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Výzkum cestovního ruchu na česko polském pohraničí šanci na odbornou
přípravu společné turistické nabídky obou regionů.
Projekt je zaměřený na zlepšení a profesionalizaci cestovního ruchu na česko-polském
příhraničí. Díky realizaci předpokládaného záměru projektu, získáme přesné informace tykající se
intenzity cestovního ruchu, kvality obsluhy a očekávání turistů v lokálním i regionálním měřítku,
přineseme také návrhy a doporučení týkající se množství, kvality a rozsahu aktivit, které by měly být v
nejbližší době realizované tak, aby pomohly zvýšit konkurenceschopnost sledovaného území vůči
silnější regionům a turistickým lokalitám. V důsledku bude možné provést konkrétní činnosti
zaměřené na profesionalizaci turistické nabídky a také zlepšení kvality obsluhy hostů přímo
navštěvujících opolský (RP) a moravskoslezský (RCz) region.
Kompletní analýza cestovního ruchu poskytne institucím, firmám, podnikatelům a aktérům v
cestovním ruchu podstatné závěry a doporučení pro další orientaci, zaměření v jejich činnosti v rámci
cestovního ruchu v Regionech a umožní vytváření a propagaci lepší a více profesionální turistické
nabídky, než tomu bylo doposud.
Strategickým cílem projektu je profesionalizace turistické nabídky v polsko-české příhraniční oblasti,
na území Moravskoslezského kraje, Opolské vojvodství a její přizpůsobení k zjištěným očekáváním
turistů a k potřebám vývoje turistického sektoru. Operační cíle: 1) posílení přeshraničních kontaktů
mezi obyvateli, kteří jsou často uživateli turistické nabídky právě v rámci pohraničí pl-cz; 2) vytvoření
profesionálního zázemí a vyhotovení zacílení atraktivní nabídky na základě výstupů projektu, přesněji
z analýzy kvalitativních dat; 3) zlepšení efektivnosti využití příhraniční polohy a specifických
turistických atributů Regionů k jejich rozvoji; 4) vytipování cílových skupin uživatelů turistické
nabídky, ke kterým by měla být nasměrována právě nabídka z příhraničí a 5) zlepšení podmínek
společensko-ekonomických k rozvoji v pohraničních oblastí.

Popis akce projektu:
1. Pořádaní polsko – české vědecké konference zahajující celý projekt.
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2. Zřízení projektové skupiny: koordinátor projektu a výzkumu, 20 osob pro dotazovaní, osoba
pro zpracování statických dat
3. Vyhotovení polsko-českého dotazníku spolu s českou stranou (překlad: pl, cz, de, en). Dotazník
rozdělený do dvou části. 1-obecná ohledně cestovního ruchu, 2- ohledně cestovního ruchu
mezi opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem
4. Upřesnění metodologie výzkumu. Připravení postupu pro výzkum na polské stráně PL
5. Uskutečnění průzkumu veřejného mínění v opolském vojvodství
1 etapa „Zima” (únor, březen 2012), 2 etapa: „Léto” (červenec, srpen a polovina září 2012)
6. Vložení získaných dat z dotazníku do počítačového programu na zpracování
7. Provedení statistické analýzy dat odbornou osobou.
8. Vyhotovení reportu z výzkumu a jeho tisk a vyhotovení shrnutí výsledků výzkumu ve formě
propagačního článku o celém projektu.

