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WOJEWÓDZTWO

LUBELSKIE
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Ekologia

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Produkty
lokalne

Tradycja

Lider projektu

LGD PROMENADA S 12

Partnerzy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby – woj. małopolskie

Obszar

Gmina Siedliszcze Gmina Sawin Miasto Rejowiec Fabryczny Gmina
Rejowiec Fabryczny Gmina Rejowiec Gmina Chełm
Gmina Raba Wyżna Gmina Rabka-Zdrój Gmina Spytkowice

Okres realizacji

08.03.2010 do 30.06.2010 Przygotowanie
27.07.2010 do 28.04.2011 Realizacja

Budżet

16 976,74
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
Tajemnice produktów regionalnych i lokalnych Tpril
CEL GŁÓWNY
CELEM OPERACJI JEST organizacja szkoleń pt. "Akademia Smaków Regionalnych" mających
poszerzyć zakres wiedzy na temat produktów kulinarnych, zasad certyfikacji, promocji,
a także rozwój agroturystyki opierającej się w dużej mierze na produktach i usługach
regionalnych. Wydanie informatora będzie miało na celu rozpowszechnienie turystycznych
walorów regionu.

CELE SZCZEGÓŁOWE
W ramach realizacji projektu przedstawiciele naszego LGD pojadą na warsztaty kulinarne do
LGD Promenada S12 i w ramach wymiany doświadczeń LGD Promenada S12 przyjadą do nas.
Ponadto każdy z partnerów zobowiązuje się do przygotowania oraz wydania opracowania
dotyczącego danego obszaru LGD na temat produktów regionalnych oraz gospodarstw
agroturystycznych i pensjonatów w których te produkty oraz potrawy można znaleźć.

Grupy docelowe
Turyści Rolnicy Sektor prywatny

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE

1. Przygotowanie zadania do realizacji:
- zebranie dokumentacji fotograficznej oraz przepisów na tradycyjne potrawy z obu
regionów
2. Warsztaty kulinarne (zakres: produkty regionalne spożywcze ) jest to cykl 3
warsztatów składających się z części szkoleniowej oraz kulinarnej
3. Opracowanie i wydanie wspólnego przewodnika kulinarnego po obszarze działania
Partnerstwa – tradycyjne potrawy obu regionów nakład około 2000 egz.

