom Kultury, Pokój i  Głubczyce – Gminny Ośrodek 

Kultury, Olesno – Muzeum Oleskie, Turawa i Kędzierzyn-Koźle – biblioteki). 

Wyjątkiem jest tutaj w pewnym sensie Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, które 

jest jednostką Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która jest 

stowarzyszeniem. 

W celu stworzenia przejrzystego i komparatywnego systemu informacji turystycznej, 

opartej na przyznawanych kategoriach, Polska Organizacja Turystyczna wraz 

regionalnymi organizacjami turystycznymi od 2010 roku przeprowadza akcję 

certyfikacji punktów IT w całym kraju. Akcja ta realizowana była również w 2011 roku.  
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W tegorocznej edycji udział wzięło dziewięć jednostek z terenu województwa 

opolskiego, które poddały się ocenie komisji certyfikacyjnej. W tej grupie 6 jednostek 

poddało się ponownej certyfikacji. Trzy jednostki certyfikowały się po raz pierwszy. 

Pozostałe jednostki nie wyraziły chęci uczestniczenia, przekładając certyfikację na rok 

następny, lub nie wyrażając w ogóle zainteresowania. W procesie certyfikacji brane były 

pod uwagę takie czynniki, jak np.  lokalizacja, łatwość dotarcia, skala działania, 

komputeryzacja, dostępność dla osób niepełnosprawnych, kwalifikacje i ilość personelu, 

zasobność w materiały informacyjne.  

W wyniku postępowania certyfikacyjnego najwyższą kategorię w województwie 

(cztery gwiazdki) utrzymało Opolskie Centrum Informacji Turystycznej. Cztery 

gwiazdki uzyskała Miejska Informacja Turystyczna w Opolu (pierwsza certyfikacja) 

oraz Informacja Turystyczna w Nysie (w poprzednim roku trzy gwiazdki). Dwie 

gwiazdki,  z silnym wskazaniem na możliwość uzyskania trzech w roku następnym po 

niezbędnych korektach, uzyskały ponownie punkty w Głuchołazach i Górze Św. Anny. 

Jedną gwiazdkę otrzymał ponownie punkt w Turawie oraz punkty w Oleśnie i Pokoju 

(oba certyfikowane po raz pierwszy). Certyfikowane jednostki tym samym znalazły się 

w ogólnopolskim systemie informacji turystycznej, będąc niejako gwarantem jakości 

świadczonych przez nie usług.  

Zaznaczyć należy, że jednostki te w umiarkowanym stopniu do tej pory 

współpracowały ze sobą. Czasami były dla siebie źródłem informacji  

o zagadnieniach dotyczących terenu, którego swoja działalnością nie obejmował punkt, 

a o które następowały zapytania ze strony turystów. Były też czasami dla siebie źródłem 

materiałów informacyjnych. Sytuacja jednak zaczyna  się zmieniać w związku                 

z działalnością OCIT, które aspiruje do roli jednostki koordynującej regionalnie 

działanie systemu informacji turystycznej w regionie, wspierającej je  

merytorycznie i fizycznie, np. dostarczając brakujące materiały informacyjne. Taka rola 

OCIT z pewnością jest pożądana ze strony pozostałych punktów IT, które liczyć mogą 

na pomoc i wsparcie Centrum.  
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II. Działalność Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej.  

 Działalność OCIT przede wszystkim koncentruje się na profesjonalnej                                                                  

i sprawnej informacji turystycznej udzielanej zainteresowanym, zarówno osobiście, jak    

i telefonicznie, czy poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory Skype i GG oraz portal 

społecznościowy FACEBOOK (takie możliwości kontaktu również są udostępnione).     

W celu ciągłego podnoszenia jakości usług, personel OCIT na bieżąco pozyskuje 

materiały informacyjne od samorządów, insty tucji czy firm. 

Kolejny, akcent działalności Centrum kładziony jest na bieżące działanie i ciągłą 

aktualizację regionalnego portalu turystycznego www.visitopolskie.pl.  

Aktualizacji podlega nie tylko baza noclegowo-gastronomiczna, znajdująca się na 

portalu, ale także kalendarium wydarzeń, bieżące aktualności z dziedziny turystyki         

w regionie, a także wszystkie inne kategorie informacji, zawarte na portalu.  

Tym samym portal jest najpełniejszym i najbardziej aktualnym źródłem  

informacji dla osób odwiedzających Śląsk Opolski, bądź to w celach turystycznych, ale 

też biznesowych, szkoleniowych, rodzinnych, itp. Co ważne, portal internetowy 

VisitOpolskie posiada swoje konto na portalach społecznościowych, takich j ak Facebook, 

NK, gdzie na bieżąco prezentowane są także najważniejsze informacje dotyczące 

wydarzeń turystycznych, kulturalnych, czy sportowych, odbywających się                       

w województwie opolskim.  

 

 

http://www.visitopolskie.pl/


 
 

18 

II.a Informacja Turystyczna 

 

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2011 roku odwiedziło osobiście 2005 osób, głównie polskojęzycznych. Spośród osób 

obcojęzycznych dominowały osoby niemiecko i anglojęzyczne (po ok. kilkadziesiąt 

osób), także francuskojęzyczne (ok. 20 osób) choć zdarzały się również pojedyncze 

osoby z Hiszpanii, Portugalii, Turcji,  Rosji czy Czech.  

Główne obszary zainteresowań/zapytań osób odwiedzających OCIT t o: 

- atrakcje turystyczne regionu, w tym atrakcje związane z rozrywką dla dzieci  

(np. „JuraPark”, Ogród Zoologiczny, Teatr Lalki i Aktora);  

- trasy rowerowe; 

- zamki i pałace regionu; 

- możliwość zakupu pamiątek i produktów regionalnych;  

- miasto Opole – atrakcje, punkty handlowo-usługowe, lokalizacja konkretnych miejsc;  

- atrakcje Nysy (Bazylika, Forty)  i okolic, pogranicze nysko -jesenickie; 

- informacje praktyczne: miejsca noclegowe, trasy dojazdu, rozkłady jazdy 

Miesiąc Liczba osobistych odwiedzin 2011 Liczba osobistych odwiedzin 2010 

Styczeń 108 Centrum nie działało 

Luty 105 Centrum nie działało 

Marzec 110 Nie prowadzono statystyki 

Kwiecień 180 133 

Maj 229 182 

Czerwiec 184 135 

Lipiec 234 180 

Sierpień 274 180 

Wrzesień 197 150 

Październik 140 137 

Listopad 146 126 

Grudzień 98 75 
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komunikacji, gastronomia, kantory;  

- Góry Opawskie i Głuchołazy;  

- Góra Św. Anny; 

- Dolina Małej Panwi, Bory Stobrawskie, Niemodlińskie, parki i tereny zielone;  

- szlaki turystyczne (Św. Jakuba, Opolski Szlak Cysterski, piesze i rowerowe);  

- Jeziora Turawskie i Jezioro Nyskie; 

- agroturystyka w regionie; 

- aktywny wypoczynek (np. jazda konna, spływy kajakowe, żegluga śródlądowa);  

- imprezy i wydarzenia w regionie; 

- atrakcje kulturalne (kina, teatry, muzea);  

Odwiedzający zainteresowani byli otrzymaniem map i planów 

miast/gmin/powiatów/województwa, folderów i informatorów, oraz konkretnych 

informacji np. związanych z cenami biletów wstępu/noclegów, terminami 

imprez/wydarzeń, rozkładami jazdy komunikacji. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszyły się mapy z trasami rowerowymi i szlakami pieszymi, które  masowo były 

wykorzystywane przez turystów uprawiających czynny wypoczynek w naszym regionie.  

