Portal informacyjny „VisitOpolskie.pl”
Nowoczesny portal turystyczny województwa opolskiego
www.visitopolskie.pl jest największą bazą danych o Śląsku
Opolskim w czterech wersjach językowych (polski, angielski,
niemiecki, czeski). Dzięki swoim unikatowym funkcjom jest
łatwy w obsłudze i czytelny. Oferuje szczegółowe informacje
zróżnicowanym grupom odwiedzających go użytkowiników,
z wszystkich dziedzin turystyki, takich jak np.:
■
■
■
■
■

noclegi
atrakcje turystyczne
aktualności
sport i wypoczynek
rozrywka

■
■
■
■
■

gastronomia
kultura
wydarzenia
szlaki turystyczne
i wiele innych

Ponadto na stronie można znaleźć informacje dotyczące klastra
turystycznego województwa opolskiego „VisitOpolskie”, jego
działalności oraz oferty produktów turystycznych.

Stanisław Rakoczy
Prezes OROT oraz Wiceminister
Spraw Wewnętrznych
Utworzenie klastra turystycznego województwa opolskiego
„VisitOpolskie” to kolejny krok Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej na drodze do profesjonalizacji współpracy branży
turystycznej, zwiększenia roli firm tego sektora jako stymulatorów
rozwoju oraz wzrostu innowacyjności Regionu. Gwarantem
sukcesu jest zaangażowanie i wsparcie inicjatywy przez
instytucje publiczne oraz prywatne, w tym znaczących na rynku
regionalnym oraz krajowym przedsiębiorców, którzy prowadzą
swoją działalność na terenie województwa opolskiego. Z kolei
posiadanie przez Klaster ponadregionalnej wizji rozwoju w oparciu
o współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, głównie
z Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji, daje szansę na korzystanie
z najlepszych wzorców kooperacji, wymiany wiedzy oraz
doświadczeń z całej Europy. Kolejne lata sprzyjać będą rozwojowi
innowacji, w tym również w sektorze turystyki, ze względu
na ogłoszone już priorytety polityki Unii Europejskiej w kolejnym
okresie finansowania na lata 2014 - 2020. Turystyka jest również
jednym z filarów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
na lata 2014 - 2020. Zapraszamy zatem wszystkie zainteresowane
przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby
zaangażowane w rozwój turystyki do współpracy. Razem jesteśmy
w stanie osiągnąć więcej!

foto

Chcesz wstąpić do klastra? Skontaktuj się z nami!
Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna
Ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole

Osoby do kontaktu:

FOND MIKROPROJEKTŮ
EUROREGIONU SILESIA

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
EUROREGIONU SILESIA

Urszula Kiraga
Tel.: +48 77 441 25 22
E-mail: u.kiraga@ocit.pl

Piotr Mielec - dyrektor
Tel.: +48 77 441 25 21
E-mail: p.mielec@orot.pl

www.orot.pl

www.visitopolskie.pl

Klaster turystyczny
„VisitOpolskie”

Pojęcia

Klaster turystyczny „VisitOpolskie”

Cluster = tłumaczenie słowa na język polski oznacza: gromada, grono
Clustering = klastrowanie lub zrzeszanie się przedsiębiorstw i instytucji
w klastry
Klaster to geograficzna koncentracja powiązanych ze sobą
przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, usługodawców,
przedsiębiorstw w powiązanych gałęziach przemysłu oraz instytucji
stowarzyszonych (np. uniwersytetów, agencji standaryzacji oraz
stowarzyszeń handlowych) w szczególnych obszarach, które zarówno
konkurują, jak i prowadzą wzajemną współpracę. (M.Porter, 1998)
Klastry są skutecznym środkiem rozwijania współpracy między
firmami, szkołami wyższymi oraz regionalnymi instytucjami. Skuteczny
klaster powinien zrzeszać podmioty z wszystkich trzech sfer :
■ komercyjnej

■ publicznej

■ badawczo – rozwojowej

Główne cele klastra
1. EKSPANSJA I INTERNACJONALIZACJA KLASTRA - budowanie
wizerunku, promocja, wsparcie inwestycji zagranicznych, współpraca
międzynarodowa, realizacja projektów międzynarodowych,
doskonalenie instrumentów i metod współpracy.
2. BADANIA, ANALIZY, WSPÓŁRACA (NETWORKING)
- intensyfikacja kontaktów międzyludzkich, sieciowanie firm,
zbieranie i dzielenie się informacjami, opracowywanie raportów,
organizacja seminariów i spotkań, tworzenie stron internetowych
i baz danych.
3. LOBBYING, WPŁYWANIE NA FORMUŁOWANIE POLITYKI
- prowadzenie dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą
nauki oraz światem polityki; działania na rzecz znoszenia
zidentyfikowanych barier biurokratycznych, systemowych.
4. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA - tworzenie sieci klientów
i poddostawców, wspólne zamówienia, wspólne działania
marketingowe, organizacja i uczestnictwo w misjach
gospodarczych, targach, wystawach
5. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH, EDUKACJA, SZKOLENIA
- monitorowanie rynku pracy pod względem dostępności
wykwalifikowanej kadry, organizacja szkoleń, współpraca
z instytucjami edukacyjnymi.
6. INNOWACJE I TECHNOLOGIE - dyfuzja innowacji, obserwacja
trendów technologicznych, wyznaczanie standardów, współpraca
z instytucjami naukowo-badawczymi oraz instytucjami
wspierającymi innowacje.

