
  

 

Harmonogram prac w ramach realizacji zamówienia 
- daty dzienne 

 

Zakres realizacji  Tydzień realizacji 
Zadanie nr 1 
Przygotowanie i przedstawienie Zleceniodawcy metodologii prowadzenia 
prac nad planowaniem rozwoju turystyki dla subregionu. 

 
11 maja 2012  

Zadanie nr 2 
Raport „Diagnoza i analiza stanu turystyki w subregionie wraz 
z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa przyrodniczo- krajobrazowego 
i kulturowego subregionu .”  
Obejmujący: 

 inwentaryzację zasobów dziedzictwa przyrodniczo – 
krajobrazowego i kulturowego subregionu.  

 diagnozę stanu turystyki w subregionie na która składać się będzie 
m.in. analiza atrakcyjności turystycznej subregionu, infrastruktury 
towarzyszącej, bazy turystycznej i dostępności komunikacyjnej.  

 analizę trendów w turystyce opracowaną dla poziomu krajowego, 
regionalnego (województwo) i subregionalnego. 

 
 
 
 

tydzień nr 3 – 13 
 

- nie dalej jak do  
3 sierpnia 2012  

Zadanie nr 3 
I warsztat strategiczny (1-dniowy). 

tydzień nr 4 – 5 
31 maja 2012  

(godz. 10.00 – 14.00) 

Zadanie nr 4 
Ciągłe konsultacje prac nad Planem Rozwoju Turystyki dla subregionu 
(konsultacje on–line oraz konsultacje prowadzone w oparciu o media 
lokalne). 

 
tydzień nr 4 – 18 

 
od 28 maja 2012 do 7 

września 2012 

Zadanie nr 5 
II warsztat strategiczny (1-dniowy). 

tydzień nr 6 – 7 
14 czerwca 2012 

(godz. 10.00 – 14.00) 

Zadanie nr 6 
III warsztat strategiczny (2 - dniowy). 

tydzień nr 8 – 9 
27 i 28  

czerwca 2012 
(godz. 10.00 – 14.00) 

Zadanie nr 7 
Zbieranie propozycji zadań. 
Spotkanie (lub spotkania) konsultacyjne ze środowiskami branżowymi. 

tydzień nr 10 – 11 
do 20 lipca 2012 

 
spotkania konsultacyjne – 

na przestrzeni  
9 – 20 lipca 2012  

(daty dzienne do ustalenia 
w czerwcu 2012). 

Zadanie nr 8 
IV warsztat strategiczny (1-dniowy). 

tydzień nr 12 – 13 
23 lipca 2012 

(godz. 10.00 – 14.00) 
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Zadanie nr 9 
Przygotowanie dokumentu Plan Rozwoju Turystyki  wraz z Raport „Diagnoza 
i analiza stanu turystyki w subregionie wraz z inwentaryzacją zasobów 
dziedzictwa przyrodniczo- krajobrazowego i kulturowego subregionu”  
i przekaże go Zamawiającemu (do akceptacji). 

 

 
tydzień nr 14 – 16 

do 24 sierpnia 2012 

Zadanie nr 10 
Przygotowanie ostatecznego dokumentu - Planu Rozwoju Turystyki  wraz 
z „Diagnoza i analiza stanu turystyki w subregionie wraz z inwentaryzacją 
zasobów dziedzictwa przyrodniczo- krajobrazowego i kulturowego 
subregionu”. 

 
tydzień nr 17 – 18 

do 7 września 2012 

Działania uzupełniające 
Badania w działaniu (w różnych formach). 

tydzień nr 4 – 11 
I warsztat  

18 maj 2012 
 

II warsztat  
24 maj 2012 

 
Badania terenowe: od 25 
maj do 4 czerwca 2012 

 
Zebranie ankiet 

i dostarczenie do biura CDS  
w dn. 5 czerwca 2012 

 
III warsztat 

14 czerwca 2012 r. 

Konferencje: 
 

 konferencja informacyjno-promocyjna (prezentacja części 
wypracowanych materiałów) 

 

 konferencja podsumowująca projekt wraz z prezentacją badań 
wykonanych przez młodzież 

 
 

25 czerwca 2012 r. 
 
 

14 września 2012 r. 

 


