Úvodní zasedání v rámci projektu Luhačovice a Trenčianské
Teplice - klastry cestovního ruchu
V Pozlovicích, 9. 8. 2013 – Na území Luhačovského Zálesí a v mikroregionu Teplička vznikají
nové klastry cestovního ruchu. Na úvodním zasedání obou klastrů / destinací se obě partnerské
organizace dohodly na základních principech a podmínkách fungování klastrů v obou územích.
Projekt je podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013 a přispívá k rozvoji cestovního ruchu se všemi jeho aspekty.
Projekt „Luhačovice a Trenčianské Teplice - klastry cestovního ruchu“ je realizován za podpory:

Luhačovské Zálesí, o. p. s. spolu s Miestnou akčnou skupinou mikroregiónu Teplička společným
zasedáním zahájil projekt s názvem „Luhačovice a Trenčianské Teplice - klastry cestovního ruchu“.
Hlavním záměrem projektu je vznik, rozvoj a spolupráce klastrů v oblasti cestovního ruchu, které by
se měly stát hlavními aktéry rozvoje a zkvalitňování produktů a služeb v obou turistických
destinacích.
Na české i slovenské straně nejsou podobné aktivity žádnou novinkou. V Luhačovicích je základem
pro tvorbu klastru cestovního ruchu především aktivita Resort Luhačovice, která v roce 2012 vznikla
jako spojení subjektů komerční i veřejné sféry. Díky činnosti Resortu Luhačovice dochází v daném
území ke zkvalitňování nabídky produktů, volnočasových aktivit i úrovně služeb cestovního ruchu.
Kromě institucionalizace klastru na obou stranách hranice tak projekt plánuje také navázání nových
kontaktů s firmami, organizacemi a vzdělávacími institucemi v oblasti, ale také například vytváření
komunikační strategie nebo společná setkání za účelem přenosu know – how a příkladů dobré praxe.
Díky tomu je možné vytvořit stabilní síť partnerů v oblasti cestovního ruchu napříč regiony, společně
s intenzifikací klastrových struktur.
Předmětem úvodního zasedání obou klastrů / destinací bylo především zahájení projektu
prostřednictvím vymezení aktivit, které se s projektem pojí. Na obou stranách je to především rozvoj

spolupráce soukromého a veřejného sektoru. S touto činností se pojí také navázání nových kontaktů
s organizacemi v cestovním ruchu. Zároveň proběhla diskuze o možnostech spolupráce v oblasti
zkvalitnění nabídky území, výměna zkušeností z marketingových aktivit a zlepšování informovanosti
v příhraniční oblasti. Společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. byla společně postavena do role malého
ledoborce, který bude schopen sbírat zkušenosti, kontakty a informace ohledně tvorby klastru
v bouřlivých vodách cestovního ruchu, a předávat je slovenským partnerům.
Podobná iniciativa dosud citelně chyběla v obou územích, protože marketing a management
cestovního ruchu v oblastech probíhá spíše na individuální bázi jednotlivých subjektů, které tak mají
těžší vyjednávací pozici než spojení několika hráčů. Projekt klastrů cestovního ruchu je tak první
vlaštovkou k systémově řešenému rozvoje těchto lázeňských regionů.

