
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

ze dne 6. 11. 2014 

 

Kladské pomezí – Místo pro náš příběh 

Branka, o.p.s. v roce 2014 opět uspěla s projektovou žádostí na nový projekt, tentokrát pod 

 názvem Kladské pomezí – Místo pro náš příběh, který bude financovaný z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je zaměřit se na propagaci a 

osvětu rozvoje cestovního ruchu a propagaci značky Kladské pomezí uvnitř regionu. 

Kromě nových tematických letáků a image materiálu v několika jazykových mutacích se mezi 

výstupy projektu řadí i propagační stany, které poslouží k propagaci značky Kladské pomezí 

na tradičních regionálních akcích. Pro tvorbu propagačních materiálů bude pořízen mapový 

podklad pro oblast Kladské pomezí a nová fotobanka nejen pro potřeby destinační 

společnosti. Dalšími výstupy bude dvanáct tematických bannerů a vlajek s logem Kladského 

pomezí, propagační předměty a v neposlední řadě bude zpracována i marketingová strategie, 

která bude navazovat na stávající strategii turistické oblasti Kladské pomezí. V závěru 

projektu bude uspořádána konference na téma „Historie vzniku názvu Kladské pomezí“, která 

bude volným pokračováním dvoudenní poznávací cesty po Kladském pomezí. 

Pevně věříme, že projekt přispěje k posílení pevných vazeb uvnitř regionu, které jsou hlavním 

předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu. 

Branka byla založena v roce 1997 jako Nadace Branka. Vzhledem k omezeným možnostem členství a 

formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu 

Kladské pomezí  a BRANKA, obecně prospěšná společnost. Posláním společnosti BRANKA, o.p.s. je 

rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí. Branka, o.p.s. jako organizace cestovního 

ruchu vyvíjí činnost na celém území Kladského pomezí, zastává funkci společnosti destinačního 

managementu pro TVÚ Kladské pomezí a věnuje se dalším aktivitám zaměřeným na cestovní ruch a 

jeho rozvoj v daném území, které vyplývají z poslání společnosti. 
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