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ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA 
PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 


Zasady ogólne.

Opracowanie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim przyczyni się do realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020. Realizacja zadań związanych z rozwojem oraz promocją turystyki stanowi także jeden z obowiązków województwa wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy               o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1392). Istotnym powodem rozpoczęcia prac nad projektem Programu jest zakończenie obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013.
Z inicjatywą opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim wystąpił Wydział Komunikacji Społecznej oraz Śląska Organizacja Turystyczna. Prace nad opracowaniem projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim będą prowadzone i koordynowane przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz Śląską Organizacją Turystyczną. Do ich zadań należeć będą:
	zbieranie danych oraz informacji niezbędnych do opracowania projektu Programu, 

redakcja i synteza diagnozy zjawiska, 
	redakcja i synteza celów głównych i szczegółowych oraz priorytetów i kierunków interwencji,
	określenie planu finansowego oraz podstawowych założeń systemu realizacji,
badanie zgodności zapisów projektu Programu z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu,
	organizacja konsultacji społecznych,
redakcja projektu Programu.
Rolę konsultanta pełnić będzie Śląska Organizacja Turystyczna, do którego zadań należeć będzie:
	konsultowanie merytoryczne zapisów Programu, 

	współprowadzenie warsztatów w ramach opracowywania Programu,

uczestniczenie w konsultacjach społecznych Programu.
Prace nad dokumentem będą oparte o współpracę z Zespołem ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Do zadań Zespołu należeć będą:
	udostępnianie danych koniecznych do prac nad Programem,

opiniowanie projektu Programu.
W toku prac Wydział Rozwoju Regionalnego, w porozumieniu z właściwym członkiem Zarządu, organizować może doraźne zespoły o charakterze interdyscyplinarnym w celu wypracowania stanowiska w kwestiach związanych z rozwojem turystyki. 

Proces opracowania będzie realizowany w oparciu o zasadę partnerstwa, co oznacza, że zapisy projektu Programu będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych                      z przedstawicielami środowisk samorządowych, naukowych, organizacji pozarządowych, organizacji turystycznych itp. Istotnym elementem opiniowania dokumentu będzie skierowanie projektu do konsultacji przez Regionalne Forum Terytorialne. Wyniki prowadzonych prac będą konsultowane również z Wydziałem Gospodarki, Turystyki i Sportu, Wydziałem Terenów Wiejskich i Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na etapie prowadzonych konsultacji i warsztatów zostanie również dookreślony czasokres obowiązywania Programu rozwoju turystyki.

Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego i przychodów regionu z turystyki, rozwijania nowej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysłu czasu wolnego, zarówno dla turystów jak i mieszkańców regionu. Ponadto umożliwi poprawę wizerunku województwa śląskiego jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym                            i inwestycyjnym.


Zadania organów Samorządu Województwa Śląskiego.


Zarząd Województwa Śląskiego:
	przygotowuje projekt Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim,
	uzgadnia zakres i przygotowuje Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu,
	prowadzi konsultacje opracowanego projektu Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
	uchwala Program rozwoju turystyki w województwie śląskim.


Tryb i zasady współpracy w ramach opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Program rozwoju turystyki w województwie śląskim będzie opracowywany we współpracy Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego, stowarzyszenia Śląskiej Organizacji Turystycznej wraz z jej członkami oraz Wydziału Komunikacji Społecznej. Ponadto w procesie opracowywania Programu Samorząd Województwa Śląskiego będzie współpracował z organizacjami turystycznymi, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi. Wyniki prowadzonych prac będą również konsultowane z Wydziałem Gospodarki, Turystyki i Sportu, Wydziałem Terenów Wiejskich i Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych oraz konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) zostanie umieszczony projekt Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a także najważniejsze informacje dotyczące prac nad Programem.


Harmonogram prac nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim.
Lp.
Wyszczególnienie zadań
Termin
1.
Opracowanie i przyjęcie Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.
październik 2015
	3.

Prace badawcze i analityczne.
październik - listopad 2015
	4.

Prace warsztatowe i konsultacyjne.
grudzień - kwiecień 2015/2016
	7.

Opracowanie projektu Programu rozwoju turystyki 
w województwie śląskim.
maj - lipiec 2016
	8.

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko 
do projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.
sierpień - październik 2016
	9.

Konsultacje i opiniowanie projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
listopad - grudzień 2016
	10.

Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji.
styczeń 2016
	11.

Opracowanie ostatecznego projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.
luty 2017
	12.

Przyjęcie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim  przez Zarząd Województwa Śląskiego.
marzec 2017