  Oczekiwania te zostały spełnione z wykorzystaniem materiałów własnych 

oraz materiałów, które zostały pozyskane z gmin i powiatów naszego województwa, 

Samorządu Województwa Opolskiego oraz firm turystycznych. Nadmienić trzeba,        

iż Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jak i Opolskie Centrum Informacji 

Turystycznej dysponują tymi samymi zasobami wydawniczymi. Ponadto na pisemne 

wnioski różnych instytucji i samorządów wydano ponad 13.000 sztuk (w 2010 roku 

było to ponad 11.000) materiałów promocyjnych, informatorów, przewodników, map       

i folderów w celu dystrybucji w trakcie trwania i organizacji imprez, konkursów, 

targów, wizyt czy delegacji, m.in. „Zlot Oldtimerów” w Dobrzeniu Wielkim, Rajd 

Karlik 2011, XXXIV Wojewódzki Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej na Górze 

Św. Anny. Wsparliśmy również organizację imprezy promocyjnej województwa 

opolskiego w Brukseli, która była przygotowana przez Posła  do Parlamentu 

Europejskiego – Panią Danutę Jazłowiecką oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego. 
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Najpowszechniej dystrybuowano przewodnik „Atrakcje Turystyczne  Śląska 

Opolskiego” (również w wersji niemiecko-, anglo- lub czeskojęzycznej), folder 

„Visitopolskie.pl”, mapy tematyczne („Atrakcje Turystyczne”, „Przyroda”, „Kultura 

ludowa”, „Zabytki”, „Zabytki techniki”, „Turystyka wiejska”) oraz materiały pozyskane 

wcześniej od samorządów i instytucji.  

Biorąc pod uwagę zainteresowanie oraz rozkładanie się akcentów przy 

zapytaniach osób odwiedzających OCIT, pilną potrzebą na rok 2012 jest dodruk 

publikacji „Atrakcje Turystyczne Śląska Opolskiego” w różnych wersjach językowych 

(priorytet: wersja angielskojęzyczna). Ponadto wielką popularnością cieszyła się 

publikacja „Szlaki rowerowe Śląska Opolskiego” i „Piesze szlaki turystyczne Śląska 

Opolskiego”, zatem dodruk tych wydawnictw jest również potrzebny. Ze sporym 

zainteresowaniem spotkały się (co również sugeruje potrzebę dodruku) mapki 

tematyczne, z naciskiem na „Zabytki”, „Zabytki techniki”, „Turystyka wiejska”, 

„Kultura ludowa”, „Atrakcje turystyczne”.  

  Warto w przyszłości zastanowić się również nad przygotowaniem zbiorczej 

publikacji, dotyczącej przyrodniczych walorów turystycznych regionu (np. na temat 

parków krajobrazowych, rezerwatów, parków i popularnych terenów zielonych). 

Wszelkie formy wypoczynku na łonie przyrody cieszyły się bowiem sporym 

zainteresowaniem odwiedzających OCIT.  

  Uaktualnić i wznowić należy publikację na temat pełnej bazy noclegowo -

gastronomicznej województwa opolskiego, gdyż w ostatnich kilku latach znacząco się 

ona zwiększyła, unowocześniła i poszerzyła swoją ofer tę.  

  Potrzebnym wydawnictwem wydaje się być także informator „muzealno -

kulturalny”, zawierający ofertę wszystkich instytucji czy organizacji działających na 

niwie kultury czy muzealnictwa, wraz z tak ważnymi informacjami jak godziny 

otwarcia czy ceny biletów wstępu.  W ofercie brakuje również materiału zbiorczego 

promującego ofertę komercyjnych produktów turystycznych w naszym regionie, które 

stanowią podstawę oferty dla odwiedzających nasz region.  

  Z obserwacji zaś zainteresowania na targach turystycznych, głównie za 

granicą, wyciągnąć można wniosek o potrzebie przygotowania publikacji  – informatora 
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na temat możliwości uprawiania turystyki namiotowo -kempingowej w województwie 

opolskim, który z pewnością ma odpowiednie ku temu zasoby i możliwości. Niestety             

w budżecie OROT, jak i UMWO brak jest środków finansowych na przygotowanie tych 

wszystkich wydawnictw i zapełnienie braków  w dostępie do wydawnictw promocyjno - 

turystycznych, które już wkrótce powstaną. Jedyną możliwość daje aplikacja w ramach 

nielicznie organizowanych już konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.  

II.b Visitopolskie.pl 

Również w 2011 regionalny portal internetowy www.visitopolskie.pl z miesiąca na 

miesiąc cieszył się coraz większą popularnością wśród internautów interesujących się 

województwem opolskim. W kolejnych miesiącach 2011 roku liczba odwiedzin 

systematycznie rosła (również w porównaniu do analogicznych okresów roku 2010), co 

sprawiło, że sumarycznie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 

r. liczba odwiedzin portalu wzrosła znacznie.  

W miesiącu styczniu 2011 roku portal odnotował 12 268 odwiedzin, w tym 10 669 

unikalnych użytkowników. 

 

 

W kolejnym miesiącu (luty 2011) liczba odwiedzin była równie imponująca  

(9 979), podobnie jak liczba unikalnych użytkowników (8 813), co świadczy  

o popularności portalu.  

 

 

http://www.visitopolskie.pl/
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Miesiąc marzec 2011 jest pierwszym, który pozwala nam na porównanie 

popularności strony z rokiem poprzednim. O  ile w marcu 2010 odnotowano 3 987 

odwiedzin strony i 2 956 niepowtarzalnych użytkowników, o tyle w marcu 2011 roku 

było to odpowiednio 11 130 odwiedzin i 9 786 unikalnych użytkowników. O ile            

w marcu 2010 średnia dzienna ilość odwiedzin wynosiła  128, to w 2011 już 359.  

 

W kwietniu 2011 roku 10 498 razy odwiedzono VisitOpolskie (w kwietniu 2010 - 

2 780), oraz odnotowano 9 048 niepowtarzalnych użytkowników (w kwietniu 2010 – 

2260). Liczba odsłon strony to ponad 19 000 (w 2010 6 202). 

 

W maju 2011 roku można dostrzec zdecydowany wzrost liczby odwiedzających 

stronę (13 666) oraz liczby unikalnych użytkowników (11 980), a także ilości odsłon 

strony (24 282). W roku poprzednim było to odpowiednio: 6  222, 5 448 i 12 505. 

 

 

Rozpoczęcie sezonu wakacyjnego zdecydowanie dało się odczuć również na portalu 

informacyjnym poprzez zwiększenie ilości odwiedzin. W czerwcu 2011 skorzystano      

z niego 17 381 razy (dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2010) , tym razem 

liczba niepowtarzalnych użytkowników wyniosła 15 115 (w czerwcu 2010 - 7 505),       

a liczba odsłon to aż 30 211 (w 2010 - 17 438). Jak widać na poniższym wykresie, 
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dzienna liczba odwiedzin prawie przez cały miesiąc przekraczała 450. 

 

W lipcu 2011 wzrost liczby odwiedzin nieco wyhamował, ale nadal wynosił dużo 

powyżej analogicznego okresu roku ubiegłego – odwiedzin 15 229 (w VII.2010 – 

13 347), unikalnych użytkowników - 13 237 (w 2010 – 11 314).  Średnia dzienna ilość 

odwiedzin to 491.  

 

 

Sierpień jest kolejnym przykładem błyskawicznego rozwoju naszej strony.  

W zestawieniu miesięcznym dane prezentują się następująco: 16 449 (w sierpniu 2010 - 

14 977) użytkowników odwiedziło stronę a bezwzględna liczba niepowtarzalnych 

użytkowników to 12 783 (w sierpniu 2010 - 12 737, co świadczy o wzroście liczby 

stałych użytkowników). Liczba odsłon to 27 634.  

 

 

 

Przedstawiony poniżej wrześniowy wykres obrazuje niewielki spadek odwiedzin, 

po zakończeniu okresu wakacyjnego. We wrześniu 14 337 razy odwiedzono nasz portal 
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z bezwzględną liczbą niepowtarzalnych użytkowników wynoszącą 11 371. Średnia 

odwiedzin na dzień wynosi aż 477 a liczba odsłon strony to 23 509. 

