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"Rozwój przedsiebiorczosci
w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji
przez utworzenie Karkonosko-Izersklego
Klastra Turystycznego"
jest finansowany ze srodków Budzetu Województwa Dolnoslaskiego
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CelemglównymrzadowegoProgramu RozwojuTurystykido 2020 roku
jest wzmocnienierozwoju konkurencyjnejI innowacyjnejturystykipoprzez
wspieranieprzedsiebiorstw.
organizacji
i instytucjiorazinicjatywsektoraturyzasadzrównoKoordynatorKIKT, Karkonoska noscl polskichprzedsiebiorców
do ryzujacykongresowa
ofertemiasta. z dwiemaogólnopolskimigrupami styki,z poszanowaniem
obiekty wazonegorozwoju.Programdeklaruje
powstal hotelowymi.posiadajacymi
AgencjaRozwojuRegionalnego
S.A. wspólpracyprzedstawiladr Malgo- Woparciuotedoswiadczenia
przewiduje,ze przystapiado niego . rzata
Januszewska,
którawskazala;
ze projektpromocjiToruniao wartosci w regionie,poswieconeudzialowi nowepodejsciedo rozwojutejdziedziny
Podczas gospodarki.m.in. przezrozwójzintekolejniprzedsiebiorcy
i innejednostki, chociaz~bserwacjapraktykigospo- 0.7 mlnzl, z wklademwlasnymwy- tych hoteliwe wspólpracy.
zainteresowane
rozwojemturystyki darczej
wskazuje
nawzrostznaczenia noszacym
15proc.,naktóryskladaja VII GremiumEkspertówTurystyki growanychsieci obejmujacychrózne
zostaly podmiotyzaangazowane
w proceskonKlastra. w Krakowieprzeprowadzone
w regionie.Niesa okreslonezadne wspólpracy,
to zbytczestoma ona ,sieprzedsiebiorcy-czlonkowie
sa rozmowyz RafalemSzmytke,preze- kurencyjnoscigospodarkiturystycznej:
zalozenia
ilosciowei temporozwoju charakterbardziejdeklaratywny
niz W ramachprojektuprzewidziane
Turystycznej,przedsiebiorców,instytucji otoczenia
udzialw Tar- semPolskiejOrganizacji
Klastra.Podstawowymi
wyznacznl- rzeczywisty.Podkreslilatakzefakt. m.In.misje'handlowe,
i ogólno- która.zgodniez Programem
Rozwoju biznesu. nauki, kultury. instytucji
kamiprzyprzyjeciu
nowychczlonków ze w sytuacji, gdy dostosowanie gachIMEXwe Frankfurcie
cltyllghL
Turystykido2020roku,pelnicbedzie finansowych. Forma realizacji ty~h
bedziedeklarowana
checwspólpracy, przedsiebiorców
dozmieniajacego
sie polskakampania
posiadana
renomanarynkui jakosc otoczenia
wymaga
ciaglegomonitoro- Efektemspotkaniajest zaintere- role centrumklasterlnguturystyki. zalozenbedaklastry,jako platformy
w KIKT,wyrazone tJrazprof. HannaZawistowska,
kle- wspólpracyprzedsiebiorców,adminiswiadczonych
uslug.Przewidujemy waniaInterakcji
zachodzacych
miedzy sowanieudzialem
- mówiKrzysztofKorzenz BiuraPo- podmiotamirynkowymi,to oparta m.In.przezprzedstawicieli
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drózyDiscover
Silesia- zewsr6dnas na zaufaniuwspólpracapozwalana Jeleniogórskiego.Karkonoskiego BadanEdukacyjnych.
opracowujacych badanI rozwoju.Karkonosko-Izerskl
TermCieplickich SektorowaRameKwalifikacjidlatury- KlasterTurystycznyjest organizacja.
znajdasiezar6wnahatelefunkcjanu- szybkai taniawymianeinformacji ParkuNarodowego.
czasiena stykI.NawiazanyzostalkontaktzTMB która, dzialajac w Sudeckiej Sieci
jacesamodzielnie,
jak i sieciawe,na- pomiedzypartnerami.wspólneroz- i kilkuhotelI.W najblizszym
zostanieogloszony Tourlsmus-Marketlng Brandenburg Innowacji.podejmujewyzwanierealistawiane
naprzyjecie
kazdego
gascia. wiazywanie
problemówi stabilizacje www.klkt.com.pl
Tourlsmus zacjitych celówna obszarzeAglomeczlonkowskiej
Klastra. GmbHClustermanagement
jak i specjalizujace
sie W .obsludze wspólpracy.
W ten sposóbzaufanie wzórdeklaracji
popularyzacji
Klastra
w regio- w Poczdamie,efektemczegojest za- racji Jeleniogórskiej.Zapraszamydo
kuracjuszy
uzdrawiskawych.
Czekamy obnizakosztywspólpracy.
upraszcza Oprócz
intensywne
dzialania proszenieKIKTdo udzialuw gieldzie wspólpracywszystkich,którzyuznaja
nakalejne
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I zywa w krajui zagranica.Przedstawiciele Informacjeo podejmowanychprzez
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zylo spotkanieinicjatorówKlastra Turystyczny,
do któregoprzystapilo jacychzasadyi kryteriawylaniania na temat Sektorowej Ramy Kwalifizprzedstawicielami
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