
PLAN DZIA£ANIA
Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Województwa Œwiêtokrzyskiego 
na rok 2014



„Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocje 
walorów wczesnobarokowego zamku Krzy¿topór w UjeŸdzie”

Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego

Okres realizacji: 1.04.2009 – 31.10.2014

�ród³o dofinansowania: RPO 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna.
Wartoœæ projektu: 5.000.000,00 z³
Planowane koszty 2014 roku: 571 297,48 z³

PRZEDSIÊWZIÊCIA FILMOWE - TELEWIZYJNO  PROMOCYJNE

Produkcja i premiera filmu Gabriel
Film Gabriel zosta³ ju¿ bardzo wysoko oceniony na wielu zagranicznych festiwalach miêdzy innymi 
w USA i Niemczech. Planowana uroczysta prapremiera odbêdzie siê w Kielcach 1 kwietnia 2014 r.
z udzia³em gwiazd filmu, wszystkich pozosta³ych aktorów oraz ekipy produkcyjnej oraz w³adz 
wojewódzkich i zaproszonych goœci. ROT planuje zorganizowaæ tê prapremierê w budynku 
Kieleckiego Centrum Kultury. Producent filmu koñczy negocjaje z dystrybutorem Best Film, która 
ma przez rok emitowaæ film w kinach ca³ej Polski. Emisj¹ filmu jest tak¿e zainteresowana Grupa 
NC+, czyli operator p³atnej telewizji Canal+. Na koñcu film trafi do emisji w wybranej bezp³atnej 
stacji telewizyjnej, negocjacje  na temat wyboru w/w stacji trwaj¹. W ramach premiery w Kielcach 
odby³aby siê tak¿e wizyta studyjna dla dziennikarzy, pozwalaj¹ca pokazaæ im plenery 
wykorzystane w filmie.         

koszt: 
500 000 z³



„Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocje 
walorów wczesnobarokowego zamku Krzy¿topór w UjeŸdzie”

WYDAWNICTWA

Œwiêtokrzyska Kraina Plenerów Filmowych – wydawnictwo albumowe prezentuj¹ce 

œwiêtokrzyskie plenery, wzbogacone o archiwalne zdjêcia z planów filmowych realizowanych na 
terenie obecnego województwa œwiêtokrzyskiego (i dawnego kieleckiego). Fotografie uda³o siê 
pozyskaæ dziêki Filmotece Narodowej, która jest partnerem wydawnictwa, a tak¿e dziêki zbiorom 
archiwalnym producentów i osób prywatnych. Planowany nak³ad wydawnictwa 4 000 egzemplarzy.

Œwiêtokrzyskie zamki, pa³ace i dwory – wydawnictwo jest kontynuacj¹ serii mini przewodników, 

które oprócz opisu atrakcji zawiera dane teleadresowe, informacje o dostêpnoœci obiektu a tak¿e 
ciekawostki. W przewodniku zosta³y opisane wybrane obiekty spoœród wszystkich znajduj¹cych siê 
na terenie województwa œwiêtokrzyskiego. Przy doborze obiektów kierowano siê atrakcyjnoœci¹ 
turystyczn¹, dostêpnoœci¹ dla odwiedzaj¹cych oraz rol¹ i znaczeniem obiektu 
w przesz³oœci.
Planowany nak³ad: 4 000 egzemplarzy

 Katalog produktów turystycznych - sk³ad i druk wydawnictwa –. Wydawnictwo przygotowane na 

potrzeby targów zagranicznych. Prezentuje szereg gotowych pakietów turystycznych wraz 
z wycen¹. Planowany nak³ad: 1000 egzemplarzy ka¿dej z wersji 
jêzykowych (wersja jêzykowa: angielska i niemiecka)

Kielce - opracowanie, sk³ad i druk ulotki – (wersja jêzykowa: 

polska i angielska). Ulotka tworzona na zapotrzebowanie 
Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Opisuje spacer 
po Kielcach z uwzglêdnieniem najwa¿niejszych zabytków
 i atrakcji, dodatkowo za³¹czony zostanie pogl¹dowy plan centrum 
miasta. Dziêki niej zainteresowani turyœci w ³atwy sposób bêd¹ 
mogli poruszaæ siê po mieœcie. Planowany nak³ad 15 000 sztuk.

koszt: 
71 297 z³



„Turystyczna promocja Regionu Œwiêtokrzyskiego poprzez 
produkcje audiowizualne, PR, reklamê oraz inne nowoczesne 

instrumenty i narzêdzia”

Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego
Okres realizacji: 20.07.2010- 31.03.2015  
�ród³o dofinansowania: RPO 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna.
Wartoœæ projektu: 8.275.000,00 z³
Planowane koszty 2014 roku: 3 237 003,24 z³

PRODUKCJE AUDIOWIZUALNE

Emisja spotów promuj¹cych œwiêtokrzyskie stoki narciarskie w telewizji w terminie 01.01 - 
15.01 2014 r. 
W lutym zakoñczy³a siê emisja w TVN 24 kampanii reklamowej opartej o wyprodukowany nowy spot 
„Œwiêtokrzyskie Czaruje – polec na narty”. Spot promowa³ turystkê narciarsk¹ w regionie oraz serwisy 
www.narty-swietokrzyskie.pl i www.swietokrzyskie.travel. W ramach kampanii w styczniu oraz lutym 
w  TVN 24  wyemi towano  ³¹czn ie  110   
8-sekundowych billboardów sponsorskich przy 
prognozie pogody. 

Kampania promuj¹ca inwestycje w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej Starachowice. W ramach 
przewidzianego bud¿etu planowana jest produkcja
 i emisja nowego spotu reklamowego w stacjach 
tematycznych m.in. TVN 24, ewentualnie TVN 24 
Biznes i Œwiat oraz  Polsat Biznes (zale¿nie od 
wyników ogl¹dalnoœci). W za³o¿eniu kampania ma 
pokazywaæ nie w tylko sam¹ strefê, ale tak¿e wa¿ne 

dla potencjalnych inwestorów otoczenie tj. mo¿liwoœci edukacyjne, walory turystyczne, 
infrastrukturê itp. zgodnie z zapotrzebowaniem i sugestiami SSE Starachowice.

12. Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Dzieciêcej w Pacanowie (30 maja-1 czerwca 2014 roku)
Najwiêksze,  przedsiêwziêcie artystyczne promuj¹ce kulturê i edukacjê dzieciêc¹ w województwie 

œwiêtokrzyskim, skierowane do publicznoœci familijnej, po³¹czone z obchodami Miêdzynarodowego 
Dnia Dziecka. Wœród najwa¿niejszych punktów programu planowane s¹ nastêpuj¹ce 

wydarzenia: Wielki Tekst Wiedzy o Bajkach z udzia³em piosenkarzy, sportowców, 
aktorów który poprowadz¹: Paulina Chylewska, Maciej Or³oœ. 
Planowany jest tak¿e koncert z udzia³ gwiazd m.in.: Sylwi Grzeszczak, Enej, Rafa³a 
Brzozowskiego i Lemona. Ponadto w ramach festiwalu odbêd¹ siê Spotkania Mistrzów 
Teatru, Spotkania Mistrzów Muzyki, Bajkowy Korowód, prezentacje artystyczne goœci 

z Norwegii (dzieci, grupy rekonstrukcyjne) warsztaty kreatywne dla dzieci i m³odzie¿y.
Organizatorzy: Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Regionalna Organizacja 
Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego, Urz¹d Marsza³kowski Województwa 

Œwiêtokrzyskiego

koszt: 
126 373 z³

koszt: 
300 000 z³

koszt: 
150 000 z³



„Sabat Czarownic 5” 
27.06.2014 Amfiteatr Kadzielnia, transmisja TVP 2, godz. 21.10
Tegoroczny Sabat Czarownic ma byæ wyj¹tkowy z okazji swojego piêciolecia. Sabat poprowadz¹... 
Szatan, a konkretnie Barbara Kurdej - Szatan, akorka znana z reklamy Play oraz Anna Mucha, 
aktorka z serialu „M jak Mi³oœæ”. Wœród planowanych na ten rok wykonawców znaleŸli siê m. in. 
Maryla Rodowicz, Maciej Maleñczuk,  Zakopower, Wilki, Piersi, Justyna Steczkowska, Mariusz 
Ostrowski, Kielecki Teatr Tañca, Kabaret Pod Wyrwigorszem. Sabat ma w wiêkszym ni¿ 
dotychczas stopniu nawi¹zywaæ  do magii, legend regionu oraz jego prehistorycznych korzeni 
(tetrapod). Folkowym nawi¹zaniem do tradycji regionu ma byæ przebój „Ba³kanica” zespo³u Piersi 
wykonana w towarzystwie ludowych artystów z regionu.     

„Turystyczna promocja Regionu Œwiêtokrzyskiego poprzez 
produkcje audiowizualne, PR, reklamê oraz inne nowoczesne 

instrumenty i narzêdzia”

PRODUKCJE AUDIOWIZUALNE

koszt: 
1 000 000 z³



„Turystyczna promocja Regionu Œwiêtokrzyskiego poprzez 
produkcje audiowizualne, PR, reklamê oraz inne nowoczesne 

instrumenty i narzêdzia”

PRODUKCJE AUDIOWIZUALNE

Inne produkcje audiowizualne:
?Koszty przygotowania i produkcji p³yt 
DVD „Sabat Czarownic 5”
?Emisja wyprodukowanych spotów lub 
produkcja nowych spotów, filmów, felietonów
?Reklama w mediach elektronicznych i 
drukowanych
?Widowisko modowe “Po zmierzchu” -  
przewidziane na oko³o 60 minut, 
nawi¹zuj¹ce go s³ynnej literackiej sagi 
„Zmierzch”, ale z wykorzystaniem 
elementów magii i czarów, odwo³uj¹cych siê 
do województwa Œwiêtokrzyskiego. Pomys³ 
wed³ug scenariusza i w re¿yserii Anny 
Skuratowicz opiera siê na wykorzystaniu 
kolekcji mody projektantów krakowskich i 
kieleckich, które odwo³uj¹ siê do elementów 
magicznych, ale te¿ œwiêtokrzyskich. W widowisku zostan¹ wykorzystane lasery, dymy oraz 
pokazy capoeiry. W za³o¿eniu widowiska ma byæ skonstruowane tak, aby mo¿na je by³o 
pokazywaæ tak¿e podczas innych eventów. Widowisko zostanie po raz pierwszy wystawione 
01.05.2014 r. w Sandomierzu, jako element eventu promuj¹cego 10-t¹ rocznicê wst¹pienia 
Polski do Unii Europejskiej.

ZAKUP FILMÓW REKLAMOWYCH I PREZENTACJI AUDIOWIZUALNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI

W ramach tego dzia³ania planuje siê produkcjê 
kolejnego filmu w technologii 3D, który wyœwietlany 
bêdzie w mobilnym kinie.
W za³o¿eniu film bêdzie kompilacj¹ krótkiej 
ekranizacji legendy o Sabacie Czarownic 
i symulacji lotu na miotle. Istot¹ produkcji jest 
przedstawienie atrakcji turystycznych Województwa 

Œwiêtokrzyskiego na kanwie ró¿nych form turystyki aktywnej w regionie œwiêtokrzyskim. 
Film sk³adaæ bêdzie siê z kompilacji dynamicznych ujêæ wykonanych z perspektywy czarownicy 
lataj¹cej na miotle. Zdjêcia wykonywane bêd¹ w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystaæ efekty 
dostêpne w kinie. 

koszt: 
207 375 z³

I wariant
koszt: 

141 935 z³

II wariant
koszt: 

90 000 z³

„Promujmy Polskê razem” - ambientowa kampania promocyjna POT
Planowany termin 27.06 przy okazji Sabatu Czarownic lub we wrzeœniu 
G³ówny punkt programu jednodniowej akcji plenerowej to aran¿owanie bajkowych scenek 
zaczerpniêtych z kreacji bajkowej kampanii „Bajkowy urlop w Polsce”- przeprowadzonej przez POT. 
T³em akcji staje siê instalacja z bajkowym layoutem ustawiana w ruchliwych, œródmiejskich punktach 
miasta.
„Aktorami” s¹ goœcie oficjalni, na czele z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych, ponadto 
przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, reprezentanci produktów turystycznych z 
regionu uhonorowanych certyfikatem POT,dziennikarze obecni na konferencji oraz zaproszona 
gwiazda. Jednak najliczniejsz¹ grup¹ odgrywaj¹cych bajkowe sytuacje s¹ zwykli ludzie - mieszkañcy 
(a tak¿e turyœci), którzy przez ca³y czas trwania ambientu maj¹ byæ g³ównymi aktorami wydarzenia.