 

 

Październik zalicza się już do miesięcy poza sezonowych w Opolskim Centrum 

Informacji Turystycznej, dlatego też zauważalny jest również nieznaczny spadek         

w liczbie odwiedzin VistOpolskie tj. 7 680 (w 2010 - 9 798), natomiast liczba 

niepowtarzalnych użytkowników to 6 357 (w 2010 - 8 348). Liczba odsłon strony to 12 586. 

      

 

Listopad statystycznie wypadł lepiej aniżeli październik. W drugim posezonowym 

miesiącu 8 089 razy odwiedzono nasz portal. Niepowtarzalni użytkownicy to 6 738. Liczba 

odsłon strony to 13 597.  

 

 

Ostatni miesiąc 2011 roku wygląda bardzo podobnie do wcześniejszych 

pozasezonowych miesięcy. W grudniu 8 482 razy (w grudniu 2010 - 9 645) odwiedzono 

stronę, a bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników to 7 194 (w 2010 - 8 511). Średnia 
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liczba odwiedzin w tym miesiącu wyniosła 273 (w grudniu 2010 – 311). Liczba odsłon strony to 

12 882.  

 

 

Powyższe liczby wskazują na to, w jak bardzo dynamiczny sposób rozwija się 

portal VisitOpolskie, mimo lekkiego wyhamowania w ostatnim kwartale 2011. Przez  

turystów, jak i przedsiębiorców branży turystycznej nasz portal uważany jest za  

najbardziej rzetelną bazę danych. Przeróżne instytucje działające  

w różnych dziedzinach: kulturalne, gastronomiczne, noclegowe jak również samorządy 

chętnie zamieszczają na swoich stronach internetowych logotyp VisitOpolskie wraz         

z aktywnym linkiem.  

 

W zestawieniu całorocznym przegląd użytkowników naszego portalu prezentuje się 

następująco: 

 

 

Łączna ilość odwiedzin regionalnego portalu turystycznego www.visitopolskie od  

1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi 145 188, natomiast bezwzględna liczba 

niepowtarzalnych użytkowników to 113 360, liczba kolejnych odsłon strony wynosi aż 

252 078. Dla porównania w okresie poprzednim (1.03 – 31.12.2010) było to 

odpowiednio: 99 276, 78 183, 209 032.  

Opolski portal internetowy VisitOpolskie może się również poszczycić 

http://www.visitopolskie/
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popularnością nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.  

Źródłem ogólnej liczby odwiedzin strony tj. 145 188 jest 84 państwa z całego 

świata. W poniższej tabeli zostały przedstawione państwa/terytoria, w których 

korzystano ze strony, ilość tych odwiedzin w przeliczeniu na osoby oraz procent tej 

liczby, który stanowią nowi użytkownicy.  

 

Kraj / 

terytorium 

Odwiedziny % nowych 

odwiedzin 

Polska 133 467 75,18% 

Niemcy 6 154 80,44% 

Republika Czeska 838 73,75% 

USA 746 95,17% 

Wielka Brytania 704 89,63% 

Holandia 566 85,87% 

Irlandia 185 89,19% 

Austria 130 90,00% 

Francja 129 93,02% 

 

Jeśli chodzi o miasta, z których użytkownicy korzystali z naszego portalu, to 

przoduje Opole. Kolejne to Katowice, Warszawa i Wrocław.  
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O nieustającym rozwoju popularności i użyteczności VisitOpolskie świadczy 

również liczba nowych użytkowników. Prawie 25 % odwiedzających to stali 

użytkownicy, którzy systematycznie korzystają z informacji zamieszczanych na 

www.visitopolskie.pl 

Powyższe dane statystyczne przedstawiają, jak wielkie było zapotrzebowanie na 

regionalny portal informacyjny województwa opolskiego. Strona Visit Opolskie 

zdecydowanie wypełniła tę lukę, tworząc najbardziej wiarygodną i rzetelną bazę danych 

o dostępnych atrakcjach turystycznych, noclegach, punktach gastronomicznych, 

ośrodkach kulturalnych, lokalach, szlakach turystycznych, służbach porządkowych oraz  

punktach informacji turystycznej w województwie opolskim i nie tylko. Dodatkowo 

nieustannie jest administrowana, modernizowana i poszerzana o kolejne informacje        

i nowości. Dzięki VisitOpolskie turysta polsko -, angielsko-, niemiecko-                         

i czeskojęzyczny odwiedzający Opolszczyznę może zaplanować swój pobyt od A do Z. 

Znajdzie na niej najistotniejsze informacje o noclegach, wyżywieniu, atrakcjach oraz 

wydarzeniach, które może zobaczyć w wolnym czasie w całym regionie Śląska 

Opolskiego. Na naszym portalu zamieszczamy również informacje o służbach 
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porządkowych i czysto praktycznych punktach, takich jak chociażby bankomaty, które 

zdecydowanie usprawnią pobyt turysty a czasem nawet samego mieszkańca regionu 

Opolskiego. 

Co prawda portal visitopolskie.pl odnotowuje bardzo dużą liczbę odwiedzin  

i staje się co raz bardziej rozpoznawalny, to jednak widzimy potrzebę  jego promocji 

wśród odwiedzających nasz region, którzy znajdą w nim niezawodne źród ło informacji. 

W tym celu wydaje się być konieczne poniesienie w najbliższych latach nakładów  

finansowych na druk i przygotowanie plakatów, oraz wizytówek-ulotek (w kilku 

wersjach językowych) w specjalnych stojakach, które znalazły by się w: hotelach                    

i innych obiektach noclegowych, obiektach gastronomicznych, obiektach kulturalno-

rozrywkowych, atrakcjach turystycznych, urzędach, etc. Ulotka taka promowałaby 

portal, ale mogłaby również zawierać dane kontaktowe z Opolskim Centrum Informacji 

Turystycznej lub/i innymi punktami IT w regionie.  

Należałoby również podjąć temat przeznaczenia dodatkowych środków na 

tłumaczenie zasobów portalu na kolejne języki (np. włoski, hiszpański, chiński , 

japoński). Pozwoliłoby to jeszcze bardziej poszerzyć bazę odbiorów zagranicznych 

portalu, a także uczyniłoby go bardziej dostępnym dla dotychczasowych 

odwiedzających z obszarów językowych, innych niż angielski, niemiecki czy czeski. 

Warto dodać, iż na przełomie 2012 i 2013 portal będzie tłumaczony na język francuski                

i rosyjski. 

 

II.c Inne inicjatywy i działania  

W roku 2011 pracownicy Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej wzięli 

udział w projekcie szkoleniowym, finansowanym z funduszy UE, realizowanym przez 

Polską Organizację Turystyczną i firmę ECORYS. W ramach projektu przeprowadzono 

cykl szkoleń marketingowych dla pracowników stowarzyszeń, punktów informacji 

turystycznej czy jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia  dotyczyły szeroko 

pojętej tematyki turystycznej, a  tematy szkoleń, w których wzięli udział pracownicy 

OCIT to m.in. marketing miejsca (promocja miejscowości czy regionów), budowanie 

marki, e-marketing, tworzenie systemy informacji turystycznej w gminie i reg ionie, 
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obsługa w punktach informacji turystycznej. Udział pracowników w tego typu 

szkoleniach jest niezmiernie ważny dla ciągłego podnoszenia kompetencji  

i wiedzy merytorycznej kadry OCIT. W szkoleniach tych brali udział, zgodnie  

z wytycznymi przełożonych, pracownicy pozostałych punktów informacji turystycznej  

w regionie.  

  Działalność Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej to nie tylko 

profesjonale udzielanie informacji turystycznej , ale również promocja poprzez 

realizację polsko-czeskich projektów. Dzięki wieloletniej współpracy z Revitalizace 

KUKS z Kraju Kralove-Hradeckiego z Republiki Czeskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska, OROT zrealizowała projekt pn. Militarne zabytki jako cele 

turystyczne (Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle) . OROT pełniła                     

w projekcie role głównego partnera zagranicznego, dalszymi partnerami byli: 

województwo dolnośląskie, region kralovohradecki (Czechy), bańsko bystrzycki region 

(Słowacja). W ramach projektu odbyła się konferencja w Hradcu Kralove poświęcona 

wykorzystaniu zabytków militarnych jako celi turystycznych. OROT z woj. opolskiego 

do uczestnictwa w konferencji zaprosiła przedstawicieli z następujących obiektów 

militarnych: Twierdza Nysa, miasto Paczków, Gród w Biskupicach k. Byczyny. 

