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1) prowadzenie działań wspomagających rozwój  
i promocję przedsiębiorstw działających w branży 
turystyki historycznej,

2) tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia 
działalności biznesowej,

3) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie 
zewnętrznych środków finansowych dla Klastra, 

4) podejmowanie działań, których celem będzie 
lobbowanie na rzecz Klastra,

5) realizacja wspólnych projektów, których celem będzie 
promocja Klastra oraz jego członków, 

6) budowa marki Klastra, jako podmiotu wspierającego 
rozwój turystyki historycznej na polsko-niemieckim 
pograniczu,

7) rozwój marki Klastra (np.: promocja, public relations), 
jako obszarów ukierunkowanych na wspieranie 
turystyki historycznej,

8) wzrost pozycji Klastra jako partnera wobec otoczenia 
(np. wobec podmiotów funkcjonujących w branży 
turystycznej na obszarze działalności Klastra oraz poza 
nim),

9) wspieranie rozwoju transgranicznej turystyki 
historycznej poprzez tworzenie sieci współpracy 
przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, 
administracji, uczelni wyższych, instytucji otoczenia 
biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury 
oraz osób fizycznych.

Celem Klastra Turystyki Historycz-
nej jest wspieranie działań zmierzają-
cych do stworzenia sieci podmiotów funk-
cjonujących na pograniczu polsko-niemieckim  
w szeroko rozumianej branży turystyczno-historycznej 
oraz promocja potencjału turystycznego i dziedzictwa 
historycznego regionu poprzez: 

Wspólna inicjatywa  Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”, Lubuskiej Organizacji Pracodawców 
w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji 
we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii 
w Forst (L.), podjęta w ramach realizacji projektu  
pn.: „EuRegioNet - Internacjonalizacja Sieci i Klastrów”, 
przy ścisłej współpracy z władzami Krosna Odrzańskiego. 
Obszar objęty inicjatywą to głównie teren Województwa 
Lubuskiego oraz Kraju Związkowego Brandenburgia. 
Pierwsze działania inicjujące miały miejsce w II połowie 
2017 r. Partnerzy projektu EuRegioNet przeprowadzili 
szereg rozmów dot. możliwej lokalizacji klastra. 
Ostatecznie uzgodniono, że KTH będzie miał siedzibę 
w Krośnie Odrzańskim, na Zamku Piastowskim.  
W fazie przygotowawczej zorganizowano szereg polsko-
niemieckich konferencji, warsztatów i spotkań włącznie  
z odwiedzinami w siedzibach potencjalnych uczestników tej 
inicjatywy, w trakcie których przekazywane były informacje 
dot. celów i zadań klastra. Zainteresowanie przeszło 
oczekiwania. Deklarację chęci udziału w pracach nad KTH 
złożyły 33 podmioty z Polski i 7 z Niemiec.  
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Klaster Turystyki 
Historycznej”  odbyło się 12.11.2019 r. w Krośnie Odrzańskim.
20.12.2019 r.  KTH uzyskał wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego.
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