„Turystyczna promocja Regionu Œwiêtokrzyskiego poprzez 
produkcje audiowizualne, PR, reklamê oraz inne nowoczesne 

instrumenty i narzêdzia”

CZARUJ¥CA KAPSU£A PROMOCYJNA

ZAKUP SAMOCHODU Z GARA¯OWANIEM

Zakup mobilnej kapsu³y wraz z wyposa¿eniem – odbiór zamówienia, magazynowanie

Kwota stanowi wynagrodzenie dla wykonawcy mobilnego kina - Czaruj¹cej Kapsu³y 5D. 
Kino umo¿liwiaæ bêdzie prezentacjê filmów w formie obrazu trójwymiarowego. Projekcja zostanie 
wzbogacona o efekty specjalne, m.in. podmuchy wiatru, zapachy, kurtynê wodn¹, ³askotanie nóg, 
efekty œwietlne i dŸwiêkowe, generator dymu.
Trójwymiarowy obraz 3D, zsynchronizowany z efektami specjalnymi daje iluzjê rzeczywistoœci 
i uczestniczenia w akcji filmu.
Filmy realizowane na potrzeby kina utrzymane s¹ w konwencji pokazywania obrazu z perspektywy 
lotu ptaka. Celem takiego zabiegu jest stworzenie efektu symulatora lotu na miotle, co zwi¹zane jest 
z przekazem promocyjnym regionu opartym o legendy œwiêtokrzyskie i mity czarownicy.

Zakup samochodu jest œciœle powi¹zany z eksploatacj¹ mobilnego kina 5D. ROT chce w ten sposób  
uniezale¿niæ siê od firmy zewnêtrznej i samodzielnie przewoziæ mobilne stoisko targowe oraz kino 5 D 
na imprezy targowe i eventy. Wybór samochodu nast¹pi po przeanalizowaniu opinii ekspertów co do 
specyfikacji samochodu spe³niaj¹cego potrzeby i wymogi holu mobilnej kapsu³yi znacz¹c obni¿y i koszty 
transportu. 

lub

koszt: 
726 080 z³

koszt: 
300 000 z³



„Turystyczna promocja Regionu Œwiêtokrzyskiego poprzez 
produkcje audiowizualne, PR, reklamê oraz inne nowoczesne 

instrumenty i narzêdzia”

PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTW

Druk wydawnictwa:

 Bajki œwiêtokrzyskie – to wersja papierowa powsta³ych audiobooków, zawiera 5 ró¿nych 

opowieœci, których akcje maj¹ miejsce w województwie œwiêtokrzyskim. Bajki s¹ ilustrowane 
licznymi rysunkami prezentuj¹cymi œwiêtokrzyskie atrakcje. Wydawnictwo przygotowane w formie 
ksi¹¿kowej, stu stronicowe, wydane zostanie w nak³adzie 5 000 egzemplarzy.

Opracowanie, sk³ad i druk folderu:
Najwiêksze Atrakcje Turystyczne Województwa 

Œwiêtokrzyskiego – sztandarowe i wizerunkowe 

wydawnictwo ROT zawieraj¹ce opisy atrakcji 
turystycznych, z ca³ego województwa wzbogacone 
o dane teleadresowe. Folder wydany w nowej szacie 
graficznej.

Œwiêtokrzyskie czaruje w 3D - druga czêœæ 
wydawnictwa o tym samym tytule wydana przez 
ROTWŒ w 2013 r. Zamieszczone zdjêcia najwiêkszych 
œwiêtokrzyskich atrakcjiz wykorzystaniem nowatorskiej 
techniki 3D. 

GAD¯ETY

Zakup 50 figurek czarownicy wykonanych 
z porcelany æmielowskiej, rêcznie malowanych
z turystycznym logo regionu i ROTu. W planach s¹ 
tak¿e gad¿ety standardowe typu: pendrive, kubki, 
smycze.

koszt: 
168 256 z³

koszt: 
20 000 z³



„Turystyczna promocja Regionu Œwiêtokrzyskiego poprzez 
produkcje audiowizualne, PR, reklamê oraz inne nowoczesne 

instrumenty i narzêdzia”

AKCJE MEDIALNE

w Internecie, telewizji, radio i prasie ogólnopolskiej oraz regionalnej – wizyty studyjne

Wizyta studyjna dziennikarzy polskich oraz tour operatorów z Ukrainy: 9-12 kwietnia 2014  
Podczas wizyty zostanie zaprezentowana oferta turystyczna regionu œwiêtokrzyskiego g³ównie 
w zakresie wypoczynku na obszarach wiejskich. Wizytê zakoñczy udzia³ w konferencji prasowej Kraju 
i Regionu Partnerskiego VI Miêdzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL  i  zwiedzanie wystawy.

Wizyta studyjna dziennikarzy ogólnopolskich w marcu/kwietniu 2014 
Podczas premiery filmu „Gabriel” w Kielcach pokazuj¹ca plenery filmowe regionu œwiêtokrzyskiego. 

Wizyta studyjna dziennikarzy z Belgii 29 maja – 2 czerwca 2014. 

Podczas wizyty zostanie zaprezentowana agroturystyka i turystyka aktywna, a dziennikarze zakoñcz¹ 
zwiedzanie regionu udzia³em w Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Wizyta studyjna dziennikarzy polskich i zagranicznych (Niemcy, Ukraina) czerwiec 2014, 
Podczas wizyty zostan¹ zaprezentowane uzdrowiska œwiêtokrzyskie oraz oœrodki SPA&Wellness. 
Wizyta zakoñczy siê udzia³em w promocyjnym koncercie plenerowym „Sabat Czarownic”

BADANIA ILOŒCIOWE I WIZERUKOWE

Pod koniec roku 2014 planowane jest zlecenie 
wybranej agencji przeprowadzenie badañ z zakresu 
skutecznoœci i efektywnoœci dzia³añ promocyjnych 
przeprowadzonych przez  ROTWŒ. Badania te 
bêd¹ wsparciem do opracowywanej “Strategii 
Rozwoju Turystyk i  w Województwie 
Œwiêtokrzyskim na lata 2014 - 2020”.

koszt: 
31 928 z³

koszt: 
36 055 z³



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Beneficjent: Województwo œwiêtokrzyskie
Partner: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego
Okres realizacji: 30.10.2012 - 31.12.2015  
�ród³o dofinansowania: RPO 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna.
Wartoœæ projektu: 24 870 588,44 PLN (5,88 mln Euro)
Planowane koszty 2014 roku: 6 693 508,42 z³

W 2014 roku rozpocznie siê pierwszy etap realizacji projektu. Dzia³ania podejmowane w tym 
okresie nastawione bêd¹ g³ównie na promocjê idei projektu oraz zamierzonych efektów 
koñcowych. Dzia³ania promuj¹ce walory trasy rowerowej, stanowi¹ce zachêtê do przyjazdu do 
woj. Polski Wschodniej, podejmowane bêd¹ w 2015 roku.

KAMPANIA TELEWIZYJNE

Promocja szlaku w formie product placement w dwóch odcinkach telewizji œniadaniowej
Przewiduje siê do promocji projektu wykorzystanie formatu tzw. telewizji œniadaniowej. Informacje 
o budowanej trasie rowerowej pojawi¹ siê w zale¿noœci od Wykonawcy w stacji TVN (Dzieñ Dobry 
TVN) lub TVP 2 (Pytanie na œniadanie). Promocja realizowana bêdzie poprzez wejœcia na ¿ywo, 
wywiady z ciekawymi osobami, zapowiedzi pogody itp.