OPIS PROJEKTU
Przygotowanie zadania do realizacji:
- zebranie dokumentacji fotograficznej oraz przepisów na tradycyjne potrawy z obu
regionów, dla uatrakcyjnienia publikacji zamieszczone będą ilustracje, rys historyczny miejsc
z którego pochodzi dana potrawa, atrakcje turystyczne itp. Do wykonania tego zadania
partnerzy każdy po swojej stronie zatrudniają osoby które zgromadzą materiały do
przewodnika (praca w terenie polegająca na dotarciu do tradycyjnych przepisów itp.,
dodatkowo spisywane też będą wspomnienia najstarszych mieszkańców nt. lokalnych
tradycji, obrzędów, folkloru, historii miejscowej, folkloru typowego dla regionu itp.)
Takie działania dodatkowo przyczynią się do odnowienia i ochrony dziedzictwa kulturowego
(nie tylko kulinarnego)
Warsztaty kulinarne (zakres: produkty regionalne spożywcze ) jest to cykl 3 warsztatów
składających sie z części szkoleniowej oraz kulinarnej
Część szkoleniowa poruszały następujące problemy: rejestracji produktów regionalnych
spożywczych i rolnych, pojęcie produktu regionalnego, korzyści wynikające z ochrony
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zarejestrowanych nazw, formy i metody promocji produktów, formy i metody sprzedaży
(zakres tematyczny będzie podzielony pomiędzy dwie edycje warsztatów).
Rekrutacja do udziału w warsztatach będzie prowadzona w sposób otwarty wśród
zainteresowanych ta tematyką osób (koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa
agroturystyczne itp.) – rekrutacja poprzez ogłoszenia na stronach internetowych gmin
stowarzyszonych oraz LGD.
Część kulinarna będzie polegała na przygotowaniu potraw regionalnych przez osoby które
zgłoszą sie na szkolenia, na wymianie przepisów oraz tajników sporządzania tradycyjnych
potraw.
Dwie edycje warsztatów na obszarze każdego z partnerów, udział 15 os. ze strony każdego
z partnerów , partner odpowiada i ponosi koszty organizacji warsztatów na własnym
obszarze (3 dni łącznie 15 godzin zegarowych). Organizator warsztatów (partner na obszarze
którego odbywają się warsztaty) zapewnia nocleg, wyżywienie dla uczestników, miejsce
przeprowadzenia warsztatów, obsługę logistyczną i organizacyjną. Koszty organizacji
warsztatów na swoim terenie ponosi organizator, koszty dojazdu uczestników ponosi partner
z terenu pochodzenia uczestników.
– udział w warsztatach jest skierowany do mieszkańców obszaru projektowego którzy:
wytwarzają produkty tradycyjne, w tym rolne oraz sa zainteresowani pogłębieniem wiedzy
na temat produktów regionalnych, zwłaszcza do członkiń kół gospodyń wiejskich, osób
prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub planujących rozpocząć działalność
agroturystyczną,
Organizacja warsztatów kulinarnych ma na celu pogłębienie wiedzy na temat tradycyjnej
żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego
typu produktami i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców
tradycyjnego jadła.
Opracowanie i wydanie wspólnego przewodnika kulinarnego po obszarze działania
Partnerstwa – tradycyjne potrawy obu regionów nakład około 2000 egz.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wydrukowanie 2000 egzemplarzy przewodnika kulinarnego
Organizacja 3 warsztatów kulinarnych

Szkolenia: Tajemnice produktów
lokalnych
6

Kocie oczka, Zofia Wrowa

Produkty regionalne

Twarożek domowy, Zofia Zając
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Ekologia

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Produkty lokalne

Tradycja

Lider projektu

„Lokalna Grupa Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”

Partnerzy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” z/s w Rykach
Lokalna Grupa Działania „ Zapiecek” z/s w Radzyniu Podlaskim

Obszar

Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski,
Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Miasto Stoczek
Łukowski, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż, Stężyca, Borki,
Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska,
Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń

Okres realizacji

Grudzień 2012 – styczeń 2014

Budżet

367 004,12
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
Kuźnia Regionalnych Artystów „MISTRZ”, Akronim: KRAM
CEL GŁÓWNY
Zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaprezentowanie regionalnych artystów i ich
produktów szerszemu gronu mieszkańców trzech obszarów LGD dla ich zainteresowania się
warsztatem artystycznym oraz pielęgnowanie idei twórczości artystycznej w środowiskach
lokalnych jako dziedzictwa kultury regionalnej, ze świadomością przekazania tego bogactwa
kolejnym pokoleniom.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Promocja dorobku artystycznego twórców i artystów ludowych

