TYTUŁ PROJEKTU: Turystyka bez granic - rozwój polsko- słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina
PARTNER WIODĄCY: Gmina Jeleśnia
PARTNER PROJEKTU: Gmina Klin
DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 1 324 641,20 euro
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2017 r. – 28.10.2018 r.
OPIS PROJEKTU:
Wspólnym problemem Partnerów jest pomijanie ich terenów przez
turystów wypoczywających na pograniczu, którzy wybierają bardziej
rozpoznawalne destynacje, zaś nie doceniają walorów przyrodniczych
i kulturowych Jeleśni i Klina – atrakcyjnych walorów ziem górskich, które
wymagają ochrony, ale zarazem nie są obecnie wystarczająco powiązane
z infrastrukturą rekreacyjną, a ich dostępność dla osób uprawiających
turystykę aktywną nie jest wysoka. W ramach projektu m.in. zostaną
dobudowane brakujące odcinki ścieżek pieszo-rowerowych w Gminach
Jeleśnia i Klin jako nowe elementy wydłużające transgraniczny szlak
turystyczny biegnący przez Pilsko. Jednocześnie wytyczenie ścieżek pieszorowerowych łączących się w obu gminach z transgranicznym szlakiem
turystycznym obniży presję ruchu turystycznego na cenne przyrodniczo
obszary, gdyż turyści będą poruszali się po wyznaczonych trasach,
niekolidujących z elementami cennego dziedzictwa przyrodniczego, będą
wypoczywali w wyznaczonych miejscach, do tego celu przygotowanych,
min. wyposażonych w kosze na śmieci, co pozwoli wyeliminować "dzikie
biwaki" oraz nielegalne wysypiska śmieci, które często tam powstają.
Na nowych odcinkach transgranicznego szlaku turystycznego (PrzyborówKrzyżówki, Sopotnia Mała i Klin) powstanie infrastruktura towarzysząca
(punkty widokowe, miejsca odpoczynku), która poprawi atrakcyjność
całego transgranicznego szlaku turystycznego.
Partnerzy projektu chcą ożywić ruch turystyczny m.in. dzięki
następującym działaniom:
- organizacja spotkań informacyjnych dla osób związanych z ruchem
turystycznym na pograniczu, w tym prezentacja projektu
i rozbudowanego szlaku oraz omówienie możliwości zaangażowania się
w jego promocję np. przewodników turystycznych gospodarstwa
agroturystyczne itp.;
- ekspozycja w obu gminach dużych tablic promujących wspólny szlak oraz
jego atrakcje po obu tronach granicy, które zostaną umieszczone przy
trasach przelotowych;
- promocja poprzez wspólne materiały promocyjne obu gmin;
- organizacja rajdów pieszo-rowerowych szlakiem tj. z Jeleśni do Klina
i z Klina do Jeleśni, imprez tematycznych na temat kultury zbójnickiej oraz
promocji walorów ekologicznych w obu gminach.
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