Województwo Opolskie reprezentowała OROT przy współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Efektem pokonferencyjnym jest 

wydawnictwo w postaci broszury promującej obiekty militarne z  partnerskich regionów.  

W wydawnictwie zostały wypromowane następujące obiekty militarne: Gród  

w Byczynie, Twierdza Nysa, Miasto Paczków, Muzeum Czynu Powstańczego na Górze 

Świętej Anny, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach/Opolu, 

Twierdza Koźle, Miasto Byczyna, Opole wraz z wieżą Piastowską oraz murami 

obronnymi. Uzupełnienie wydawnictwa stanowi mapa pograniczna Polsko -Czeskiego, 

na której zaznaczone są wszystkie obiekty militarne tworzące wspólnie szlak obiektów 

militarnych na polsko-czeskim pograniczu. Ponadto dzięki owocnej współpracy OROT                  

z Revitalizace KUKS o.s. w roku 2011 rozpoczęły się przygotowania do następnego 

projektu dot. Wodnej turystyki w ramach którego w marcu 2012 r. odb yła się 
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konferencja poświęcona trzem rzekom Odra – Łaba - Dunaj. Na tej konferencji 

Województwo Opolskie było reprezentowane przez: Dyrektora Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu - pana Mariusz Przybylskiego, panią Krystynę 

Dubiel z Nyskiego Domu Kultury, pana Roberta Walawendera z „Mariny Lasoki” oraz 

przedstawiciela Gminy Zawadzkie, który przedstawił projekt dotyczący rewitalizacji 

Doliny Małej Panwi. 

Przy pomocy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki udało się w 2011 roku 

OROT nawiązać współpracę z klastrem turystycznym Kraju Morwasko-Śląskiego 

KLACR o.s. Efektem tej współpracy są już 3 wspóln ie realizowane projekty.  

Rok 2011 był niezwykle owocny w współpracę polsko-czeską. W trakcie 

wyjazdu OROT wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na „Dni 

Województwa Opolskiego” do Ołomuńca, OROT  nawiązała współpracę ze 

Stowarzyszeniem Turystycznym „Jeseniky”. Dzięki temu przygotowano kolejny projekt 

pn. Zrównoważony rozwój ruchu turystycznego na pograniczu czesko -polskim 

(Udržitelný a prosperující cestovní ruch v česko-polském příhraničí).  

W ramach współpracy OROT z Krajem Środkowoczeskim , w miesiącu sierpniu 

2011 roku staż w OCIT odbyła Czeszka - pani Klara Nemeckowa. Pani Klara bardzo 

aktywnie uczestniczyła w pracach OCIT. Na początku swojego stażu dokonała korekty 

wersji czeskojęzycznej strony www.visitopolskie.pl. Kolejnym przedsięwzięciem było 

zorganizowanie dla pani Klary Nemeckowej przez pracownika OCIT study -tour po 

województwie Opolskim efektem którego było powstanie artykułu w języku czeskim nt. 

atrakcji turystycznych Województwa Opolskiego. W swoim artykule pani Nemeckova 

opisała „JuraPark” w Krasiejowie, Mosznę, Nysę, Otmuchów, Prudnik, Górę Świętej 

Anny oraz Gogolin. Artykuł został rozesłany do mediów, branży turystycznej jak                 

i portali społecznościowych w Republice Czeskiej w 2012 roku.  

W roku 2011 staż w Opolskim Centrum Informacji Turystycznej odbyła również 

Pani Olga Galkowska z Grodna na Białorusi. Staż odbywał się w Opolskim Centrum 

Informacji Turystycznej w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Institutam 

Orientalium”, przy wsparciu polskiego MSZ. Staż miał na celu przybliżenie 

uczestnikowi zasad promocji i funkcjonowania obiektów noclegowych (w szczególności 
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agroturystycznych) w naszym regionie oraz funkcjonowania informacji turystycznej.  

Podczas pobytu w OCIT stażystka przetłumaczyła m.in. teksty dotyczące promocji 

naszego regionu na język rosyjski.  

Inną, bardzo pozytywną inicjatywą jest ulokowanie w Opolskim Centrum 

Informacji Turystycznej biblioteczki krajoznawczej, w której gromadzone  są książki      

i publikacje mogące osobom bardziej zainteresowanym przybliżyć ciekawe aspekty 

naszego regionu. W biblioteczce tej zgromadzono już kilkadziesiąt ciekawych 

publikacji z zakresu historii, etnografii, turystyki, architektury czy kultury Śląska 

Opolskiego. Z biblioteczki można skorzystać na miejscu w Centrum. W OCIT 

ulokowano także gablotę przedstawiającą wybrane produkty tradycyjne Śląska 

Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Finansowanie zadań z zakresu funkcjonowania i rozwijania informacji 

turystycznej w województwie opolskim.  

Sprawne funkcjonowanie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej, 

regionalnego portalu informacji turystycznej Visitopolskie.pl wymaga poniesienia 

stosownych nakładów finansowych. W chwili obecnej ww. zadania są realizowane 

oraz finansowane w 100% w ramach własnych zasobów i środków budżetowych. 
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Koszt funkcjonowania OCIT w 2011 roku to ponad 130 000 PLN. Specjalnie do 

obsługi OCIT zatrudnione zostały 2 nowe osoby, posiadające bardzo wysokie 

kwalifikacje i wciąż te kwalifikacje podnoszące. Punkt informacji czynny jest                    

w sezonie letnim (maj – wrzesień) przez 7 dni w tygodniu, w pozostałych miesiącach 

(październik – kwiecień) – 6 dni w tygodniu. Wsparciem w postaci wydawnictw 

promocyjnych służą: Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Departament 

Promocji  i Współpracy z Zagranicą UMWO oraz część innych samorządów. W roku 

2011, budżet OROT udało się zbilansować, dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych 

na działalność. Zapewnione zostało funkcjonowanie OCIT.  

Jednak w 2012 i 2013 roku, przy braku dodatkowych środków na funkcjonowanie 

informacji turystycznej w województwie , może okazać się iż trzeba będzie zredukować 

ilość zadań realizowanych przez OROT (targi, wydawnictwa, organizacja wizyt 

studyjnych, certyfikacja punktów IT, wsparcie rozwoju i budowy produktów 

turystycznych w Regionie) lub nawet zlikwidowanie Opolskiego Centrum Informacji 

Turystycznej.  

W kolejnych latach istnieje poważna potrzeba wygenerowania środków 

na następujące potrzeby:  

 druk wydawnictw na potrzeby OCIT (co najmniej w 4 wersjach językowych, minimalny 

nakład: 50 tys. egzemplarzy), 

 badania ruchu turystycznego (przeprowadzenie badań raz do roku pozwoli na bardziej 

racjonalne gospodarowanie wydatkami na promocję i turystykę w województwie, pozwoli 

określić szczegółowo charakterystykę gości odwiedzających województwo i skierować do 

nich odpowiednią ofertę),  

 opracowanie koncepcji budowy i rozwoju spójnego systemu informacji turystycznej                

w województwie (dokument niezbędny do tworzenia systemu IT w województwie opolskim 

oraz wszystkim jednostkom, chcącym prowadzić punkty IT na swoim terenie),  

 szkolenie kadry punktów IT oraz kadry przewodnickiej (działania niezbędne do stworzenia 

wysoko wykwalifikowanej kadry, zajmującej się profesjonalną obsługą turystów i gości), 
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 opracowanie „Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2014 – 2020”. 

Dodatkowych nakładów wymagają zadania statutowe realizowane na bieżąco przez 

OROT. W obecnym kształcie finansowania Stowarzyszenia, a co za tym idzie Opolskiego 

Centrum Informacji Turystycznej w Opolu, nie uda się zrealizować wielu zadań                        

i obowiązków. Ze składek członkowskich finansowane są koszty związane 

z wypłatą wynagrodzeń, czynsz i opłaty (ciepło, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, 

sprzątanie, ochrona, podatek i inne) oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, itp. 

