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Streszczenie
Projekt ReGeo jest realizowany w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt ma
charakter eksperymentalny i finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.
System ReGeo jest testowany na ró¿ni¹cych siê charakterem obszarach przyrody chronionej i
terenach wiejskich w czterech krajach ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój eko-turystyki.
System zaprojektowano dla obszarów o odmiennej infrastrukturze i regionalnej specyfice dla
zapewnienia jego sprawnego dzia³ania w ró¿nych warunkach.
W projekcie ReGeo zostanie zbudowany system informacji, którego podstaw¹ bêdzie zdecentralizowana, wirtualna, multimadialna baza danych odniesionych przestrzennie s³u¿¹ca ró¿nym
aplikacjom. Zostanie tu stworzony szeroko rozbudowany system informacji turystycznej, dla
testowania i demonstrowania systemu informacji o zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych rozwi¹zaniach.
Obszarem badawczym na terenie Polski jest Kozienicki Park Krajobrazowy.
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W kwietniu 2002 roku rozpocz¹³ siê miêdzynarodowy projekt ReGeo  Multimedialny
system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie ekoturystyki (Multimedia Geoinformation for e-Communities in Rural Areas with
Eco-Tourism), który jest finansowany ze rodków 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej,
w ramach programu IST  Information Society Technologies (Technologie Spo³eczeñstwa
Informacyjnego). Projekt ReGeo jest realizowany w czterech parkach narodowych i krajobrazowych. Na terenie Polski wykonywany on jest na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz jego najbli¿szego otoczenia. Proponuj¹c ten region jako obiekt pilotowy brano pod
uwagê tak¿e fakt istnienia Lenego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Kozienickiej,
jako specyficznej i interesuj¹cej inicjatywy polskich leników skierowanej do tej czêci spo³eczeñstwa, która jest zainteresowana przyrod¹, jej ochron¹ i promocj¹ aktywnej jej ochrony.
Projekt ma charakter eksperymentalny, a bierze w nim udzia³ 8 instytucji z Polski, Niemiec,
Austrii i Czech (rys. 1). W Polsce s¹ to: Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz
Taxus SI Sp. z o.o. w Warszawie oraz Kozienicki Park
Krajobrazowy. Koordynatorem ca³ego projektu jest
Universytet we Freiburgu (Niemcy). Zakoñczenie realizacji projektu planowane jest na padziernik 2004
roku.
Nadrzêdnym celem Projektu ReGeo jest uwiadomienie korzyci wynikaj¹cych z nowych technologii
informacyjnych oraz wykazanie, ¿e wychodz¹ one naprzeciw potrzebom zarówno organizacji, jak i indywidualnych u¿ytkowników.
Stworzenie multimedialnego systemu informacji przestrzennej
ReGeo nie tylko przyczyni siê do rozwoju ekoRys. 1
turystyki w regionie, ale tak¿e bêdzie wspomaga³o gromadzenie, integrowanie i udostêpnianie informacji instytucjom prowadz¹cym dzia³alnoæ na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Lenego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy
Kozienickiej. Zadaniem projektu ReGeo jest stworzenie pe³nego regionalnego serwisu informacyjnego, dostarczaj¹cego informacji geograficznej oraz informacji o obiektach, które mog¹ byæ
prezentowane w multimediach. S¹dzimy, ¿e bêdzie to narzêdzie u¿yteczne tak¿e dla Lasów Pañstwowych m.in. w prowadzeniu dzia³añ z zakresu edukacji, ochrony i monitorowania przyrody na
poziomie regionalnym, Lenego Kompleksu Promocyjnego oraz na poziomie nadlenictw.
G³ównym celem systemu bêdzie gromadzenie i udostêpnianie informacji turystycznej, a
ponadto pe³nienie roli porednika w kontaktach i wymianie informacji dla ró¿nych grup u¿ytkowników (administracja lokalna, Lasy Pañstwowe, inwestorzy, ma³y biznes, turyci, itp.).
System ten przedstawi zatem rozwi¹zania dotycz¹ce tworzenia multimedialnych systemów
informacji przestrzennej, integrowania rozproszonych baz danych, ich uzupe³niania, aktualizowania oraz udostêpniania.
Ze wzglêdu na przestrzenny charakter informacji, której wykorzystanie mo¿liwe jest tylko
w po³¹czeniu z treci¹ geograficzn¹, niezbêdne jest korzystanie z informacji odniesionych
przestrzennie. Podstawow¹ form¹ prezentacji danych bêd¹ wiêc ró¿nego rodzaju mapy tematyczne, powi¹zane z danymi opisowymi zintegrowanymi w systemie informacji geograficznej.
