
   
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jest partnerem w projekcie 
 „Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania 

potencjału gospodarczego Północno – Wschodniej Polski”  
realizowanego na podstawie umowy o udzielenie wsparcia Nr: 4/14/2012/POKL/03_02 

przez Lidera Projektu - Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku,  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 2.2.1.  

Pozostali partnerzy w projekcie to: 
 Fundacja Business to Business z Białegostoku i Fundacja Rodowo z Sorkwit. 

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2012 - 31.12.2013 r. 

 

 

 

TWORZYMY PAKIETY TURYSTYCZNE 
 

 

W ramach projektu „Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla 

optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno – Wschodniej Polski” 

zaplanowane zostały działania polegające na opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i 

upowszechnieniu pakietów turystycznych, a także zapewnienie do nich dostępu poprzez 

uruchomienie Systemu Rezerwacji Turystycznej On-line (SRTO) na stronie 

www.pakietyturystyczne.pl. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby turystów 

przyjeżdżających na teren Polski północno-wschodniej, między innymi do Regionu 

Puszczy Białowieskiej.  

Pakiety turystyczne będą zawierały (gotowe lub do samodzielnego 

przygotowania) propozycje - oferty odpoczynku na terenie krain turystycznych. Zadania 

związane z realizacją projektu będą wiec przebiegały na dwóch poziomach: współpraca z 

przedsiębiorcami, którzy będą chcieli oferować swoje usługi w ramach pakietów, 

tworzenie pakietów z uwzględnieniem atrakcji turystycznych w krainach turystycznych, 

umieszczenie w internecie i jednocześnie szeroka promocja SRTO i strony 

www.pakietyturystyczne.pl wśród potencjalnych turystów.  

W regionie Puszczy Białowieskiej działają Koordynatorzy Pakietów Turystycznych 

(KPT) w osobach: 

 

Marzena Niewiadomska - Puszcza Białowieska: subregion – gminy: Narewka, 

Narew, Czyże, Orla, Hajnówka – miasto i gmina, Bielsk Podlaski – miasto i część 

gminy, tel. +48 504 867 486, e-mail: niewiadomska@pakietyturystyczne.pl 

 

Tomasz Kołodziejczak - Puszcza Białowieska: subregion – gminy: Białowieża, 

Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Kleszczele – miasto i gmina, tel. +48 505 822 

965, e-mail: kolodziejczak@pakietyturystyczne.pl 

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie www.srto.pl, a 

także w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce (pokój nr 4, 

tel. 85 682 3046). Specjalistą ds. pakietów turystycznych Krainy Puszczy Białowieskiej i 

Knyszyńskiej jest Urszula Janiel (e-mail: janiel@pakietyturystyczne.pl, tel. 85 682 3046, 

+ 48 537 404 956).  

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. 
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