Za nakładanymi zadaniami i oczekiwaniami muszą iść nakłady finansowe, które można 

pomnożyć poprzez dostępne konkursy / nabory na realizację zadań o charakterze promocyjno 

– turystycznym, które skierowane są do organizacji pozarządowych. Wydatki OROT i OCIT 

zostały w maksymalny sposób zminimalizowane poprzez ograniczenie udziału w spotkaniach, 

konferencjach, szkoleniach (koszty delegacji), przeniesienia części wydatków do projektów 

realizowanych w ramach funduszy UE, ograniczenia udziału w targach turystycznych. Do 

chwili obecnej wiele podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego nie wykazuje 

zainteresowania ponoszeniem części odpowiedzialności za działalność promocyjną Regionu 

poprzez uczestnictwo w OROT i m.in. odprowadzanie składki członkowskiej. 
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2012 rok 

 

1. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna wzięła udział w imprezach oraz 

zorganizowała stoiska wystawiennicze Śląska Opolskiego w kraju i za granicą                  

w następujących miejscach i terminach: 

 12 – 15.01.2012 r. - ,,REGIONTOUR” w Brnie (Republika Czeska), 

 14 – 22.01.2012 r. – „CMT” w Stuttgarcie (Niemcy), 

 08 – 12.02.2012 r. – „REISEN” w Hamburgu (Niemcy), 

 09 – 12.02.2012 r. – „HOLIDAY WORLD” w Pradze (Republika Czeska), 

 22 – 26.02.2012 r. – „REISE + CAMPING” w Essen (Niemcy), 

 07 – 11.03.2012 r. - ,,ITB ” w Berlinie (Niemcy), 

 16 – 17.03.2012 r. – „INFOTOUR” w Hradec Kralove (Republika Czeska), 

 30.03. – 01.04.2012 r. – „GLOB” w Katowicach, 

 23.03 2012 r. – konferencja „POLSKIE KLASTRY I POLITYKA KLASTROWA”   

w Opolu (prezentacja działalności OROT na stoisku  w „Okrąglaku”) 

 20 – 22.04.2012 r. – „MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ                                       

i AGROTURYSTYKI” w Kielcach, 

 11 – 12.05.2012 r. – „TOURTEC” w Jeleniej Górze, 

 18 – 20.05.2012 r. - ,,W STRONĘ SŁOŃCA” w Opolu, 

 15 – 16.06.2012 r. – „Fan Camp 2012 Carlsberg” we Wrocławiu, 

 14 – 15.09.2012 r. – Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych „OPOLSKIE 

NIEZAPOMINAJKI” w Opolu, 

 27 – 29.09.2012 r. – „TT WARSAW” w Warszawie. 

W dniach 24 – 27.10.2012 r., Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna będzie 

brała udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „TOUR SALON”                          

w Poznaniu. Podczas tego wydarzenia na stoisku przygotowanym przez OROT będą 

wystawiać się również: Urząd Miasta Opola, Urząd Miasta Prudnika oraz „JuraPark”                 

z Krasiejowa. 

Działalność wystawiennicza i targowa, podobnie do lat ubiegłych, oparta była na: 
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 promocji atrakcyjności turystycznej Śląska Opolskiego podczas najważniejszych            

i największych imprez krajowych (Poznań), imprez w sąsiednich województwach ze 

względu na duże zainteresowanie ofertą Regionu (Jelenia Góra, Katowice); 

 promocji atrakcyjności turystycznej Śląska Opolskiego w Republice Czeskiej                

i w Niemczech (najwięcej turystów zagranicznych odwiedzających nasz Region, 

według danych Instytutu Turystyki w Warszawie, pochodzi właśnie z tych krajów); 

 niezależenie od organizacji wystawiennictwa województwa opolskiego na targach      

w kraju i za granicą, OROT przekazywała materiały informacyjno – promocyjne na 

inne imprezy turystyczne organizowane przez UMWO, jak np. „Dni Województwa 

Opolskiego” w Ołomuńcu, a także np. do autobusu promocyjnego Polskiej 

Organizacji Turystycznej, który obecny był na największych imprezach turystyczno – 

promocyjnych  w kraju, itp. Materiały i informacje o najważniejszych imprezach 

przekazywano również do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą (14 

biur na całym świecie). 

 

2. Wydawnictwa: 

 Folder: ,,Katalog produktów turystycznych – VisitOpolskie”, nakład 5 tys. egz.     

w wersji polskiej (projekt zrealizowany w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki). Wydawnictwo jest pierwszym produktowym folderem, w którym 

prezentowane są gotowe, wycenione oferty turystyczne z terenu województwa 

opolskiego, które dostępne będą w wybranych biurach podróży oraz biurach 

turystycznych, wspierając promocję i sprzedaż pakietów pobytowych w Regionie. 

 Folder reklamowy Klastra Turystycznego „VisitOpolskie”, nakład 1 tys. egz. 

Wydawnictwo promocyjno – informacyjne ma za zadanie wspierać proces budowy      

i rozwoju Klastra Turystycznego m.in. poprzez pozyskanie do współpracy                    

i kooperacji kolejnych partnerów z branży turystycznej i okołoturystycznej. Folder 

zawiera podstawowe informacje na temat OROT oraz zasad tworzenia inicjatywy 

planowanych do realizacji działań w ramach Klastra Turystycznego Województwa 

Opolskiego „VisitOpolskie”. 

 Folder promujący turystykę wodną, nakład 10 tys. egz., wydany w ramach 
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wspólnego projektu z Revitalizace KUKS z Hradec Kralove (Republika Czeska). 

 Publikacja raportu z badań ruchu turystycznego w województwie opolskim,                

nakład 1 tys. egz. 

 Artykuł promocyjny w czasopiśmie „Magazyn Gdański” (odbiorcy: mieszkańcy 

województwa pomorskiego, nakład: 10 tys. egz. oraz dostępność w internecie). 

Artykuł zawiera informacje o największych atrakcjach turystycznych Regionu oraz 

kalendarium imprez turystycznych w 2012 roku. 

 Artykuły i materiały w mediach lokalnych. 

 

3. Dotacje w ramach funduszy Unii Europejskiej:  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 8.1.1): „Przewodnik 

Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II”. Kurs przewodnika 

turystycznego zgodnie z Ustawą  oraz branżowy kurs języka angielskiego                     

i niemieckiego innowacyjną metodą „ACCUEIL” (specjalistyczny kurs turystyczny, 

dyplomy honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej) dla 60 osób 

pracujących z terenu województwa opolskiego, posiadających maksymalnie średnie 

wykształcenie (w tym 55% kobiet), wartość projektu: 794 890,00 PLN. Realizacja 

projektu rozpoczęła się w miesiącu marcu 2012 roku. Zakończenie realizacji kursu 

przewidziane jest na miesiąc maj 2013 r. Projekt ma na celu wyszkolenie kadry 

profesjonalnych przewodników terenowych po województwie opolskim. Obecnie  

zakończono zajęcia praktyczne, czyli wycieczki terenowe po województwie opolskim 

i realizowane są zajęcia teoretyczne równolegle z zajęciami językowymi. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata                 

2007 – 2013 (poddziałanie 1.4.2): „Opolskie kwitnące muzycznie” (partnerem 

wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, partnerami 

wspierającymi: OROT i Miasto Opole). Projekt po stronie OROT zakłada realizację 

zadań związanych z poprawą funkcjonalności i unowocześnieniem portalu 

VisitOpolskie.pl oraz innych działań promocyjnych Województwa Opolskiego 

prowadzonych w oparciu o Internet, w tym m.in.: zmiany w grafice portalu, dodanie 

kolejnych 2 wersji językowych oraz wykorzystanie narzędzia Google Translate, opcja 
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wprowadzania obiektów liniowych, dodatek umożliwiający dodawanie zdjęć bez 

zakładania konta, eksport danych do portalu narodowego Polskiej Organizacji 

Turystycznej, przygotowanie wybranej części portalu VisitOpolskie.pl jako „pluginu” 

do serwisów zewnętrznych, system publikacji banerów, wersja portalu dla osób 

niedowidzących, automatyczne pozyskiwanie informacji z innych portali 

internetowych o charakterze lokalnym i regionalnym, dodatkowe tłumaczenia 

językowe do strony internetowej, opracowanie Newslettera turystycznego w wersji 

anglojęzycznej i polskojęzycznej (w tym tłumaczenia na język angielski). Projekt 

realizowany jest od miesiąca września 2012 r. do końca miesiąca listopada 2013 r.  

 Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska: Współpraca transgraniczna klastrów 

turystycznych. Projekt został zrealizowany przy współpracy OROT z KLACR o.s 

(czeskim klastrem turystycznym Kraju Morawsko – Śląskiego w Ostravie). 

Głównym celem projektu było utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej 

(województwo opolskie) oraz wzmocnienie pozycji klastra turystycznego po stronie 

czeskiej, a także wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt został 

przygotowany w 2011 roku, a jego realizacja odbywała się w okresie: listopad 2011 

r. – czerwiec 2012 r. 

 Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna 2007 - 2013 Republika Czeska 

– Rzeczpospolita Polska: Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko – 

czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów. Projekt jest 

realizowany przy współpracy OROT z KLACR o.s. (czeskim klastrem turystycznym 

Kraju Morawsko – Śląskiego w Ostravie). Rolę partnera merytorycznego                     

i finansowego w projekcie pełni wspierający nas  w działaniach członek OROT – 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (Wydział Ekonomiczny w Opolu). Celem 

projektu jest przeprowadzenie badań ruchu turystycznego oraz opracowanie                  

i publikacja sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz z bezpłatnym kolportażem 

wśród samorządów lokalnych oraz branży turystycznej w województwie opolskim              

i Kraju Morawsko – Śląskim. Zakończenie realizacji projektu: grudzień 2012 r. 

 Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna 2007 - 2013 Republika Czeska 
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– Rzeczpospolita Polska: Woda i ruch turystyczny (Voda a cestovní ruch). Projekt 

realizowany przez Revitalizace KUKS o.s., przy współpracy z OROT. Na realizację 

przedsięwzięcia środki zostały pozyskane z Euroregionu Glacensis. Głównym 

partnerem transgranicznym projektu jest miasto Bardo (woj. dolnośląskie), dalszymi 

partnerami projektu są: województwo dolnośląskie, region bańsko-bystrzycki 

(Słowacja), kraj pardubicki (Czechy). W ramach projektu odbędzie się konferencja 

naukowa dotycząca wykorzystania trzech rzek: Odry, Łaby i Dunaju. Ponadto            

w ramach projektu zostanie opracowany folder poświęcony turystyce wodnej oraz 

wystawa. 

 Aplikacja do innych konkursów organizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki przez WUP w Opolu w 2012 roku według 

pojawiających się możliwości oraz w ramach Programu Operacyjnego 

Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska. 

 

4. Dotacje z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego oraz aplikacja z innych źródeł: 

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez DKSiT UMWO, pn.: 

„Promocja atrakcyjności turystycznej województwa opolskiego podczas 

Międzynarodowych Targów Turystycznych”. Projekt zakładał pokrycie części 

kosztów uczestnictwa OROT na wybranych imprezach wystawienniczych w kraju i za 

granicą w 2012 roku. 

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu          

i Turystyki, pn.: „,Katalog produktów turystycznych – VisitOpolskie”.  

Wydawnictwo jest pierwszym produktowym folderem, w którym prezentowane są 

gotowe, wycenione oferty turystyczne z terenu województwa opolskiego, które 

dostępne będą w wybranych biurach podróży oraz biurach turystycznych, wspierając 

promocję i sprzedaż pakietów pobytowych w Regionie.  

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu         

i Turystyki, pn.: „Turystyczne szlaki piesze Śląska Opolskiego”. Projekt zakładał 
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dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego po szlakach pieszych 

województwa opolskiego. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

 Projekt składany w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu         

i Turystyki, pn.: „Opolszczyzna kwitnąca w atrakcje turystyczne – przygotowanie 

i przeprowadzenie profesjonalnego systemu szkoleń dla kadry pracowniczej           

i zarządzającej punktami Informacji Turystycznej”. Projekt zakładał 

przeprowadzenie systemu szkoleń dla osób zatrudnionych i odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie punktów IT w woj. opolskim, który zawierał część teoretyczną            

i praktyczną. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

 

5. Pozyskanie nowych członków OROT: 

Władze OROT w roku 2012, tak jak i w latach poprzednich, podejmowały rozmowy    

z władzami gmin i powiatów, zmierzające do zwiększenia ilości członków Stowarzyszenia 

wśród samorządów. Szczególny nacisk został położony na członkostwo i nawiązanie bliższej 

współpracy z Miastem Opole, co zaowocowało wstąpieniem Gminy w poczet członków 

OROT. Odbyły się także liczne rozmowy z pozostałymi gminami. Ich efektem jest na razie 

ustna deklaracja Powiatu Krapkowickiego o chęci wstąpienia do OROT w 2013 r. Niezależnie 

od tego, propozycja członkostwa w OROT była i będzie składana także innym podmiotom: 

firmom, stowarzyszeniom, szkołom, obiektom noclegowym itp. W ostatnich miesiącach 

przyjęto w poczet OROT nowych członków: 

 Stowarzyszenie „KRAINA ŚW. ANNY”, 

 „AGRARIA CLAUDII” Sp. z o. o. (Pałac „Lucja” w Zakrzowie), 

 Spółdzielnia Socjalna „Gród” w Byczynie, 

 Ludowy Klub Jeździecki „LEWADA” w Zakrzowie, 

 „Canal – Trans” – Małgorzata Banasik w Kędzierzynie – Koźlu (rejsy wycieczkowe po Odrze 

i Kanale Gliwickim), 

 „OUTSET” – Agnieszka Szajdewig (fotografia turystyczna), 

 Miasto Opole, 

 Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców, 

 Powiat Namysłowski, 
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 Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”,  

 PHU Agnieszka Żurakowska (Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej), 

 Tomechna – Małgorzata Tomechna, Michał Tomechna – Sp. j. (Hotel Arks w Prószkowie), 

 Opolska Pracownia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego („CEPELIA” Opole),,  

 Bunker Paintball (organizator imprez integracyjnych, szkoleń, turniejów), 

 Pałac Sulisław, 

 Osoba prywatna. 

 

6. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną: 

 Po raz kolejny w roku 2012 zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy 

pomiędzy POT i OROT”, którego przedmiotem jest realizacja wspólnych zadań: 

certyfikacja punktów Informacji Turystycznej oraz organizacja kolejnej edycji 

Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Śląska Opolskiego – Certyfikat OROT 

2012”. Nowością jest realizacja programu TVP – „Nie ma jak Polska”, w ramach 

którego wyemitowane i zaprezentowane zostały widzom wybrane atrakcje turystyczne 

Regionu. Projekt zakładał uczestnictwo finansowe partnerów z terenu województwa 

opolskiego. Udział w realizacji tej produkcji telewizyjnej wzięły udział Gmina 

Prudnik, Gmina Byczyna oraz Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 

 Cykl szkoleń marketingowych dla pracowników punktów informacji 

turystycznej oraz pracowników branży turystycznej i samorządów z woj. 

opolskiego. W ramach projektu „Promujmy Polskę Razem” - działanie 6.3. Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego przez Polską Organizację 

Turystyczną, we współpracy z OROT, zrealizowano w Opolu na przełomie 2011          

i 2012 roku cykl 6 szkoleń o tematyce marketingowo – promocyjnej dla pracowników 

punktów informacji turystycznej, branży turystycznej i samorządów z terenu 

województwa opolskiego. Kolejny etap cyklu szkoleń rozpoczął się wraz z miesiącem 

sierpniem 2012 r. i potrwa do kwietnia 2013 r. 

