
Ponadregionalny program „Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”
stworzył możliwości na wyrównanie szans w rozwoju naszego regionu. Gmina
Bełżec w partnerstwie z Gminą i Miastem Ulanów korzystają z tej szansy we
wspólnym projekcie. 

Wspólny projekt obu gmin nosi nazwę „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów
szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej”.
Projekt jest 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. Całkowita wartość Projektu wynosi 400
815,76PLN, a otrzymana kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych Projektu) wynosi 
352 634,18 PLN.
W ramach projektu 19 kwietnia 2013 roku w Ulanowie odbyła się konferencja pod nazwą „Stężenie jodu
w powietrzu na terenie Gminy i Miasta Ulanów jako czynnika eskalującego potencjał turystyczny.” 
W konferencji wzięli dział samorządowcy, przedsiębiorcy i specjaliści z branży turystycznej z regionu.
Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ekspertyzy klimatycznej dotyczącej stężenia jodu w powietrzu
na terenie Gminy Ulanów. Analiza przeprowadzona w ramach projektu „Platforma kooperacyjna Gminy
Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego
pomiędzy regionami Polski Wschodniej” stworzyła zupełnie nowe perspektywy rozwoju turystycznego
Gminy i Miasta Ulanów, które zostały przedyskutowane również podczas kolejnej konferencji.
A druga z czterech zaplanowanych konferencji miała miejsce 22 czerwca. Tym razem spotkanie dotyczyło
„Możliwości podniesienia potencjału turystycznego Gmin na tle województw Polski Wschodniej.”
Konferencja odbyła się w Ulanowie na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Błękitny San”. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu współpracujących samorządów oraz reprezentanci
środowisk zainteresowanych rozwojem turystyki. Zaproszeni prelegenci przedstawili analizy dotyczące
obecnego stanu rynku turystycznego w Polsce Wschodniej. Przedstawili również 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.
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