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Gmina Bełżec jako Lider (woj. lubelskie) w partnerstwie z Gminą i Miastem Ulanów                 

(woj. podkarpackie) realizuje wspólnie Projekt pn. „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz 

Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego  i wzrostu potencjału turystycznego 

pomiędzy regionami Polski Wschodniej”, współfinansowany 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.  

W ramach projektu 6 września 2013 roku w Bełżcu odbyła się konferencja pod nazwą: „Podobieństwa 

i różnice kulturowe pomiędzy województwami Polski Wschodniej na przykładzie Gminy Bełżec oraz 

Gminy i Miasta Ulanów”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu współpracujących 

samorządów, przedsiębiorcy i specjaliści z branży turystycznej z regionu. Zaproszeni prelegenci 

odnieśli się do kwestii zawartej w samym tytule konferencji jak również przedstawili analizy 

dotyczące obecnego stanu rynku turystycznego w Polsce Wschodniej. Przedstawili ponadto 

potencjalne możliwości rozwoju tej branży, jakie posiadają gminy Bełżec i Ulanów. Konferencja 

zaowocowała poważną dyskusją na temat przyszłej strategii związanej z poszerzaniem oferty 

turystycznej i możliwościami 

inwestycyjnymi. Na spotkaniu pochwalono 

się dotychczasowymi efektami 

zrealizowanych zadań projektowych. 

Zaproszono m.in. do obejrzenia 

„Wirtualnego spaceru po Gminie Bełżec 

oraz  Gminie i Mieście Ulanów ” 

składającego się z: panoram sferycznych 

360° z ziemi, panoram z lotu ptaka, 

zawierającego klipy Video, zdjęcia 

lotnicze, dwie panoramiczne gry 

edukacyjne. Panoramy są opisane, 

udźwiękowione. Można ponadto wysłać e-

mailem panoramiczną pocztówkę. Również 

będzie można pobrać wersję na urządzenia mobilne (wersja dla iPhone dla iPad i Android). Opisy 

poszczególnych panoram dostępne są w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i 

ukraińskiej.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa, które powstały jak dotąd w projekcie czyli: „Album o 

walorach przyrodniczych, turystycznych i kulturowych dla Gminy i Miasta Ulanów” oraz „Teczki ze 

zdjęciami miejsc martyrologii Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów”. Postępy realizacji 

projektu można śledzić na specjalnie opracowanych dwóch podstronach internetowych zarówno w 

Bełżcu jak i w Ulanowie. 

Projekt realizowany jest w latach 2012-2014. Całkowita wartość Projektu wynosi 400 815,76PLN, a 

otrzymana kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych Projektu) wynosi 352 634,18  PLN. 

 

 

 
 

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej 

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 