Zakup materia³ów do emisji (Spot, filmy promocyjne, film 3d do kapsu³y)

koszt: 
100 000 z³

koszt: 
921 300 z³



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

RADIO

Cykl audycji w rozg³oœniach regionalnych
W ramach komunikacji wewnêtrznej skierowanej 
g³ównie do mieszkañców województwa przez teren 
których przebiega³ bêdzie szlak, zaaran¿owany 
zostanie cykl audycji w rozg³oœniach regionalnych. 
W ramach podejmowanych dzia³añ przeprowadzona 
zostanie kampanii informacyjna o efektach projektu 
i ich wp³ywie na rozwój regionu.

KAMPANIA PROMOCYJNA W PRASIE

Przeprowadzenie kampanii prasowej
Informacje o projekcie pojawi¹ siê równie¿ w wiod¹cych tytu³ach prasy regionalnej, ogólnopolskiej, 
tematycznej, lifestylowej oraz turystycznej.  Materia³y aran¿owane bêd¹ w formie artyku³u, reklamy 
prasowej, wywiadu aran¿owanego, a tak¿e relacji z podró¿y.

KAMPANIA PROMOCYJNA W INTERNECIE

Przeprowadzenie spójnej kampanii w Internecie równie¿ z wykorzystaniem mediów 
spo³ecznoœciowych.

Uzupe³nieniem dzia³añ mediowych bêdzie kampania w Internecie. Obejmie ona zarówno typowe 
formy promocji jak reklama ods³onowa w zasiêgowych portalach ogólnopolskich i regionalnych jak 
równie¿ reklamê w portalach spo³ecznoœciowych. 

- Pozycjonowanie i Google AdWords,
- Kampanie ods³onowe na portalach,
- Reklama banerowa,
- Konkursy.

koszt: 
73 800z³

koszt: 
687 570 z³

koszt: 
606 389 z³



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

PORTAL TURYSTYCZNY

Jednym z istotniejszych wyników realizacji projektu bêdzie uruchomienie interaktywnego, 
dedykowanego rowerzystom portalu internetowego. Oprócz typowych informacji dotycz¹cych 
szlaku, wyposa¿ony zostanie w narzêdzie do planowania tras rowerowych. Z innych funkcjonalnoœci 
serwisu wymieniæ nale¿y: interaktywn¹ mapê, modu³y spo³ecznoœciowe, blog, gry, materia³y, 
multimedialne.

- interaktywna mapa szlaku,
- mo¿liwoœæ zaplanowania w³asnej trasy,
- wideo panoramy, 
- filmy z regionu
- wersja na komórkê do pobrania
- mo¿liwoœæ dodawania swoich wycieczek,
- pobieranie œladów trasy,
- videoblog ect,
- forum.

KAMPANIA W MEDIACH SPO£ECZNOŒCIOWYCH I KANA£ACH VIDEO

Social Media

- Fan Page na portalu Facebook, Instagram

 Dzia³ania:
  promocja tras rowerowych  

promocja atrakcji turystycznych
  promocja wydarzeñ

  aktywizacja fanów (konkursy)

koszt: 
400 000 z³

koszt: 
83 640 z³



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

PROMOCJA PROJEKTU W TYM PR

?20 spotkañ promocyjno - informacyjnych;
?6 konferencji prasowych;
?3 wizyty studyjne dziennikarzy krajowych 
     i zagranicznych;
?Spotkania z partnerami projektu;
?Wykonanie materia³ów promocyjnych.

UDZIA£ W CZTERECH IMPREZACH TARGOWYCH I WYDARZENIACH TOWARZYSZ¥CYCH 
WYKONANIE STOISKA TARGOWEGO

W trakcie realizacji projektu zaplanowano udzia³ w szeregu imprez targowych i wydarzeñ 
towarzysz¹cych. W 2014 roku planowany jest udzia³ w 4 takich imprezach. Jako przyk³adowe mo¿na 
podaæ targi turystyczne w Poznaniu i Londynie, targi rowerowe BikeExpo w Kielcach.

MOBILNY ZESTAW PROMOCYJNY

Na potrzeby wydarzeñ targowych wykonane zostanie stacjonarne i mobilne stoisko targowe. 
W wydarzeniach udzia³ braæ bêdzie równie¿ mobile kino 5D, które czasowo zostanie zaaran¿owane 
na potrzeby projektu.

koszt: 
575 411 z³

koszt: 
289 600 z³

koszt: 
141 450 z³



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE

W zakres ie  wydawn ic tw  
promocyjnych w 2014 roku 
wykonana zostanie  partia 
obejmuj¹ca g³ównie ulotki i mapy 
z przebiegiem szlaku.

MATERIA£Y PROMOCYJNE 

Realizacja tego elementu projektu odbywaæ bêdzie siê w kilku czêœciach. Wiosn¹ br. wykonana 
zostanie I partia gad¿etów w iloœci 37 500 szt. Bêd¹ to zarówno drobne materia³y takie jak 
d³ugopisy, teczki, notatniki, jak równie¿ gad¿ety dedykowane rowerzystom: pompki, dzwonki, 
urz¹dzenia GPS.

OZNAKOWANIE TURYSTYCZNE TRASY

koszt: 
539 896 z³

koszt: 
556 575 z³

koszt: 
620 000 z³



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

W 2014 roku rozpocznie siê wdra¿anie dzia³añ wspieraj¹cych rozwój szlaku rowerowego jako 
produktu turystycznego.  Podejmowane czynnoœci skoncentrowane bêd¹ wokó³ 
przygotowania dokumentacji i pozyskania niezbêdnych uzgodnieñ w zakresie:
- oznakowania szlaków turystycznych, 
- wykonania witaczy, 
- wdro¿enia sieci miejsc przyjaznych rowerzyœcie.

INNE DZIA£ANIA WSPIERAJ¥CE ROZWÓJ PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Wdro¿enie i upowszechnienie standardów certyfikacyjno-lojalnoœciowych
Kolejnym dzia³aniem niezbêdnym do przekszta³cenia trasy rowerowej w produkt turystyczny, jest 
wdro¿enie systemu lojalnoœciowo-certyfikacyjnego na szlaku. 
Systemem tym objête zostan¹:
- szlaki turystyczne,
- kwatery przyjazne rowerzystom, 
- pami¹tki, 
- rozwi¹zania pro-ekologiczne.