GRUPY DOCELOWE
Projekt skierowany jest do artystów i twórców ludowych, działających na obszarach działania
współpracujących LGD.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
opracowanie i wykonanie strony internetowej i jej administrowanie
artykuły prasowe
widokówki
opracowanie i produkcja materiałów reklamowo - promocyjnych o Projekcie
zorganizowanie Przeglądu zespołów artystycznych - grup śpiewaczych i zespołów
tanecznych - TRZEBIESZÓW 2013
nagrody dla laureatów i zespołów wyróżnionych na Przeglądzie Zespołów
Artystycznych w Trzebieszowie
Regionalny Jarmark Twórczości Artystycznej KRAM - KŁOCZEW 2013
Regionalny Jarmark Twórczości Artystycznej KRAM - KRZYWDA 2013
zakup materiałów na warsztaty artystyczne
opracowanie, skład i druk albumów promocyjno –informacyjnych o indywidualnych
twórcach w regionie objętym Projektem
opracowanie, skład i druk albumów promocyjno –informacyjnych o grupach
śpiewaczych i zespołach tanecznych w regionie objętym Projektem
wyprodukowanie płyt CD z utworami grup śpiewaczych obszaru objętego Projektem
Mobilny punkt promocji regionalnych artystów i twórców KRAM
utworzenie Ośrodków Twórczości Artystycznej
zorganizowanie warsztatów twórczości artystycznej
zorganizowanie konferencji podsumowującej Projekt pt. „Znaczenie dziedzictwa
kulturowego dla tożsamości i rozwoju Kultury”
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OPIS PROJEKTU
Projekt został zrealizowany w dwóch etapach:
W pierwszym etapie zrealizowano:
Opracowano i wykonano stronę internetową na której umieszczane były na bieżąco
wszystkie informacje dotyczące projektu, promowano projekt w lokalnych gazetach,
wykonano materiały reklamowo promocyjne ( roll-upy, długopisy, teczki, notesy, parasole,
pendrive’y, smycze, plakaty).
W drugim etapie zostały przeprowadzone Warsztaty Twórczości Artystycznej na Terenia
każdego z partnerów. W zajęciach brała udział lokalna społeczność. Zajęcia realizowane były
przez określony czas i liczbę godzin w podziale na grupy. Każdy z partnerów opracował tekst
oraz przygotował zdjęcia do albumu promocyjno – informacyjnego o grupach śpiewaczych
i zespołach tanecznych w regionie objętym Projektem oraz do albumu promocyjno –
informacyjnego o indywidualnych twórcach w regionie objęty projektem. Partnerzy
wspólnie wydali płytę z pieśniami wykonywanymi przez zespoły ludowe z obszarów działania
LGD biorących udział w projekcie.
Zorganizowana została konferencja pt.” Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla tożsamości
i rozwoju kultury” podsumowując projekt współpracy, na konferencji zostały przedstawione
zdobyte na warsztatach umiejętności teatralne dotyczące obrzędów i zwyczajów ludowych
z okresu Świat Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Wesela, Święto dziękczynienia za plony
z okresu Polski Międzywojennej. Realizacja zadania umożliwiła podsumowanie projektu
współpracy KUŹNIA REGIONALNYCH ARTYSTÓW "MISTRZ"

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
a) przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla mieszkańców z zakresu twórczości ludowej.
1. organizacja imprez szkoleniowo – integracyjnych
2. organizacja konferencji podsumowującej, na której zostaną wybrane materiały do
folderu i zostanie opracowany projekt folderu
3. wydanie folderu na temat twórczości ludowej obszarów działania wszystkich
Partnerów projektu
4. stworzenie ośrodków twórczości artystycznej w każdej współpracującej LGD,
5. przygotowanie plakatu i innych materiałów promocyjnych oraz ich rozdysponowanie
6. założenie i prowadzenie strony internetowej projektu współpracy – na stronach
internetowych Partnerów projektu będzie link do ww. strony.
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Obrzędy i zwyczaje ludowe
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Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Lider projektu

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”,

Partnerzy

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”;
Lokalna Grupa Działania „Małe Mazowsze; Lokalna Grupa
Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Obszar

Baranów, Żyrzyn, Puławy, Ryki, Ułęż, Jeziorzany, Michów,
Kock, Firlej, Lubartów, Serniki, Niedźwiada, Ostrówek.

