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Tisková zpráva
Dne 15. září se konala mimořádná valná hromada destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko.
Mimořádná valná hromada Destinační společnosti se konala v úterý 15. 9. 2009 v budově
městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Její členové – zakladatelé se sešli poprvé po
čtyřech měsících od založení společnosti a rozhodovali o velkých projektech, které by mohly
během následujících let přinést do regionu až 20 mil. Kč.
Na programu valné hromady byla průběžná zpráva o činnosti společnosti, průběžný výsledek o
hospodaření, návrh marketingové koncepce, ale hlavně návrhy projektů. První Projekt nese název
Marketingová kampaň a podpora destinace Orlických hor a Podorlicka a žádost o dotaci bude
podána do Regionálního operačního program ROP, oblast podpory 3.2. Druhý projekt nese
název Společná propagace Bystřických hor a Orlických hor a Podorlicka s žádostí o dotaci do
Operačního programu přeshraniční spolupráce, oblast podpory 2.2. Posledním, menším
projektem je Vytvoření marketingové strategie cestovního ruchu Orlických a Bystřických hor
s žádostí do Fondu mikroprojektů. Tyto projekty by mohly do regionu Orlických hor a Podorlicka
přinést až 20 mil. Kč na rozvoj cestovního ruchu. Letos se projekty připraví, vlastní realizace pak
v případě jejich dotační podpory proběhne v letech 2010 až 2012. Projekty pomohou více prosadit
značku Orlických hor a Podorlicka na trhu a zejména by měly vést k vytvoření a marketingové
podpoře konkrétních programů a produktů cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí s důrazem na
Polsko tak, aby do společného území zamířilo do budoucna co nejvíce turistů.
Nejbližším úkolem členů valné hromady je projednat ve svých organizacích mimořádné příspěvky,
kterými by se měly tyto subjekty podílet na spolufinancování těchto projektů.
Prvním krokem bude podání žádosti do Fondu mikroprojektů programu pro česko – polskou
spolupráci a následně pak vytvoření marketingové strategie Orlických a Bystřických hor,
z niž pak budou přirozeně vyplývat potřebné aktivity, které budou ošetřeny v následujících
projektech.
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