Przygotowanie struktur do zarz¹dzania produktem po okresie trwa³oœci
Niezbêdnym elementem do prawid³owego funkcjonowania szlaku w ujêciu produktu turystycznego, 
jest utworzenie struktur które zajm¹ siê zarz¹dzaniem szlakiem po zakoñczeniu realizacji projektu. W 
ramach podejmowanych dzia³añ opracowana zostanie kompleksowa analiza aspektów formalno-
prawnych w zakresie powo³ania operatora trasy w formule klastra turystycznego.

Sta³a wspó³praca z mediami
Istotnym elementem prowadzenia dzia³añ komunikacyjnych jest wspó³praca z mediami i dzia³ania 
PR. Wiosn¹ 2014 roku zorganizowana zostanie konferencja prasowa otwieraj¹ca projekt oraz cykl 
konferencji regionalnych. 

Organizacja spotkañ konsultacyjnych z partnerami
Na potrzeby czynnoœci konsultacyjnych w projekcie organizowane bêdê jedno i dwu dniowe spotkania 
konsultacyjne na terenie województwa partnerów zaanga¿owanych w realizacjê projektu.

Promocja projektu
- wydruk Programu promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020,
- przygotowanie strony internetowej projektu,
- wykonanie mobilnych mat. promocyjnych: roll-upy, œcianki prasowe, plakaty itp.

koszt: 
281 888 z³



Projekt wspó³pracy ponadnarodowej „Miêdzynarodowe doœwiadczenie 
kluczem do sukcesu w bran¿y turystycznej regionu 

œwiêtokrzyskiego” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego
Okres realizacji: 1.09.2013 – 30.06.2015
�ród³o dofinansowania: POKL 9.2  Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego
Wartoœæ projektu: 1 223 866,00 z³
Planowane koszty 2014 roku: 521 014,76 z³

Projekt skierowany jest do uczniów Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach – 

szko³y kszta³c¹cej przede wszystkim na kierunkach zwi¹zanych z turystyk¹: technik hotelarstwa, 
technik obs³ugi turystycznej oraz technik ekonomista. Jest to projekt edukacyjny wspó³finansowany 
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Zakres projektu:
 - kursy zawodowe:

Nowoczesna rachunkowoœæ w hotelarstwie: podatki w hotelarstwie w UE, rachunkowoœæ 
komputerowa w hotelarstwie, ubezpieczenia spo³eczne w UE, 
Obs³uga klienta i savoir vivre, 
Pilota¿ i przewodnictwo
Kultura brytyjska: poznanie kultury brytyjskiej, krajoznawstwo Wlk. Brytanii, 
Wspó³czesne hotelarstwo: kelner-barista, ICT w hotelarstwie,s³u¿ba piêter, techniki sprzeda¿y 
w hotelarstwie
Gastronomia w praktyce: barman, ICT w gastronomi, kelner, techniki sprzeda¿y w gastronomii

- doradztwo zawodowe
- p³atne sta¿e dla uczniów w Kielcach i okolicy 
- szkolenia i warsztaty dla uczniów podczas wizyty studyjnej u partnera zagranicznego 
- adaptacja i doposa¿enie czytelni i biblioteki szkolnej, centrum multimedialnego, hotelowej jednostki 
mieszkalnej,  pracowni komputerowej,  gabinetu doradców zawodowych,
- stworzenie dla uczniów szko³y Europejskiego Centrum Informacji
- Konferencja naukowa na zakoñczenie projektu dotycz¹ca rynku pracy  Wielkiej Brytanii i Polski 
z uwzglêdnieniem regionu œwietokrzyskiego i hrabstwa Dorset, podczas której wskazane zostan¹ 
rozwi¹zania w zakresie kszta³cenia kadr turystycznych.

koszt: 
521 015 z³



Projekt: Opracowanie strategii turystycznej wojeództwa 
œwiêtokrzyskiego na lata 2014-2015

Strategia Rozwoju Turystyki w województwie œwiêtokrzyskim na lata 2014-2020 po przejœciu 
procesu konsultacji i legislacji stanowiæ bêdzie najwa¿niejszy dokument regionu w obszarze 
turystyki. Strategia bêdzie dokumentem planistycznym stanowi¹cym pewien generalny plan 
systemowego, d³ugofalowego dzia³ania samorz¹du województwa (i wszystkich, którzy chc¹ im w tym 
pomóc) przy uwzglêdnieniu szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych ze zmiennego otoczenia i dzia³añ innych 
podmiotów, ukierunkowany przez wartoœci i opcje uznane przez spo³ecznoœæ lokaln¹, bazuj¹cy na 
wewnêtrznym potencjale si³ i uwzglêdniaj¹cy wewnêtrzne s³aboœci. W tym kontekœcie Strategia 
koncentrowaæ siê bêdzie na kompetencjach i zadaniach samorz¹du województwa œwiêtokrzyskiego, 
co nie wyklucza uwzglêdnienia szerszych oddzia³ywañ m.in. w zakresie inspirowania samorz¹dów 
lokalnych, organizacji pozarz¹dowych oraz innych interesariuszy rynku turystycznego województwa 
œwiêtokrzyskiego do wspó³pracy, budowania porozumieñ, sieci, partnerstw, a tak¿e tworzenia 
komplementarnych z regionaln¹ lokalnych strategii.

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym bezpoœrednio na kierunki planowania strategicznego bêd¹ trendy 
i tendencje równie¿ w skali globalnej. Autorzy Strategii wezm¹ pod uwagê istniej¹ce i prognozowane 
trendy i mody, szczególnie w zakresie œwiatowego rynku turystyki.

Strategia bêdzie kompatybilna z dokumentami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi, 
w szczególnoœci z aktualn¹ Strategi¹ Rozwoju Województwa do roku 2020. 

koszt: 
108 000 z³

Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego
Okres realizacji: od momentu podpisania umowy – 31.12.2014
�ród³o dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wartoœæ projektu: 108 000,00 z³
Planowane koszty 2014 roku: 108 000,00 z³



Dzia³ania poza projektami

Rynek krajowy:

1. NA STYKU KULTUR w £odzi 21-23 lutego 2014 roku,
2. GLOB w Katowicach 28-30 marca 2014 roku,
3. AGROTRAVEL w Kielcach 11-13 kwietnia 2014 roku,
4. TOUR SALON w Poznaniu 23-25 paŸdziernika 2014 roku,
5. TT Warsaw 27-29 listopada 2014 roku.