 W ramach projektu „Promujmy Polskę Razem” - działanie 6.3. Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego przez Polską Organizację 

Turystyczną, we współpracy z OROT, certyfikowanym punktom IT z terenu 
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województwa opolskiego przekazano komputery, które mają wspomóc i usprawnić 

pracę centrów Informacji Turystycznej (Głuchołazy, Góra Św. Anny, Kamień Śl., 

Nysa, Olesno, Turawa). W trakcie realizacji natomiast jest etap projektu polegający na 

przekazaniu zainteresowanym punktom IT (Pokój, Kamień Śl., Nysa, Głuchołazy, 

Olesno, Turawa) w użytkowanie nowoczesnych infokiosków, będących źródłem 

informacji dla odwiedzających daną miejscowość turystów.  

 W dniach 22-25 października 2012 roku w województwie opolskim została 

zorganizowana Narada Kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej (prezesi 

i dyrektorzy wszystkich departamentów POT, szefowie wszystkich Polskich 

Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą). Spotkanie to oprócz charakteru 

roboczego posiadało walor poznawczy, ponieważ OROT zaprezentowało gościom 

wybrane atrakcje turystyczne województwa opolskiego, które są lub będą promowane 

na rynkach krajowych i zagranicznych, np.: Byczyna wraz z „Polsko – Czeskim 

Centrum Szkolenia Rycerstwa” w Biskupicach, „Jurapark” Krasiejów, Nysa, Opole, 

Turawa. Impreza była również okazją do omówienia szczegółów wspólnych 

pomysłów na promocję województwa opolskiego w kraju i za granicą. Zostało także 

zorganizowane spotkanie otwarte branży turystycznej województwa opolskiego          

z przedstawicielami Polskiej Organizacji Turystycznej. 

 

7. Współpraca z innymi instytucjami: 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna od wielu lat ściśle współpracuje                          

z Departamentem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, razem organizując wystawiennictwo targowe, wydając wspólnie informatory oraz 

foldery turystyczne, a także organizując wszelkie przedsięwzięcia pro turystyczne. Ponadto 

bardzo dobrze układa się współpraca z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji 

Regionu – przekazywanie materiałów promocyjnych, a także Departamentem Rolnictwa          

i Rozwoju Wsi UMWO – współorganizacja imprez targowych. 

Coraz częściej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna proszona jest  przez samorządy, 

organizacje pozarządowe i różne instytucje o opiniowanie dokumentów strategicznych, 

oznakowań turystycznych, a także wydawnictw turystycznych.  
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8. Konkursy oraz wydarzenia: 

 Konkurs na „Najlepszy produkt turystyczny Śląska Opolskiego – Certyfikat 

OROT 2012”. Przedsięwzięcie zorganizowano już po raz czwarty przez Opolską 

Regionalną Organizację Turystyczną. Konkurs został oficjalnie podsumowany 

podczas uroczystej konferencji w Pałacu „Lucja” w Zakrzowie. Certyfikat OROT    

w kategorii „Obiekt” otrzymało „Polsko-Czeskie Centrum szkolenia Rycerskiego 

GRÓD” koło Byczyny, zgłoszone przez Spółdzielnię Socjalną GRÓD. W kategorii 

„Wydarzenie” zwycięzcą zostało „Lato Kwiatów” zgłoszone przez Miasto 

Otmuchów, zaś w kategorii „Obszar” wygrał produkt pn. „Oleska róża w drewnie 

zaklęta z Siedmiu Źródeł pojona”, zgłoszony przez Miasto Olesno. Wszystkie trzy 

zwycięskie produkty etapu regionalnego zostały zgłoszone do etapu krajowego 

konkursu „Certyfikat POT”. Do konkursu o „Złoty Certyfikat POT” został zaś 

zgłoszony „JuraPark” Krasiejów, który następnie zakwalifikował się do ścisłego 

finału tego konkursu.  

 Udział w innych przedsięwzięciach wedle posiadanych możliwości. 

 

9. Współpraca OROT na szczeblu krajowym i międzynarodowym: 

 Współpraca z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej (14 biur) na świecie, ze 

szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego i czeskiego. Współpraca polega 

przede wszystkim na przekazywanie materiałów wydawniczych i promocyjnych 

wedle zainteresowania turystów i kontrahentów oraz przesyłanie informacji                  

o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach turystycznych, kulturalnych, 

sportowych  w województwie opolskim.  

 W dniach 06 – 07 grudnia 2012 roku przy współpracy z Polskim Ośrodkiem 

Informacji Turystycznej w Budapeszcie, OROT gościł przedstawicieli branży 

turystycznej z Węgier. Głównym celem wizyty gości z Węgier był Workshop – 

Warsztaty Branżowe (Rozmowy między touroperatorami i firmami z branży 

turystycznej z Polski i Węgier). Przyjazd węgierskiej branży turystycznej oprócz 

charakteru roboczego posiadało również walor poznawczy ponieważ OROT 
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zaprezentowało gościom wybrane atrakcje turystyczne województwa opolskiego. 

 Dalsza aktywna działalność OROT w ramach „Forum Regionalnych Organizacji 

Turystycznych” (14 organizacji turystycznych z Polski).  

 Kontynuacja współpracy w ramach „Makroregionu Śląsk” – Opolska Regionalna 

Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja 

Turystyczna (wspólne stoiska na targach turystycznych, wydawnictwa, wymiana 

doświadczeń, itp.). 

 Kontynuacja współpracy z Krajem Ołomunieckim (Republika Czeska) – wspólne 

wystawiennictwo na imprezie turystyczno – promocyjnej w Brnie („Regiontour”),      

w Opolu („W stronę Słońca”),           

 Kontynuacja współpracy z Krajem Kralovohradeckim oraz stowarzyszeniem 

Revitalizace KUKS (Republika Czeska) – wspólne wystawiennictwo na targach, 

wydawnictwa, realizacja projektów UE w ramach PO WT, według pojawiających się 

możliwości finansowych. 

 Kontynuacja współpracy z Klastrem Turystycznym Kraju Morawsko – Śląskim 

KLACR o.s. (Republika Czeska), w tym realizacja wspólnych projektów 

współfinansowanych z Programu Operacyjnego „Współpraca Transgraniczna”: 

Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych. Badania ruchu turystycznego na 

polsko – czeskim pograniczu. 

 Nawiązanie współpracy ze słowackim Klastrem Turystycznym „Liptov”,                    

w tym realizacja wspólnych projektów, według posiadanych możliwości finansowych. 

 Działalność w ramach Stowarzyszenia „Vital Village” (promocja turystyki na 

terenach wiejskich), które powstało m.in. na bazie realizowanego projektu Biura 

Inicjatyw Wspólnotowych UMWO pn.: Listen to the voice of villages. Według 

zamierzeń, w roku 2012 ma zostać przygotowany i zaakceptowany plan działalności 

stowarzyszenia na lata kolejne. Partnerami projektu są instytucje z: Austrii, Włoch, 

Słowenii, Republiki Czeskiej i Niemiec.  

 Wspieranie członków OROT w nawiązywaniu kontaktów i współpracy 

międzynarodowej: Stare Hrady – Gmina Otmuchów / Zamek w Otmuchowie, Ozdoba 

(Dvur Kralove) – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Zoo Dvur Kralove – „Jurapark” 
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Krasiejów i inne. 

10. Imprezy z cyklu „Study Tour”: 

 Organizacja imprezy „study tour” w województwie opolskim dla przedstawicieli biur 

podróży z Japonii i Węgier oraz dla dziennikarzy z Republiki Czeskiej. 

 Organizacja innych wizyt studyjnych, wedle pojawiających się możliwości. 

 Obsługa pozostałych grup turystycznych, branżowych i szkolnych. 