Te geoinformacje jak np. lokalizacja miejsc noclegowych czy cie¿ek rowerowych, bêd¹
przedstawiane na mapach. Na pytania takie, jak: gdzie s¹ miejsca noclegowe o umiarkowanych cenach w pobli¿u wybranej trasy? w ³atwy sposób znajdujemy szybk¹ odpowied po-
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przez rzut oka na interaktywn¹ mapê ukazuj¹c¹ siê na ekranie komputera. Nastêpn¹ spraw¹,
wa¿n¹ w projekcie, jest niespotykany sposób przedstawienia mo¿liwoci turystycznych regionu i jego atrakcyjnoci. Obecnie, wiêkszoæ terenów wakacyjnego wypoczynku ma swoje portale na stronach internetowych, gdzie znajduj¹ siê opisy tekstowe, zdjêcia oraz mapy
bazowe. Czy system ReGeo bêdzie w istotny sposób ró¿niæ siê od istniej¹cych prezentacji?
W projekcie ReGeo system multimedialny prezentuje, mo¿liwie najpe³niej, atrakcyjnoæ regionu w ca³ym jego bogactwie. Rozmaite mapy, dok³adne profile wysokociowe i trójwymiarowe animacje, prezentuj¹ wszechstronnie region w sposób ¿ywy i obrazowy. Przyszli
gocie mog¹ siê wiêc zachwyciæ wspania³ymi krajobrazami poprzez wirtualny lot nad np.
cie¿kami rowerowymi wybranego regionu jeszcze zanim tu przyjad¹.
W projekcie ReGeo zostanie zbudowany system informacji, którego podstaw¹ bêdzie zdecentralizowana, wirtualna, multimadialna baza danych odniesionych przestrzennie s³u¿¹ca ró¿nym aplikacjom. Zostanie tu stworzony szeroko rozbudowany system informacji turystycznej,
dla testowania i demonstrowania systemu informacji o zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych rozwi¹zaniach (rys. 2).
Multimedialny system informacji przestrzennej bêdzie systemem wielopoziomowym s³u¿¹cym ró¿nym u¿ytkownikom. G³ówn¹ korzyci¹ dla ca³ego regionu bêdzie zbudowanie udoskonalonego systemu informacyjnego stanowi¹cego podstawê sta³ego rozwoju regionu. Przewidywane korzyci z systemu ReGeo mo¿na podzieliæ na cztery grupy, zwi¹zane z:
m Ochron¹ przyrody i organizacjami zajmuj¹cymi siê turystyk¹  wybór miejsc odwiedzanych przez turystów coraz bardziej jest zwi¹zany z nowoczesnymi technologiami zarz¹dzaj¹cymi informacj¹. System informacji ReGeo bêdzie ³¹czyæ mo¿liwoæ uzyskania bogatej i atrakcyjnej informacji o regionie z mo¿liwoci¹ szczegó³owego zaplanowania pobytu. Koncepcja systemu informacji na tym poziomie rozwi¹zañ, po pierwsze poszerzy wiedzê odwiedzaj¹cych region, a w konsekwencji zwiêkszy ich satysfakcjê z pobytu. £atwa
dla u¿ytkownika nawigacja po systemie, czytelna struktura zawartoci tematycznej oraz
wysokiej jakoci wizualizacja spowoduje podniesie atrakcyjnoci regionu. Wa¿ne narzêdzie marketingowe, jakie stanowiæ bêdzie system ReGeo mo¿e byæ tak¿e zaadaptowane do
innych regionów.
m Turystami  system zawieraj¹cy wyczerpuj¹ce informacje o regionie umo¿liwi zaplanowanie mo¿liwie najlepszego zorganizowania i wykorzystania pobytu w regionie. Poprzez zaawansowane rozwi¹zania dostêpu, system ReGeo oferuje stosowne do potrzeb i aktualne
informacje w ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze. Wstêpny wybór i rezerwacja miejsc mo¿e
byæ dokonana przez Internet lub CD-ROM. Projektowanie sposobu spêdzania czasu z
dnia na dzieñ mo¿e odbywaæ siê na miejscu za pomoc¹ terminali informacyjnych lub urz¹dzeñ przenonych. Podejmowanie bardziej szczegó³owych decyzji, bêdzie zatem znacznie
wygodniejsze. Co wiêcej, wysokiej jakoci wizualizacja przestrzennie odniesionych informacji o szerokiej tematyce prowadzi do zbudowania prawdziwego turystycznego wiata.
m Lokalnymi przedsiêbiorstwami (w tym tzw. ma³ym biznesem) i organizacjami  system
informacji przeznaczony dla odwiedzaj¹cych region, dziêki mo¿liwoci bezporednich po³¹czeñ turystów z informacj¹, bêdzie im s³u¿yæ zarówno przed jak i podczas pobytu w
regionie. ReGeo bêdzie idealn¹ platform¹ dla prezentacji przedsiêbiorstw i dla ich dzia³alnoci takich jak: hotele, restauracje, wypo¿yczalnie sprzêtu sportowego, lokalne specjalnoci itp. System umo¿liwi firmom skuteczn¹ prezentacjê informacji o swojej dzia³alnoci,
które bêd¹ mia³y odniesienia przestrzenne i bêd¹ dostêpne w z ka¿dego miejsca i o ka¿dej
porze. Przyczyni siê on nie tylko do wzrostu liczby odwiedzaj¹cych region, ale równie¿
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Rys. 2. Multimedialny system informacji przestrzennej
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bêdzie wsparciem dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez wykorzystanie platformy
ReGeo dla handlu elektronicznego.
m Lokaln¹ administracj¹  wirtualna baza danych bêdzie s³u¿yæ administracji jako narzêdzie
pozyskiwania informacji kartograficznych, analiz, stawiania i rozwi¹zywania problemów.