 Na wszystkich targach krajowych ROTWŒ jest organizatorem stoiska regionalnego. Wielkoœæ 
powierzchni wystawienniczej – 50 m2  (AGROTRAVEL – 100 m2) w ustawieniu wyspowym.
Region promowany bêdzie poprzez udzia³ na targach krajowych ODLOTOWEJ KAPSU£Y 5D. 
Mobilne kino, które jest równie¿ stoiskiem promocyjnym regionu Œwiêtokrzyskiego, wyposa¿ono 
 w ruchome fotele, efekty stroboskopowe, efekty deszczu, realizowane w postaci emisji pary wodnej, 
w efekty zapachowe oraz zmienn¹ cyrkulacjê 
powietrza, imituj¹c¹ wiatr.  To wszystko oferuje 
Odlotowa Kapsu³a 5D, prezentuj¹c niezwyk³e 
i  zaskakuj¹ce oblicze naszego regionu. 
Podczas ka¿dej imprezy targowej towarzysz¹ 
ROT–owi podwystawcy, dla których przygotowano 
lady promocyjne.

ROT bêdzie równie¿ bra³ udzia³ wraz z kapsu³¹ 
5D w innych imprezach promocyjno - 
turystycznych na terenie kraju. 

TARGI TURYSTYCZNE I EVENTY

I wariant
koszt: 

128 000 z³

I wariant
koszt: 

50 000 z³

II wariant
koszt: 

88 000 z³

II wariant
koszt: 

30 000 z³

}zrealizowane tylko 
w przypadku I wariantu



Dzia³ania poza projektami

TARGI TURYSTYCZNE I EVENTY

Rynek zagraniczny:

1. SALON DES VACANES w Brukseli  6-10 lutego 2014 roku
2. ITB w Berlinie 5-9 marca 2014 roku

Podczas imprez zagranicznych ROT zaprezentuje ofertê regionu na wspólnym stoisku narodowym 
POLSKA – którego organizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna.
Stoisko w spójnej wizualizacji podzielone jest na regiony, które wraz ze swoimi podwystawcami 
szykuj¹ promocje skierowana do klienta zagranicznego. Podczas targów w Brukseli œwiêtokrzyskie 
dysponowa³o stoiskiem o powierzchni 8 m2, podczas targów w Berlinie – 30 m..2

koszt: 
50 000z³



Dzia³ania poza projektami

VI MIÊDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I 
AGROTURYSTYKI  AGROTRAVEL 11 -13 KWIETNIA 2014 

VI –te Miêdzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej AGROTRAVRL 

odbêd¹ siê w dniach 11-13 kwietnia 2014 r. Targi AGROTRAVEL 
to najwa¿niejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza 
w Polsce, która integruje bran¿ê turystyczn¹ z obszarów wiejskich 
Polski i Europy. W tym roku Regionem Partnerskim 
AGROTRAVEL jest Województwo Wielkopolskie, a Krajem 
Partnerskim Ukraina, Obwód Winnicki
?W programie targów:
?prezentacje oferty wypoczynku na wsi przez krajowych 
     i zagranicznych wystawców,
?jarmark produktów regionalnych i rzemios³a,
?scena kultury dla artystów ludowych, 
?konkursy dla wystawców i zwiedzaj¹cych,
?konferencja prasowa Województwa Wielkopolskiego i Obwodu Winnickiego, 
?Uroczyste podsumowanie konkursów AGROTRAVEL 2014 i ceremonia wrêczenia nagród,

•   Gala biesiadna – degustacja produktów kulinarnych Regionu Partnerskiego  oraz wystêpy artystów 

z Wielkopolskiego i Ukrainy.

Imprezy towarzysz¹ce:
•Miêdzynarodowa Konferencja pt.: Turystyka wiejska bez granic -  Zaprezentowane zostan¹ 
perspektywy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania Unii 
Europejskiej w œwietle dotychczasowych doœwiadczeñ, 

•Warsztaty dla m³odzie¿y „Agroturystyczny kanon – od doœwiadczeñ do przysz³ych modeli” w Auli 

WSEPiNM w Kielcach,
•blok warsztatowo-dyskusyjny: 

 - Piêknie i swojsko – czyli o estetyce w gospodarstwach agroturystycznych,

 - Odnawialne Ÿród³a energii w agroturystyce,
 - Ma³e przetwórstwo szans¹ rozwoju turystyki w gminie,
 - Wycinanki, malowanki, pisanki – bogactwo ukraiñskiego rêkodzie³a,
 - Dzieñ ekspercki „Turystyka zrównowa¿ona kluczem do sukcesu us³ug agroturystycznych”,
•Wizyta studyjna AgroTrip dla przedstawicieli zagranicznych KSOW-ów,
•Wizyta studyjna dziennikarzy (przedstawiciele partnerów medialnych) i touroperatorów zagranicznych. 
•Spotkanie dla przedstawicieli 10 krajów, które przyjê³y cz³onkostwo Unii Europejskiej w 2004 r., na 
temat wymiany doœwiadczeñ w zakresie turystyki wiejskiej z perspektywy 10-lecia.
•Dwa wyjazdy studyjne dla uczestników konferencji i warsztatów: Œwiat w miniaturze / Œladami 
staro¿ytnych hutników oraz Œwiêtokrzyskie Sztetle i Œredniowieczny Gród.

I wariant
koszt: 

100 000 z³

II wariant
koszt: 

90 000 z³



Dzia³ania poza projektami

KALEJDOSKOP ROTWŒ

EKSPOATACJA SAMOCHODU

Wydawnictwo informuj¹ce cz³onków o osi¹gniêciach roku 
2013 i planach na rok 2014. Szacowany nak³ad oko³o 500 
egz., format A-4, papier kreda,  16 - 20 stron.

DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA JAKO DODATKOWE �RÓD£O 
PRZYCHODÓW ROT

Zostanie uruchomiona dzia³alnoœæ gospodarcza w formie spó³ki 
z o.o  o roboczej nazwie „Regio-travel” celem pozyskiwania 
dodatkowych  Ÿróde³ przychodów ROT a jednoczeœnie 
komercjalizowania produktów turystycznych regionu oraz 
rozszerzenia dzia³alnoœci RCIT . Spó³ka zajmowaæ siê bêdzie  
sprzeda¿¹ wydawnictw turystycznych  oraz pami¹tek 
regionalnych w siedzibie RCIT. Prowadziæ bêdzie ponadto 
sprzeda¿ agencyjn¹ imprez turystycznych  (prowadzon¹ przez 
œwiêtokrzyskich organizatorów turystyki) jak równie¿ sama 
bêdzie takim organizatorem (wpis do rejestru Organizatorów
i Poœredników Turystycznych). Dzia³alnoœæ sprzeda¿owa 
dotyczyæ bêdzie oferty Regionu  Œwiêtokrzyskiego. 

- Obs³uga turystów i prowadzenie badañ iloœciowo-jakoœciowych obs³ugiwanych turystów.