Okres realizacji

Maj 2013 – styczeń 2014

Budżet

113.907,54 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
tytuł: Utworzenie szlaku kajakowego - "Pradoliną Wieprza", Akronim: USK-PW
CEL GŁÓWNY
Rozwój turystyki na obszarze objętym operacją w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczokrajobrazowe i kulturowe.
CELE SZCZEGÓŁOWE
a) zwiększenie oferty turystycznej na obszarze objętym operacją poprzez oznakowanie szlaku
kajakowego na rzece Wieprz na długości około 128 km jako sieciowego produktu
turystycznego;
b) zorganizowanie wspólnej promocji oznakowanego szlaku kajakowego poprzez utworzenie
strony internetowej, druk polsko-angielskiego przewodnika turystycznego, wykonanie filmu
promocyjnego oraz zorganizowanie imprez kajakowych.
GRUPY DOCELOWE
Turyści, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.
GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
(1) Oznakowanie szlaku kajakowego na dolnym odcinku rzeki Wieprz na długości około
128 km od Rokitna do Dęblina (ustawienie 54 znaków informacyjnych i
ostrzegawczych oraz 17 tablic informacyjnych z mapą szlaku);
(2) Zakup i montaż pomostu dla kajakarzy;
(3) Opracowanie i druk przewodnika dla kajakarzy (wersja językowa: polsko-angielska) o
nakładzie 5000 egz.;
(4) Wykonanie strony internetowej www.kajakiempowieprzu.pl promującej szlak
kajakowy;
(5) Wykonanie filmu promującego turystykę kajakowa na rzece Wieprz (czas trwania: 12
minut);
(6) Organizacja 5 imprez promujących szlak kajakowy na dolnym odcinku rzeki Wieprz.
OPIS PROJEKTU
Rzekę Wieprz i jej otoczenie w dolnym biegu charakteryzują wysokie walory przyrodniczokrajobrazowe, które dotychczas nie były wykorzystywane do rozwoju turystyki i aktywizacji
gospodarczej mieszkańców gmin. Gminy te mają charakter typowo wiejski gdzie jest bardzo
mało podmiotów gospodarczych dających zatrudnienie mieszkańcom. Szansą na rozwój
przedsiębiorczości na tych obszarach jest turystyka. Ruch turystyczny będzie mógł się
rozwijać, jeśli powstanie odpowiednia infrastruktura turystyczna. Niniejsza operacja
przyczynia się do utworzenia jednego z elementów takiej infrastruktury.
Każdy z partnerów projektu na obszarze swojego działania w ramach projektu wykonał
oznakowanie szlaku oraz zamontował tablice informacyjne z mapami
Dodatkowo LGD "Małe Mazowsze" zakupiła jeden pomost do użytku kajakarzy w sezonie
wiosna - jesień do zamontowania w Jeziorzanach - w miejscu gdzie utrudnione jest
wodowanie kajaków.
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Partnerzy razem opracowali przewodnik dla kajakarzy o objętości 64 stron formatu A5
i wydrukowali w nakładzie 5 000 egzemplarzy. Przewodnik zawiera opis szlaku wraz
z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi a także bazę noclegową znajdującą się
w najbliższym otoczeniu doliny rzeki Wieprz.
Ponadto partnerzy wspólnie przygotowali tekst, który został zamieszczony na stronie
internetowej dedykowanej szlakowi turystycznemu. Po zakończeniu projektu strona
internetowa jest aktualizowana m.in. o informacje dotyczące imprez kajakowych i różnych
inicjatyw wiążących się rozwojem turystyki kajakowej.
W ramach operacji partnerzy zorganizowali także 5 imprez promujących szlak kajakowy
w postaci spływów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele lokalnych społeczności, turyści oraz
przedstawiciele mediów.
Zakres rzeczowy operacji obejmował także wykonanie filmu promującego szlak i spływy
kajakowe na rzece Wieprz. Wykonany film jest wykorzystywany na stronie internetowej oraz
podczas imprez i targów turystycznych promujących szlak.
OSIĄGNIĘTE EFEKTY
W wyniku realizacji operacji powstały następujące produkty:
1. oznakowany szlak kajakowy na rzece Wieprz na długości około 128 km od
miejscowości Rokitno pod Lubartowem do ujścia rzeki do Wisły,
2. polsko-angielski przewodnik turystyczny dla kajakarzy wraz z mapkami ilustrującymi
przebieg szlaku (5000 szt.),
3. 1 strona internetowa promująca szlak kajakowy na rzece Wieprz oraz projekt,
4. 17 tablic informacyjnych z przebiegiem szlaku,
5. 1 pomost dla kajakarzy,
6. 5 imprez promujących szlak kajakowy
7. film promocyjny.
Rezultaty operacji:
(1) utworzony sieciowy produkt turystyczny na bazie oznakowanego szlaku kajakowego;
(2) co najmniej 1000 wejść rocznie na utworzoną stronę internetową dedykowaną
utworzonemu szlakowi kajakowemu
(3) wypracowanie co najmniej 1 przykładowego (ramowego) pakietu turystycznego dla
turystów.
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Infrastruktura szlaku
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Spływ kajakowy
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Super meander

