
Gmina Bełżec jako Lider (woj. lubelskie), w partnerstwie z Gminą i Miastem Ulanów (woj. podkar-
packie), 1 listopada rozpoczęła realizację projektu pn. „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz 

Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy 
regionami Polski wschodniej”, współ�nansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-
2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. 

– Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy obydwiema gminami położonymi 
na obszarze dwóch województw należących do regionu Polski wschodniej – mówi Andrzej Adamek, 
wójt gminy Bełżec. – Działania kooperacyjne mają posłużyć promocji potencjału społeczno-gospodar-
czego i wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski wschodniej. Projekt przewidu-
je budowę stałych, ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego bio-
rącymi udział w realizacji przedmiotowego projektu. Wdrożenie projektu w znaczący sposób wpłynie 
na postrzeganie regionu jako obszaru wykraczającego poza granice administracyjne i przyczyni się do 
zwiększenia jego rozpoznawalności w skali całego kraju – dodaje wójt.

Zadaniami służącymi osiągnięciu celu będą:
• opracowanie jednego długoterminowego dokumentu strategicznego pn.: „Strategia Rozwoju 

Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013-2020”;
• opracowanie 3 badań analitycznych, 2 analiz oraz jednej szczegółowej ekspertyzy dotyczącej zawar-

tości jodu w powietrzu na terenie gminy i miasta Ulanów;
• zorganizowanie czterech konferencji poruszających kluczowe zagadnienia odnoszące się do pro-

mocji walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju gospodarczego oraz nawiązania sieci współ-
pracy międzyregionalnej;

• opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących re-
gionów Polski wschodniej: witacze, tablice informacyjno-promocyjne, albumy, kronika, wspólny 
przewodnik turystyczny, wspólne teczki ze zdjęciami miejsc martyrologii;

• opracowanie dwóch podstron internetowych, interaktywnego planu miasta oraz sferycznych pa-
noram.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2014. Całkowita jego wartość wynosi 400 815,76 zł, a otrzyma-
na kwota do�nansowania (90 proc. kosztów kwali�kowanych) wynosi 352 634,18 zł.
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