- Obs³uga cyfrowego systemu Informacji Turystycznej:

Koszt zwi¹zany z napraw¹ Interaktywnej Mapy Regionu – us³uga API Google oraz odœwie¿eniem 

wizerunku platformy rezerwacji miejsc. 
Administracja portalami turystycznymi woj. œwiêtokrzyskiego:
?www.swietokrzyskie.travel
?blog.swietokrzyskie.travel
?tv.swietokrzyskie.travel
?portale lokalne
?Piêkny Wschód
?Kampania Newsletter
?Facebook SWIETOKRZYSKIE
?Platforma rezerwacyjna – 
www.rezerwacje.swietokrzyskie.travel

PLATFORMA REZERWACYJNA – 

www.rezerwacje.swietokrzyskie.travel  

–nowoczesne narzêdzie umo¿liwiaj¹ce 

turystom rezerwacjê miejsc noclegowych w 
œwiêtokrzyskich hotelach, przegl¹danie 
komercyjnych ofert turystycznych oraz 
planowanie wycieczek po regionie
Koszt 10 000,00 z³

DZIA£ALNOŒÆ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

koszt: 
6 000z³

koszt: 
15 000 z³

koszt: 
26 000z³

Koszty transportu kapsu³y w tym paliwo, op³ata 
Viatol i za przejazd autostradami. Koszty 
przegl¹dów rejstracyjnych i ubezpieczenia.

tylko w I 
wariancie

koszt: 
100 000 z³



Dy¿ury dodatkowe podczas imprez w Kielcach:
Dy¿ury podczas d³ugiego weekendu majowego, sezonu turystycznego  oraz imprez 
organizowanych przez kieleckie instytucje:
?d³ugi weekend majowy (1 maja 2014),
?Europejska Noc Muzeów,
?Œwiêto Kielc,
?dy¿ury w niedzielê (lipiec i sierpieñ).

Wsparcie innych instytucji przy organizacji imprez
Wsparcie kieleckich instytucji w organizacji imprez:

?Œwiêto Kielc – obs³uga uczestników,

?Europejski Festiwal Mi³oœników Kultury Ludowej EUROPEADA (23-27.07.2014) – uruchomienie 
i prowadzenie okresowego punktu informacji  turystycznej w biurze festiwalu,

?Dymarki Œwiêtokrzyskie – promocja wydarzenia,

?Miêdzynarodowe Sympozjum Staro¿ytnego Hutnictwa w Nowej S³upi (26-30.08.2014) – zakres 

dzia³añ do ustalenia.

Okres trwa³oœci projektu – centra i punkty IT

W 2014 roku planowana jest akcja informacyjna wœród cz³onków ROTWŒ dotycz¹ca funkcjonowania 
centrów i punktów informacji turystycznej po zakoñczeniu okresu trwa³oœci projektu „Kampania 
promocyjna województwa œwiêtokrzyskiego” oraz podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zabezpieczenie 
funkcjonowania CIT i PIT w kolejnych latach. 

Dzia³ania poza projektami

DZIA£ALNOŒÆ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ



5-lecie systemu IT (w ramach obchodów Œwiatowego Dnia Turystyki)
W 2014 roku up³ynie 5 lat od momentu utworzenia pierwszych punktów i centrów IT z projektu 
„Kampania Promocyjna Województwa Œwiêtokrzyskiego”, w tym Regionalnego Centrum Informacji 
Turystycznej w Kielcach. 
W zwi¹zku z tym powsta³y plany, aby program organizowanych przez Urz¹d Marsza³kowski 
Województwa Œwiêtokrzyskiego obchodów Œwiatowego Dnia Turystyki wzbogaciæ o elementy 
dotycz¹ce funkcjonowania systemu informacji turystycznej województwa Œwiêtokrzyskiego, w tym
o podsumowanie dzia³alnoœci systemu IT w latach 2009-2014, o prezentacjê eksperta 
(przedstawiciela Forum Informacji Turystycznej dzia³aj¹cego przy Polskiej Organizacji Turystycznej) 
o przygotowanie podziêkowañ i wyró¿nieñ dla Partnerów tworz¹cych system IT (dyplomy lub 
statuetki, itp.)

Szkolenie dla pracowników obiektów z bran¿y turystycznej 
Pilota¿owe szkolenie wspó³organizowane z Oddzia³em Œwiêtokrzyskim PTTK w Kielcach skierowane 
jest do osób pracuj¹cych w  hotelach i obiektach turystycznych, zw³aszcza do recepcjonistów, 
kasjerów oraz innych osób maj¹cych bezpoœredni kontakt z klientem. Jednorazowe spotkanie 
w formie interaktywnych zajêæ / warsztatów ma na celu pog³êbienie wiedzy z zakresu:
- walorów turystycznych i atrakcji Kielc i województwa œwiêtokrzyskiego;
- informacji praktycznych na temat organizacji pobytu goœci w regionie;
- dostêpnoœci informacji turystycznej (w sferze analogowej i cyfrowej).
Planujê s¹ 3 spotkania dla grup maksymalnie 10-osobowej: 2 spotkania przed sezonem turystycznym 
(kwiecieñ) i jedno – edycja zimowa (zima 2014).

Szkolenie dla pracowników CIT/PIT 
Szkolenie dla pracowników CIT/PIT w regionie œwiêtokrzyskim z zakresu obs³ugi klienta oraz 

krajoznawstwa. Planuje siê, ¿eby zajêcia obejmowa³y kilka spotkañ – zarówno w sali, jak i wycieczek 

terenowych.(dzia³anie uwarunkowanego od pozyskania zewnêtrznego Ÿród³a finansowania)

Obs³uga kapsu³y ROT na najwa¿niejszych imprezach w Targach Kielce
Promocja województwa œwiêtokrzyskiego na najwa¿niejszych targach w halach Targów Kielce 
poprzez obs³ugê stoiska ROT WŒ.(koszt osobowy zawarty w kosztach administracyjnych)

Koszty administracyjne RCIT: 

koszt 2 000,00 z³

koszt 1 000,00 z³

koszt 13 000,00 z³

DZIA£ALNOŒÆ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Dzia³ania poza projektami



Dzia³ania poza projektami



K oszty osobowe

K oszty nieosobowe

440 528,00 z³

(wynagrodzenia i narzuty ZUS)

- zu¿ycie materia³ów i energii
- us³ugi obce (czynsze, us³ugi 
telekomunikacyjne, prawnicze, pozosta³e)
- podatki i op³aty
- amortyzacja
- pozosta³e koszty

226 355,00 z³

25 000,00 z³
153 000,00 z

³
6 000,00 z³
2 355,00 z³

40 000,00 z³

3 208 003,24 z³ 

571 297,48 z³ 

6 693 508,42 z³

521 014,76 z³

108 000,00 z³

Razem

399 000,00 z³

11 500 823,90 z³

Poprawa wizerunku turystycznego 
regionu poprzez promocjê walorów 

wczesnobarokowego zamku 
Krzy¿topór w UjeŸdzie

Turystyczna promocja regionu 
œwiêtokrzyskiego poprzez produkcjê 

audiowizualne, PR, reklamê oraz 
inne nowoczesne instrumenty i 

narzêdzia

Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej

Miêdzynarodowe doœwiadczenie 
kluczem do sukcesu w bran¿y 

turystycznej regionu 
œwiêtokrzyskiego

Strategia rozwoju turystyki w 
województwie œwiêtokrzyskim na 

lata 2014 -2020 

Dzia³ania poza projektami

  I WARIANT

Plan finansowy ROT na 2014 r.