O projekcie

Klaster turystyczny województwa opolskiego „VisitOpolskie”
powstał na bazie członków Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej.

PROJEKT: „Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych“
		
Nr rej. CZ.3.22/3.3.04/11.02634

OROT działa jako stowarzyszenie już od 2003 roku. Prezesem
OROT jest Stanisław Rakoczy jednocześnie pełniący funkcję
Wiceministra Spraw Wewnętrznych. Głównym zadaniem OROT
jest szerokorozumiana promocja województwa opolskiego. W celu
realizacji tego zadania OROT organizuje liczne szkolenia dla branży
turystycznej, wizyty studyjne dla dziennikarzy i touroperatorów
z kraju i zagranicy. W roku 2012 OROT wraz z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Opolskiego uczestniczyła w 13 targach turystyki
w kraju i zagranicą, gdzie rozdała zainteresowanym kilkadziesiąt
tysięcy egzemplarzy promoujących woj. opolskie. Dzięki
projektom, których OROT zrealizowała do 2012 r. czternaście,
działa jeszcze intensywniej i skuteczniej na korzyść województwa
opolskiego. Co najważniejsze, zostało stworzone Opolskie
Centrum Informacji Turystycznej wraz z portalem internetowym
Visitopolskie.pl, który według prowadzonych statystyk, z każdym
dniem jest coraz bardziej popularny w kraju jak i zagranicą. Zaufało
nam wiele samorządów, instytucji i podmiotów chociażby takich
jak: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, P.B.P. Sindbad
z Opola, Bank Ochrony Środowiska S.A., JuraPark w Krasiejowie czy
chociażby uczelnie wyższe takie jak: Politechnika Opolska i Wyższa
Szkoła Bankowa we Wrocławiu, dzięki czemu liczba członków OROT
w 2012 r. przekroczyła liczbę ponad 100 członków! Niewątpliwa
korzyść dla branży turystycznej Regionu i wyjście naprzeciw jej
wieloletnim oczekiwaniom to stworzenie przez OROT klastra
turystycznego „VisitOpolskie”. Dlaczego warto wstąpić
do klastra „VisitOpolskie”? - Bo duży może więcej!

CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest utworzenie stabilnej sieci
transgranicznej partnerów działających w obszarze turystyki,
wspieranie,
wzmacnianie
oraz
intensyfikacja
kontaktów
transgranicznych za pośrednictwem organizowania wspólnych
działań, spotkań, warsztatów, konferencji itp. oraz przełamywanie
barier językowych na polsko-czeskim pograniczu. Szczególnym celem
projektu jest utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej
(Województwo Opolskie), wzmocnienie pozycji klastra turystycznego
po stronie czeskiej, integracja transgraniczna i rozwój współpracy
między podmiotami partnerskimi, wzajemne poznawanie tradycji
i różnic kulturowych na polsko-czeskim pograniczu. Projekt ten spełnia
warunki Funduszu Mikroprojektów poprzez organizowanie oraz
realizowanie wspólnych czesko-polskich działań.

HARMONOGRAM PROJEKTU: 11/2011 – 6/2012

FINANSOWANIE: dofinansowanie z EFRR w wysokości
			
27.304,36 EUR, tj. 85 %

Najważniejsze korzyści dla członków klastra
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Dobry kontakt z partnerami, budowanie zaufania, dzielenie
się doświadczeniami
Nowe spojrzenie na rynek branży turystycznej
Większa świadomość swoich możliwości rozwojowych
Zwiększenie pozycji negocjacyjnej, specjalizacja ofert
produktowych i usługowych
Bardziej zdywersyfikowany pakiet produktów lub usług
na poziomie grupowym
Wizerunek i marketing, zwiększona rozpoznawalność
i wiarygodność
Narzędzie wpływu na politykę
Wsparcie rozwiązywania konkretnych problemów
Możliwość porównania swojej działalności z podobnymi firmami
(benchmarking)
Nowe możliwości biznesowe, zwiększona wiedza o innych
firmach i instytucjach, z którymi można rozwiązywać problemy,
a także inicjować nowe przedsięwzięcia

Współpracujemy

