Jméno žadatele

Svazek obcí Dolní Bělá

Název projektu

PODPORA ROZVOJE TURISTIKY V OBLASTI VRCHA A OKOLÍ

Výše rozpočtu
a dotace

834 588,- Kč
695 165,- Kč

Popis projektu

Oblast Vrcha se nachází v jihozápadní části okresu Rychnov nad
Kněžnou a je tvořena katastrálním územím obcí tří dobrovolných
svazků – DSO Vrchy, Svazkem obcí Dolní Bělá a Svazkem obcí Dřížná. Účelem tohoto projektu bylo především oživení regionální turistiky a zvýšení povědomí o mikroregionu jako o turisticky atraktivní
oblasti Královéhradeckého kraje.
Realizací plánované marketingové kampaně byl vytvořen kvalitní
informační systém zabezpečující komplexní údaje o mikroregionu
jako o území se zajímavým potenciálem pro místní obyvatele i pro
návštěvníky turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka. Byly tak
vytvořeny podmínky pro rozvoj aktivit nejen v rámci pěší turistiky
a cykloturistiky, ale i pro společenské vyžití v rámci tradičně konaných kulturních akcí včetně pravidelných krajských a okresních soutěží, přehlídek a dalších regionálních sportovních setkání.
Uskutečnění projektu představuje tři komunikační kanály – Aktivity
projektu:
Aktivita I. – Informační tabule v obcích s mapou mikroregionu
i jednotlivých obcí a základními turistickými údaji
Aktivita II. – Tištěná publikace – ročenka s přehledem pravidelně
konaných akcí a informacemi o současných i historických zajímavostech jednotlivých obcí
Aktivita III. – Internetová prezentace – webové stránky území jako
turisticky atraktivního území v rámci turistické oblasti
Orlické hory a Podorlicko (www.regionvrcha.cz)
Území, které realizovaná marketingová kampaň propaguje s ohledem na navazující aktivity ostatních subjektů v oblasti cestovního
ruchu, představuje katastry 11-ti obcí o celkové rozloze cca 10 tis.
hektarů a téměř 5 000 trvale žijícími obyvateli.

Doba trvání projektu

říjen 2005 – červen 2006

Zpracovatel

DABONA s.r.o.

Foto

Kontaktní osoba

Jan Voda, předseda Svazku obcí Dolní Bělá, nositele projektu
Obec Lično, obec@licno.cz, 494 384 204
Zuzana Ceplová, manager projektu
DABONA s.r.o., ceplova@dabona.eu, 494 531 538
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Dobrovolný svazek obcí Vrchy
Svazek obcí Dřížná

�������������������

VRŠÁČEK

A

BĚLINKA

