
Budujmy
nasz region.
 W zespole łatwiej osiągnąć cel.

Program tworzenia partnerstw lokalnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„EURO2012 – szansa turystyczna dolnośląskich subregionów”
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- Panie Wójcie mamy pewien pomysł.
Chcielibysmy zaprosić gminę do realizacji 
wspólnego projektu.

BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ
- Projekt realizowany w ramach 
partnerstwa regionalnego.

- Firma budowlana, słucham?
- Proszę Pana dzwonię w sprawie 
budowy przystani kajakowej...

Przystań kajakowa „Wielki Błękit”
zaprasza na uroczyste otwarcie.

„Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę wypoczynku 
naszego regionu. Liczne miejsca noclegowe, restauracje, 
przystań kajakowa, trasy rowerowe to tylko niektóre z atrakcji”.

- Słuchajcie, musimy znaleźć fajne 
miejsce na wyjazd integracyjny dla 
naszych pracowników...

- Potrzebujemy 50 miejsc noclegowych 
i restauracji na wieczór. Chcielibyśmy też 
móc aktywnie spędzić czas w ciągu dnia
- Myślę, że mam dla Państwa odpowiednią 
ofertę.

- Musimy powiedzieć szefowi, żeby częściej 
organizował takie wyjazdy!

Proszę, to oferta turystyczna 
naszego regionu. Miło nam będzie 
gościć Pana ponownie.

- Widzisz kochanie, mówiłem, że to świetne miejsce!
To co, teraz idziemy popływać, a wieczorem pójdziemy na kolację do restauracji przy przystani?

 - Wiecie co, przydałaby się przystań 
kajakowa na naszej rzece...
To przyciagnęłoby turystów.

?

Partnerstwo lokalne – jak to działa.



www.subregiony2012.pl

PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

sektor biznesu

sektor pozarządowysektor publiczny

Euro 2012 to szansa, jakiej nie możemy zaprzepaścić. Szacuje się, że dzieki organizacji mistrzostw ruch turystyczny zwiększy się o około
4 000 000 turystów. To od nas wszystkich zależy ilu z nich będzie miało okazję zetknąć się z ofertą turystyczną Twojej gminy, hotelu, centrum spa, 
muzeum czy imprezy kulturalnej. Warto postawić sobie kilka pytań. Czy nasza oferta jest atrakcyjna? Czy turyści będą wiedzieli jak do nas dojechać? 
Jak zaplanować im dzień od rana do wieczora? Czy wszyscy się u nas pomieszczą? Co możemy zyskać dzięki kontaktom z innymi firmami 
i organizacjami z sąsiednich gmin? Postarajmy się odpowiedzieć na te i inne pytania oraz stwórzmy możliwości dla wspólnych korzyści. W zespole 
łatwiej osiągnąć cel.

Realizując wspólne działania budujemy atrakcyjnieszą ofertę, łatwiej ją promujemy i podnosimy naszą konkurencyjność. Osiągamy korzyści                  
na wszystkich polach: samorządowych, pozarządowych i prywatnych. W zespole łatwiej osiągnąć cel.

Jak się zorganizować? Gdzie się spotkać? Z jakich narzędzi korzystać? Jak pozyskać środki zewnętrznego finansowania? Aby odpowiedzieć na te i inne 
pytania uruchomiliśmy projekt „EURO2012 – szansa turystyczna dolnośląskich subregionów”. Oddajemy również do Waszej dyspozycji 
Biura Subregionów. Zapewnimy pakiet szkoleń z zakresu tworzenia strategii i budowy partnerstw. Pomożemy Wam również w zakresie doradztwa 
technicznego, logistycznego i merytorycznego –  możecie na nas liczyć. W zespole łatwiej osiągnąć cel.

sektor publiczny sektor biznesu sektor pozarządowy

– promocja działań samorządu i gminy
– ożywienie gospodarcze gminy
– realizacja działań statutowych
– pozyskanie wiedzy o potrzebach mieszkańców
– wykorzystanie zasobów samorządowych
   (terenów, obiektów, wydarzeń kulturalnych)

– pozyskanie nowych klientów
– dofinansowane szkolenia
– narzędzia do reklamy produktów lub usług
– pozyskanie partnerów
– dostęp do wiedzy o funduszach i grantach
– dostęp do informacji o planach gminy/powiatu
– platforma wymiany informacji

– promocja idei i działań
– szansa na znalezienie sponsora
– dostęp do zasobów innych partnerów
– pozyskanie wolontariatu
– dostęp do wiedzy o polityce lokalnej
– szkolenia i dostęp do know how
– dostęp do wiedzy o funduszach i grantach

W zespole 
łatwiej osiągnąć cel.



Reginalne Biura Partnerstwa

Biuro Partnerstwa
ul. Leszczyńskiego 4/46
50-078 Wrocław
tel. +48 519 509 336
biuro@subregiony2012.pl

www.dolnyslask.info.pl

www.subregiony2012.pl

Bory Dolnośląskie
Bolesławiec
+48 519 509 337
boleslawiec@subregiony2012.pl

Odra Wschód-Wrocław-Odra Zachód
Wrocław
+48 519 509 336
wroclaw@subregiony2012.pl

Dolina Baryczy
Milicz
+48  519 509 339
milicz@subregiony2012.pl

Ziemia Kłodzka
Polanica-Zdrój
+48 519 509 338
polanica-zdroj@subregiony2012.pl

Subregiony: 

Polanica-Zdrój

Wrocław

Milicz

Bolesławiec


