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Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

Turystyczne Perły BOF - konferencja podsumowująca projekt „Razem otwieramy granicę” 

dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa



Realizatorzy
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (LP)

Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (P1)

Okres trwania projektu:
01.04.2020 – 31.03.2022 (24 miesiące)



Partnerstwo:
- Wspólne opracowanie wniosku aplikacyjnego
- Wspólne zarządzanie projektem
- Wspólna realizacja zadań
- Wspólny personel projektu 
- Wspólny budżet



Budżet projektu: 

- wartość projektu - 65 035,00 euro, w tym: 

39 980,00 euro LP oraz 25 055,00 euro P1

- wartość dotacji z UE (90%) - 58 531,50 euro, w tym: 

35 982,00 euro LP oraz 22 549,50 euro P1

- wartość środków własnych (10%) - 3 998,00 euro LP oraz 2 505,50 euro 
P1.



Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz Obwodu Brzeskiego poprzez promocję produktów turystycznych
opartych na kulturze lokalnej i zachowaniu dziedzictwa historycznego regionów.

W konsekwencji ma to przynieść wymierne korzyści polegające na zwiększeniu ruchu
turystycznego.



Projekt ukierunkowany był  na podniesienie kwalifikacji organizatorów ruchu turystycznego oraz stworzenie i 
jednoczesne wypromowanie nowych produktów turystycznych na terenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego i Strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. 

W efekcie ma to przyczynić się do  zwiększenia podaży i popytu na turystykę przygraniczną.



Liczba szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dziedzictwem kulturowym i historycznym - 7 

Organizacja bloków szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników zajmujących się turystyką (pracownicy hoteli, punktów informacji 
turystycznej, agroturystyki, organizatorów wycieczek itp.):

a) kurs języka rosyjskiego w turystyce dla 16 osób z PL (1)
b) kurs języka polskiego w turystyce dla 16 osób z BY (1)
c) szkolenia online podnoszące wiedzę o tradycjach i kulturze w PL i na BY (2)
d) Szkolenia on-line w PL  o na BY podnoszące wiedzę na temat racjonalnych usprawnień w turystyce dla osób z niepełnosprawnościami (2)
e) szkolenie przyszłych przewodników po szlaku kajakowym na BY (1).

Łącznie przeszkolono 82 osoby



Liczba stworzonej infrastruktury zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego 

w turystyce - 3

Po stronie polskiej został opracowany 
i uruchomiony szlak turystyczny „Perły BOF”. 

Jest to wizerunkowy produkt turystyczny, który 
ma na celu wykorzystanie istniejących obiektów 
historycznych, tradycji lokalnych i wydarzeń 
kulturalnych, tworząc jeden, spójny szlak 
tematyczny na terenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego.  



Liczba stworzonej infrastruktury zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego w turystyce - 3

Po stronie białoruskiej powstały: 
szlak kajakowy „Tajemnice rzeki Lesnaya” 
(z Puszczy Białowieskiej do Brześcia)

oraz
Trasa turystyczna "Wspólne dziedzictwo" 



Liczba nowych strategii/polityk promocji i zachowania kultury lokalnej i/lub dziedzictwa 

historycznego - 2



Liczba kampanii promocyjnych dotyczących lokalnej kultury i historii 

(dziedzictwo kulturowe i historyczne)  - 1



Liczba publikacji opisujących dziedzictwo kulturowe i/lub historyczne regionu  - 7



Liczba transgranicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu Programu  - 1

„Lustrzane wycieczki” – inauguracje nowych szlaków turystycznych – 7-8 grudnia 2021 r.



Do zobaczenia na szlakach 



Prezentacja powstała na potrzeby konferencji podsumowującej projekt „Razem otwieramy 
granicę” nr PLBU.01.01.00-20-0794/19 dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Białystok, 24 marca 2022 r.

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży 
wyłącznie po stronie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i nie może być w żadnym przypadku 

traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020


