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Kto jest kim w projekcie?

Lider projektu, wnioskodawca - Śląska Organizacja Turystyczna

Partnerzy Subregionalni (koordynujący prace nad projektem 
w terenie):

- Stowarzyszenie „Region Beskidy”,
- Stowarzyszenie Rozwoju Współpracy Regionalnej „OLZA”,
- Górnośląski Związek Metropolitarny,
- Związek Gmin Jurajskich,
- Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Beneficjenci Końcowi – ok. 90 instytucji w województwie śląskim, 
faktyczni odbiorcy pomocy



Priorytet III RPO WSL 2007 – 2013. Turystyka

Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej

Cel działania: Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej. 

Rodzaje projektów:

Tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej 
(w tym przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji
służących informacji turystycznej).

Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako 
elementów systemu informacji turystycznej. 

Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji 
turystycznych.



Proponowany do realizacji projekt nosi znamiona „projektu 
systemowego / kluczowego”

- realizowany będzie na terenie całego województwa,

- obejmuje swoim zakresem istniejące oraz nowopowstające punkty 
informacji turystycznej (ok.90),

- wdrożenia dotyczyć będą zapisów zawartych w „Programie 
Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji 
Turystycznej”,

- w przygotowanie i wdrażanie projektu zaangażowane zostały 
podmioty o charakterze: regionalnym, subregionalnym i lokalnym,

-przeprowadzono konsultacje społeczne zakresu projektu z 
partnerami i beneficjentami końcowymi (punkty IT).



Trzy Komponenty projektu – Śląski System Informacji Turystycznej

- Komponent analogowy (ASIT),

- Komponent cyfrowy (CSIT),

- Oznakowanie atrakcji turystycznych.



Komponent analogowy (ASIT)

- Wyposażenie punktów it w jednolite meble, stojaki na materiały 
promocyjne, komputery itp.

- Opracowanie i dystrybucja drukowanych materiałów informacyjno –
promocyjnych



Komponent cyfrowy (CSIT)
(wyposażenie punktów it w odpowiedni 
sprzęt)

- komputery wraz z oprogramowaniem,
- projektory multimedialne,
- cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery,
- GPS-y oraz audioprzewodniki,
- faxy, telefony, telefony komórkowe,
- skanery, drukarki itp.,
-zakup i wdrożenie technologii intranet,

- infokioski,
- rozbudowa portalu GoSilesia.pl.



Rozbudowa GoSilesia.pl (wybrana funkcjonalność)

• Platforma społecznościowa,

• Dostęp do wybranych informacji za pośrednictwem technologii SMS,

• Geolokalizacja GPS obiektów i tras,

• Prezentacja wybranych atrakcji w formie zdjęć panoramicznych i 
fotografii sferycznej 360/180o,

• Prezentacja wybranych atrakcji w formie wektorowego obrazu 3D,

• Prezentacja profili tras w układzie 2D oraz 3D,

• Wprowadzenie tras (śladów GPS),

• Dodanie komentarzy głosowych do wybranych atrakcji,

• Zastosowanie mechanizmów wspomagających pracę osób 
niepełnosprawnych,

• Synchronizacja do stron IT oraz infokiosków.



Oznakowanie atrakcji turystycznych

- Jednolite oznakowanie dojścia i dojazdu do punktów informacji 
turystycznej i samych punktów

- Kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych województwa 
śląskiego o znaczeniu regionalnym (ok. 200 atrakcji)



Planowane znakowanie atrakcji turystycznych (Rybnik)

Rybnik - Centrum, Historyczne centrum miasta (Rynek),
Rybnik - Ligocka Kuźnia, Kościół św. Wawrzyńca (Szlak 
Architektury Drewnianej) XVIII w.,
Rybnik - Wielopole, Kościół św. Katarzyny (Szlak Architektury 
Drewnianej) XVII w.,
Rybnik – Chwałęcice - Zalew Rybnicki (OSiR) 

Średnio montaż 6 znaków kierunkowych na atrakcję w pasie 
drogowym.



Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Śląskiego Systemu 
Informacji Turystycznej

Katalog Identyfikacji Wizualnej:

- standaryzacja znaku (stworzenie regionalnej marki informacji 
turystycznej),
- aplikacje na nośnikach,
- oznakowanie jednostki IT,
- oznakowanie dojścia / dojazdu,
- stojak na materiały informacyjno-promocyjne,
- wspólny element wizualizacji stron informacji turystycznej 
partnerów projektu,
- wizualizacja oznaczenia kategorii jednostek IT.



14 530 000 złotych
z czego…

12 350 500 złotych 
chcemy pozyskać ze 
środków Unii 
Europejskiej (85% 
wartości projektu)

2 179 500 złotych
to wkład własny 
partnerów projektu
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Ile to będzie kosztowało?



Rola Partnerów Subregionalnych

- udział w pracach projektowych i koncepcyjnych nad studium 
wykonalności i wnioskiem aplikacyjnym do działania 3.3. RPO,
- udział w audytowaniu punktów IT,
- wdrażanie projektu na poziomie subregionu (obszaru działalności 
partnera),
- solidarna odpowiedzialność z BK za ich działania i zaniechania, 
- nadzór nad realizacją projektu w terenie,
- oddelegowanie pracownika dla potrzeb realizacji przedmiotowego 
projektu,
- bieżąca kontrola wykorzystania przez punkty IT przekazanego w 
ramach projektu wyposażenia. Wykrywanie nieprawidłowości,
- sporządzanie raportów, danych i statystyk i przekazywanie ich do 
ŚOT,
- dystrybucja i redystrybucja wydawnictw przekazanych przez ŚOT.



Rola Beneficjenów Końcowych

- obowiązek uzyskania wszystkich uzgodnień związanych 
z utworzeniem nowego PIT, 
- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień na montaż
infokiosków, 
- raportowanie na potrzeby sprawozdawczości z realizacji wniosku, 
- ubezpieczenie otrzymanego wyposażenia, 
- ponoszenie bieżących kosztów utrzymania i ewentualnych napraw 
otrzymanego wyposażenia,
- wykorzystanie otrzymanego wyposażenia zgodnie z celami 
projektu,
- zapewnienie trwałości projektu przez okres min. 5 lat od 
zakończenia i rozliczenia projektu, 
- utrzymanie standardu i jakości świadczonych usług.



Śląski System Informacji Turystycznej w Subregionie Zachodnim

- 18 gmin i powiatów zaangażowanych w realizację projektu,
- montaż 24 infokiosków turystycznych,
- powstanie 8 nowych punktów informacji turystycznej,
- doposażenie 2 istniejących punktów it,
- oznakowanie dojścia/dojazdu wszystkich do punktów it,
- oznakowanie dojazdu do 24 atrakcji turystycznych w tym obiektów 
na szlaku architektury drewnianej,
- wyposażenie punktów it oraz druk materiałów promocyjnych.

Razem to prawie 1 000 000 mln zł na rozwój turystyki w 
Subregionie Zachodnim



Informacja turystyczna w Subregionie Zachodnim



Informacja turystyczna w Subregionie Zachodnim



Śląski System Informacji Turystycznej jest rozwiązaniem 
modelowym dla stworzenia, funkcjonowania i zarządzania 

informacją turystyczną w regionie.

Z doświadczeń i wiedzy Śląskiej Organizacji Turystycznej korzystają
już 3 poza śląskim regiony (małopolski, świętokrzyski, mazowiecki) 

tworząc regionalne systemy informacji turystycznej oraz Polska 
Organizacja Turystyczna tworząc system krajowy. 



Dziękuję za uwagę

Adam Wawoczny 
Dyrektor Biura

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. J. i F. Białych 7

biuro@subregion.pl
www.subregion.pl


