
 

 

Elbląg, 2013-02-26 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk od roku uczestniczy we wdrażaniu projektu pn. 

„Tourage – rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych”. Projekt jest realizowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg  IV C. 

 Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój turystyki dla 

osób starszych oraz wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się. Cel ten zamierzamy osiągnąć m.in. 

poprzez wymianę rozwiązań i doświadczeń dotyczących usprawnienia polityki rozwoju regionalnego w 

obszarze turystki dla seniorów. Podejmowane działania są ukierunkowane na uświadomienie władzom 

regionalnym i lokalnym znaczenia tej gałęzi turystyki poprzez przekazywanie informacji o wyzwaniach 

i korzyściach, a przede wszystkim o dobrych praktykach wykorzystywanych w innych państwach 

członkowskich UE. 

 

Jednym z proponowanych działań jest organizowane przez nasze Stowarzyszenie seminarium 

tematyczne pn. „Osoby starsze w turystyce – grupa docelowa czy niechciany odbiorca”. Mamy 

nadzieję, że spotkanie to rozpocznie merytoryczną dyskusję w naszych regionach o drogach rozwoju 

tego obszaru w turystyce.  

 

 W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, które odbędzie się w 

dniu 21 marca 2013 r. w Elblągu, w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25), w godzinach 

10.00 do 14.00. Do udziału zapraszamy przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych, firm i 

organizacji działających na rynku usług turystycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i 

regionalnych.  

 

 Spotkanie zamierzamy poświęcić takim zagadnieniom jak m.in.: 

1.  zdefiniowanie potrzeb osób starszych jako turystów (punkt widzenia odbiorcy działań),  

2. prezentacja wyników badań zrealizowanych w tym obszarze,  

3. prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w innych krajach UE i określeniu możliwości ich 

adaptacji do polskich warunków,  

4. próba określenia czy usługodawcy turystyczni widzą w osobach starszych potencjał (jako 

odbiorców usług turystycznych / klientach),  

5. ocena jakość istniejącej oferty turystycznej dla osób starszych,  

6. możliwości wykorzystania  potencjału osób starszych w turystyce,  

7. rola samorządów lokalnych i regionalnych i ich potencjalne działania w kierunku wydłużenia 

sezonu turystycznego (możliwości wsparcia lokalnego sektora turystycznego). 

  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Sebastian.magier@euroregionbaltic.eu do dnia 18 marca 2013 r. 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.  

 

 

 

 

         Z poważaniem 

 

 

            Małgorzata Samusjew 
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