KOSZTY DZIA£ALNOŒCI ADMINISTRACYJNEJ

KOSZTY DZIA£ALNOŒCI STATUTOWEJ

Razem 666 883,00 z³



  I WARIANT

Plan finansowy ROT na 2014 r.

PRZYCHODY

S k³adki cz³onkowskie 1 113 500,00 z³

POT 4 000,00 z³ 
Dofinansowanie wspólnych zadañ 

RPO (zaliczka /kredyt) 3 023 440,57 z³

- Krzy¿topór 457 037,98 z³

- Turystyczna Promocja 2 566 402,59 z³

POKL 478 718,00 z³

54 000,00 z³

Agrotravel 90 000,00 z³

6 693 508,42 z³

50 000,00 z³

77 454,29 z³

11 584 621,28 z³

Urz¹d Marsz³akowski
Miasto Kielce
Powiat Kielce
Stowarzyszenie Narty Œwiêtokrzyskie
Specjalna Strefa Gospodarcza 
Starachowice
Gmina Pacanów / ECB
Pozosta³e samorz¹dy i inni cz³onkowie

650 000,00 z³
94 300,00 z³
34 400,00 z³
73 500,00 z³
60 000,00 z³
30 000,00 z³

171 300,00 z³

W 2014 roku na realizacjê zadañ w 
projekcie wspó³pracy ponadnarodowej 
„Miêdzynarodowe doœwiadczenie 
kluczem do sukcesu w bran¿y 
turystycznej regionu œwietokrzyskiego” 
otrzymamy 2 transze (po zatwierdzeniu  
wniosków o p³atnoœæ przez ŒBRR).

Projekt dofinansowany ze 
œrodków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki

Przychody na Agrotravel zwi¹zane z 
realizacj¹ umów zawartych pomiêdzy 
ROT WŒ a MSiT , które dotyczyæ bed¹ 
organizacji i koordynacji  
Miêdzynarodowej Konferencji Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki i Targów 
AGROTRAVEL V I.

Projekt trasy rowerowe Polski 
Wschodniej – promocja

Inne przychody z dzia³añ 
statutowych (m.in.. targi)
 

Zysk z roku 2013 r.
 

RAZEM

WARIANT I 
przy zak³adanej sk³adce Urzêdu 

Marsza³kowskiego 
650 000,00 z³

PLANOWANY 
WYNIK 

FINANSOWY 
2014:

- 583 085,62



K oszty osobowe

K oszty nieosobowe

440 528,00 z³

(wynagrodzenia i narzuty ZUS)

- zu¿ycie materia³ów i energii
- us³ugi obce (czynsze, us³ugi 
telekomunikacyjne, prawnicze, pozosta³e)
- podatki i op³aty
- amortyzacja
- pozosta³e koszty

226 355,00 z³

25 000,00 z³
153 000,00 z

³
6 000,00 z³
2 355,00 z³

40 000,00 z³

Razem 666 883,00 z³

3 156 067,34 z³ 

571 297,48 z³ 

6 693 508,42 z³

521 014,76 z³

108 000,00 z³

Razem

309 000,00 z³

11 358 888,00 z³

Poprawa wizerunku turystycznego 
regionu poprzez promocjê walorów 

wczesnobarokowego zamku 
Krzy¿topór w UjeŸdzie

Turystyczna promocja regionu 
œwiêtokrzyskiego poprzez produkcjê 

audiowizualne, PR, reklamê oraz 
inne nowoczesne instrumenty i 

narzêdzia

Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej

Miêdzynarodowe doœwiadczenie 
kluczem do sukcesu w bran¿y 

turystycznej regionu 
œwiêtokrzyskiego

Strategia rozwoju turystyki w 
województwie œwiêtokrzyskim na 

lata 2014 -2020 

Dzia³ania poza projektami

  II WARIANT

Plan finansowy ROT na 2014 r.

KOSZTY DZIA£ALNOŒCI ADMINISTRACYJNEJ

KOSZTY DZIA£ALNOŒCI STATUTOWEJ



  II WARIANT

Plan finansowy ROT na 2014 r.

PRZYCHODY

S k³adki cz³onkowskie 1 513 500,00 z³

POT 4 000,00 z³ 
Dofinansowanie wspólnych zadañ 

RPO (zaliczka /kredyt) 2 981 891,85 z³

- Krzy¿topór 457 037,98 z³

- Turystyczna Promocja 2 524 853,87 z³

POKL 478 718,00 z³

54 000,00 z³

Agrotravel 90 000,00 z³

6 693 508,42 z³

50 000,00 z³

77 454,29 z³

11 943 072,56 z³

Urz¹d Marsz³akowski
Miasto Kielce
Powiat Kielce
Stowarzyszenie Narty Œwiêtokrzyskie
Specjalna Strefa Gospodarcza 
Starachowice
Gmina Pacanów / ECB
Pozosta³e samorz¹dy i inni cz³onkowie

1 050 000,00 z³
94 300,00 z³
34 400,00 z³
73 500,00 z³
60 000,00 z³
30 000,00 z³

171 300,00 z³

W 2014 roku na realizacjê zadañ w 
projekcie wspó³pracy ponadnarodowej 
„Miêdzynarodowe doœwiadczenie 
kluczem do sukcesu w bran¿y 
turystycznej regionu œwietokrzyskiego” 
otrzymamy 2 transze (po 
zatwierdzeniu  wniosków o p³atnoœæ 
przez ŒBRR).

Projekt dofinansowany ze 
œrodków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki

Przychody na Agrotravel zwi¹zane z 
realizacj¹ umów zawartych pomiêdzy 
ROT WŒ a MSiT , które dotyczyæ bed¹ 
organizacji i koordynacji  
Miêdzynarodowej Konferencji Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki i Targów 
AGROTRAVEL V I.

Projekt trasy rowerowe Polski 
Wschodniej – promocja

Inne przychody z dzia³añ 
statutowych (m.in.. targi)
 

Zysk z roku 2013 r.
 

RAZEM

WARIANT II
 przy zak³adanej sk³adce Urzêdu 

Marsza³kowskiego 
1 050 000,00 z³

PLANOWANY 
WYNIK 

FINANSOWY 
2014:

- 82 698,44
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