Przystanek Kośmin
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Lider projektu
Partnerzy

Obszar

Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Tradycja

Fundacja Nasza Nadzieja
Stowarzyszenie LGD Polesie, Stowarzyszenie LGD
Promenada S12, Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”,
Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, Stowarzyszenie
LGD Krasnystaw Plus
Mełgiew, Milejów
Urszulin, Cyców, Puchaczów, Wierzbica, Sosnowica,
Uścimów, Ludwin, Łęczna (obszar wiejski), Spiczyn
Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Chełm,
miasto Rejowiec Fabryczny
Włodawa, Stary Brus, Wyryki, Hanna, Hańsk, Wola
Uhruska, Ruda Huta
Piaski, Trawniki, Rybczewice
Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn,
Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka

Okres realizacji

01.07.2011 r. – 31.05.2013 r.

Budżet

587 772,00 zł
18

TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
„Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowowschodniej Lubelszczyzny” - SPOIPDHKSWL

CEL GŁÓWNY
Cel główny: Podniesienie świadomości historyczno-kulturowej mieszkańców środkowowschodniej Lubelszczyzny i turystów poprzez ochronę i promocję zasobów dziedzictwa
historyczno-kulturowego z terenu LGD.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Badanie i zewidencjonowanie 90% zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego z
terenu 5 partnerskich LGD do końca maja 2012 r.
2. Renowacja lub uporządkowanie 110 obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego
z terenu 2 partnerskich LGD do końca sierpnia 2012 r.
3. Oznakowanie 93 obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego z terenu 6
partnerskich LGD do końca września 2012 r.
4. Promocja 50% zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego z terenu 6 partnerskich
LGD poprzez wykonanie i dystrybucję Atlasu Regionalnego oraz Przewodnika
Multimedialnego na terenie 6 partnerskich LGD do końca kwietnia 2013 r.