 

11. Certyfikacja punktów Informacji Turystycznej w województwie opolskim: 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 

obsługi turystów przez jednostki Informacji Turystycznej przeprowadziła już po raz trzeci (we 

współpracy z Polską Organizacją Turystyczną) proces ich certyfikacji. Powodem rozpoczęcia tego 

procesu była potrzeba stworzenia sieci standaryzowanych jednostek Informacji Turystycznej 

współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Proces ten został zainicjowany 

również przez powstanie regionalnego punktu Informacji Turystycznej, stworzonego przez Opolską 

Regionalną Organizację Turystyczną – Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej w Opolu. 

W ramach certyfikacji, zgłoszonym jednostkom przyznawane zostają odpowiednie kategorie 

(gwiazdki) w oparciu o określone w regulaminie zasady, a także wytyczone zostają warunki 

prawidłowego oznakowania punktu IT. Zgodnie z zasadami, także jednostki już certyfikowane mogą 

ubiegać się o ponowną ocenę w celu podniesienia kategorii danego punktu IT. W ramach działań 

certyfikacyjnych, OROT przygotowała m.in. tablice informacyjne z dokładnym oznaczeniem ilości 

przyznanych gwiazdek każdej z certyfikowanych jednostek. Certyfikacją w roku 2012 zostało 

objętych 13 punktów informacji turystycznej w regionie. Trzy z nich (IT Nysa, Miejska Informacja 

Turystyczna w Opolu, Opolskie Centrum Informacji Turystycznej w Opolu) uzyskały najwyższą, 

czwartą kategorię. Trzy gwiazdki otrzymał nowopowstały punkt IT przy Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Prudniku. Drugą kategorię otrzymały punkty IT w: Brzegu, Jemielnicy, 

Głubczycach (wszystkie certyfikowane po raz pierwszy), Kamieniu Śląskim (podniesienie kategorii    

w porównaniu do 2011 r.), Głuchołazach i Górze Św. Anny. Jedną gwiazdkę utrzymały punkty IT     

w: Turawie, Oleśnie, Pokoju. Nadmienić należy iż w roku 2010 (pierwsza certyfikacja  w regionie)     

w procesie tym startowało zaledwie 5 punktów, w 2011 - 9 punktów, a obecnie 13. Najbliższe lata 

dają nadzieję, że kolejne punkty IT w regionie włączą się do tego procesu.  
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12. Koło Przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek OROT: 

Koło działa od miesiąca marca 2012 roku w ramach struktur organizacyjnych Opolskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej, jako wydzielona jednostka organizacyjna, koordynująca 

działalność licencjonowanych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w województwie 

opolskim. 

Do zadań koła należy: 

 zrzeszanie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek posiadających 

uprawnienia nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami (uprawnienia państwowe); 

 świadczenie w ramach OROT i posiadanych uprawnień usług przewodnickich              

i pilockich w zakresie posiadanych przez przewodników i pilotów uprawnień, na 

zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki oraz innych osób prawnych                             

i fizycznych; 

 organizowanie szkoleń i dokształcanie przewodników i pilotów; 

 prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie 

przewodnikom oraz pilotom uprawianie turystyki we wszelkich jej formach; 

 współdziałanie z Zarządem oraz Biurem Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej w zakresie: realizacji zadań statutowych stowarzyszenia,                         

a w szczególności promocji turystycznej województwa opolskiego; służenia fachową 

wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym w realizacji ich zadań 

programowych; dbania o dobre imię Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

jej członków oraz całego środowiska przewodnickiego i pilockiego w województwie 

opolskim. 

 

13. Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „VisitOpolskie”: 

Klaster powstał 5.06.2012 r. i jest inicjatywą grupy przedsiębiorców, uczelni wyższych, 

stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji działających w branży turystycznej        

i okołoturystycznej oraz na jej rzecz w województwie opolskim, polegająca na określeniu 

wspólnych celów, zadań, a następnie podjęciu konkretnych działań, które pozwolą na 

osiągnięcie wyższego poziomu rozwoju każdego Partnera Klastra, a tym samym 
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przyczynią się do znacznej poprawy wizerunku, atrakcyjności, konkurencyjności                

i poziomu rozwoju całego Regionu. 

Głównymi celami Klastra są: 

 Ekspansja i internacjonalizacja klastra – budowanie wizerunku, promocja, wsparcie 

inwestycji zagranicznych, współpraca międzynarodowa, realizacja projektów 

międzynarodowych, doskonalenie instrumentów i metod współpracy. 

 Badania, analizy, współpraca (networking) – intensyfikacja kontaktów międzyludzkich, 

sieciowanie firm, zbieranie i dzielenie się informacjami, opracowywanie raportów, 

organizacja seminariów i spotkań, tworzenie stron internetowych i baz danych. 

 Lobbing, wpływanie na formułowanie polityki – prowadzenie dialogu pomiędzy 

przedsiębiorstwami, sferą nauki oraz światem polityki; działania na rzecz znoszenia 

zidentyfikowanych barier biurokratycznych, systemowych, itp. 

 Współpraca gospodarcza – tworzenie sieci klientów i poddostawców, wspólne zamówienia, 

wspólne działania marketingowe, organizacja i uczestnictwo w misjach gospodarczych, 

targach, wystawach. 

 Rozwój zasobów ludzkich, edukacja, szkolenia – monitorowanie rynku pracy pod 

względem dostępności wykwalifikowanej kadry, organizacja szkoleń, warsztatów, 

konferencji, współpraca z instytucjami edukacyjnymi. 

 Innowacje i technologie – dyfuzja innowacji, obserwacja trendów  technologicznych, 

wyznaczanie standardów, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi oraz instytucjami 

wspierającymi innowacje.                                                       

 Wszelkie inne działania służące rozwojowi Klastra, jego członków oraz turystyki            

w województwie opolskim, jeśli nie są sprzeczne z celami działalności OROT. 

 

14. Działalność Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej – I – IX.2012 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 Opolskie Centrum informacji Turystycznej 

prowadziło bogatą działalność informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym. W okresie tym OCIT 

odwiedziło osobiście 1773 osoby. W większości byli to turyści polskojęzyczni – ok. 90% 

(dominowały osoby z woj. opolskiego i woj. śląskiego). Spośród turystów obcojęzycznych 

dominowały osoby niemieckojęzyczne, Czesi, Francuzi i Hiszpanie. Dla porównania, w analogicznym 

okresie w 2011 r. OCIT odwiedziło 1599 turystów.  
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OCIT jest administratorem regionalnego portalu turystycznego Visitopolskie.pl – 

największego i najpełniejszego źródła informacji dla turystów. W okresie od 1 stycznia do 30 

września 2012 r. portal został odwiedzony 105.029 razy przez 83.952 unikalnych użytkowników, 

którzy w tym czasie dokonali 175.871 odsłon portalu.  

 

 

Miesiąc Liczba odwiedzin w 2012 Liczba odwiedzin  w 2011 

Styczeń 112 108 

Luty 109 105 

Marzec 119 110 

Kwiecień 188 180 

Maj 220 219 

Czerwiec 248 184 

Lipiec 280 234 

Sierpień 282 262 

Wrzesień 215 197 

Ogółem 1773 1599 
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Liczba odwiedzin strony w okresie I-IX.2012 kształtuje się w ujęciu miesięcznym następująco:  

Miesiąc Liczba odwiedzin portalu w 2012 

Styczeń 10.501 

Luty 8.471 

Marzec 8.947 

Kwiecień 9.717 

Maj 11.600 

Czerwiec 14.821 

Lipiec 14.712 

Sierpień 15.444 

Wrzesień 10.816 

Ogółem 105.029 

  

 Ponadto OCIT czynnie wspierało różne wydarzenia w regionie, poprzez przekazywanie 

materiałów informacyjno – promocyjnych, dystrybuowanych wśród uczestników tych wydarzeń, np. 

Obchody 40-lecia PTTK Olesno, Spotkanie międzynarodowe "Traveling throu cultures" w PG nr 8     

w Opolu, Wydarzenie Roczne PO WT RCz-RP organizowane przez UMWO, wizytę czeskich 

bibliotekarzy z Kladna w MBP w Opolu, itp. 