Udoskonalony system korzystania z ju¿ istniej¹cych danych stworzy mo¿liwoci pe³niejszego ich spo¿ytkowania i bardziej wszechstronnej oceny przy jednoczesnym obni¿eniu
kosztów operacyjnych. Bêdzie on wspomaga³ podejmowanie decyzji, a pe³ny zakres spraw
lokalnych (np. kataster, infrastruktura, u¿ytkowanie ziemi, planowanie) mo¿e byæ administrowany automatycznie. Co wiêcej system oferuje nowe po³¹czenia typu interfejs w zakresie us³ug dla mieszkañców regionu. Lokalna administracja zyska wy¿szy stopieñ u¿ytecznoci systemu informacji, a jednoczenie wykona krok w kierunku tworzenia spo³eczeñstwa elektronicznego.
Realizacja projektu jest wieloetapowa. Pierwszy etap mia³ charakter analityczny i polega³
na rozpoznaniu potencjalnych uczestników i u¿ytkowników, ich wymagañ i zainteresowañ,
zarówno pod k¹tem informacji jak i funkcjonalnoci systemu, wyposa¿enia i mo¿liwoci komunikacyjnych oraz wszelkich innych aspektów, maj¹cych wp³yw na kszta³t projektu. Ró¿ne
instytucje wypowiedzia³y siê poprzez ankiety oraz w ramach bezporednich spotkañ organizowanych przez Kozienicki Park Krajobrazowy.
Dziêki dotychczasowemu zaanga¿owaniu i poparciu dla projektu, wyra¿onych poprzez
lokalne i ponadlokalne instytucje, mamy szansê na stworzenie multimedialnego systemu informacji przestrzennej jako narzêdzia u¿ytecznego, czyli odpowiadaj¹cego oczekiwaniom jego
u¿ytkowników.
System stworzy mo¿liwoæ komunikacji typu interfejs z innymi platformami elektronicznymi, które bêd¹ dostêpne w trybach offline, online i urz¹dzeniach przenonych. Dodatkowo
zaawansowane prezentacje multimedialne (wizualizacje 3D, audio, video) podnios¹ atrakcyjnoæ regionu.
Turyci bêd¹ mog¹ korzystaæ z systemu w bardzo indywidualny sposób. Obecnie, jest
mo¿liwe planowanie wakacji z wykorzystaniem komputera PC poprzez instalacjê wybranego
programu z dysku CD ROM albo przez Internet. Lokalne info-terminale czy urz¹dzenia przenone, jak telefony komórkowe lub palmtopy mog¹ dostarczyæ poszukiwanej informacji w
ka¿dym miejscu. Tak wiêc rowerzyci mog¹ prawie z ka¿dego miejsca swojej trasy dostaæ
informacje o najbli¿szych schroniskach. Turyci bêd¹ tak¿e korzystaæ z nowych mo¿liwoci
planowania pobytu w regionie. Mo¿na bêdzie rysowaæ i drukowaæ szlaki piesze i cie¿ki rowerowe wed³ug w³asnych wyborów i upodobañ. Ponadto bêdzie mo¿liwoæ wgrania na terminal
GPS indywidualnego programu wycieczki, co jest szczególnie atrakcyjne na trudnych trasach.
Turyci odwiedzaj¹cy Kozienicki Park Krajobrazowy bêd¹ korzystaæ z nowego systemu
informacji ju¿ w 2004 roku. Id¹c dalej, rozwój takich systemów informacji stworzy mo¿liwoci dla dalszych u¿ytecznych i nastawionych przysz³ociowo aplikacji.
Dane tematyczne i geograficzne zawarte w takim systemie mog¹ efektywnie wspomagaæ
planowanie i mo¿liwoci prezentacji tak¿e w innych dziedzinach jak planowanie przestrzenne
czy koordynacjê handlu, a tak¿e w rozwijaniu lokalnej przedsiêbiorczoci.
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Summary
ReGeo Project is carried out within the 5th Framework Program of the European Union. The
project is experimental and is financed by the EU funds. The ReGeo concept is tested in different
nature reserves and rural areas in four countries with major focus on eco-tourism. The system
was designed for varying infrastructures and regional particularities to ensure its flexibility and
efficient functioning.
Within the ReGeo project an information system will be developed, based on a virtual geomultimedia database, which will serve different applications. An extensive tourist information
system will be created to test and to demonstrate the objectives and advantages of such an
innovative information system. The Kozienice Landscape Park is the test area in Poland.
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