GRUPY DOCELOWE
lokalni mieszkańcy, nowo osiedleni mieszkańcy, turyści

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Przeprowadzenie badań i ewidencja zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego.
Zadanie obejmowało wykonanie: badania i ewidencji (bądź ich aktualizacji) wszystkich
zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie 5 LGD, – dane
administracyjne i adresowe, rys historyczny, opis obiektu, rys obecny architektoniczny, opisu
stanu aktualnego, forma użytkowania obiektu.
Uporządkowanie obiektów historyczno-kulturowych
W zakres prac wchodziło odchwaszczenie i odkrzaczenie terenu, oczyszczenie pomników
i krzyży uczytelnienie terenu, usunięcie zarośli, wydobycie spod ziemi i odsłonięcie
nagrobków (w przypadku cmentarzy). Podwykonawcą zadania było "Towarzystwo dla Natury
i Człowieka" przy udziale wolontariuszy z obszaru LGD. Uporządkowano 10 obiektów
historyczno-kulturowych.
Renowacja obiektów historyczno-kulturowych
W ramach renowacji wykonano odnowienie 100 obiektów (nagrobki kamienne, krzyże
drewniane) i uporządkowanie terenu wokół nich. Przy tych obiektach na cmentarzach
ewangelickich i prawosławnych prace w większości nie były prowadzone od czasu II woj św.
Wykonawcą była organizacja "Towarzystwo dla Natury i Człowieka" przy udziale
wolontariuszy z obszaru LGD. Wykonano odchwaszczenie, odnowienie i zabezpieczenie
pomników i krzyży, sklejenie części pomników, ich konserwacja.
Oznakowanie obiektów historyczno-kulturowych
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Tablicami informacyjnymi oznakowano 93 obiekty zabytkowe. Wszystkie tablice wykonano
wg ustalonego wzoru: tablice są aluminiowe, grawerowane, o wymiarach 100cmx70mm, 25
mm grubość, wysokość słupków 3 m, przedstawiają charakterystykę obiektu, tj. historię jego
powstania, opis techniczny (w dwóch językach –polskim i angielskim). Wybór obiektów
nastąpił w oparciu o dokumenty strategiczne gmin i LSR. Wykonanie i montaż tablic zlecono
firmie TABAL. W ramach wykonania tablic zostało ujęte tłumaczenie na język angielski tekstu
informacyjnego.
Opracowanie i wydanie atlasu regionalnego
Opracowanie wydanie albumu zostało zlecone firmie Comernet, w ramach realizacji zadania
wykonano fotografie obiektów i miejsc, również w wersji anaglifowej, obróbkę graficzną
zdjęć, wykonano layout albumu. Album wykonano w nietypowym formacie 25 cm x 25 cm,
w oprawie twardej z obwolutą, całość szyta nicią. Album wydrukowano w nakładzie 3300
egzemplarzy. Do albumu dołączone są okulary do oglądania zdjęć anaglifowych.
Kolportaż atlasu regionalnego
Na terenie 36 gmin partnerskich LGD do instytucji publicznych (urzędy, biblioteki gminne,
instytucje kultury, punkty informacji turystycznej), gdzie był pozostawiony do dalszego
rozpowszechniania. W tych miejscach zostały umieszczone plakaty informujące o możliwości
otrzymania w danym miejscu bezpłatnego egz. Atlasu.
Druk i kolportaż plakatów
Plakaty informujące o wydanym albumie wraz z informacją gdzie można otrzymać bezpłatny
egzemplarz wydrukowano i rozkolportowano w ilości 180 sztuk.
Produkcja przewodnika multimedialnego (1 etap prac)
Produkcja przewodnika multimedialnego objęła pakiet 4 usług. W zakres 1-szej usługi
weszło: wykonanie zdjęć cyfrowych i panoramicznych obiektów dziedzictwa historycznokulturowego; kolejne 3 usługi wykonano w II etapie realizacji projektu współpracy.
Produkcja przewodnika multimedialnego (2 etap prac)
W II etapie realizacji projektu współpracy wykonano pozostałe 3 usługi składające się na
przewodnika multimedialny: 2 usługa polegała na wykonaniu "wirtualnych wycieczek", 3
usługa - budowie mapy interaktywnej po terenie partnerskich LGD wraz aplikacją na telefony
komórkowe, 4 usługa - będzie to budowa interaktywnej aplikacji / portalu z dedykowanym
CMS do prezentacji "wirtualnych wycieczek" (przewodnik) oraz mapy interaktywnej, usługa
ta objęła zintegrowanie wszystkich elementów w jedną aplikację multimedialną.
Przewodnik multimedialny znajduje się na stronie www.sladami-przeszlosci.pl oraz na
Facebooku: www.facebook.com/pages/Śladami-Przeszłości
Opracowanie i druk map terenów partnerskich LGD
W ramach realizacji zadania wydano 3000 kompletów map 6 LGD. Usługę wykonała firma
Compass, w tym: opracowanie merytoryczne, edytorskie i graficzne oraz druk map
w formacie B2. Ponadto mapy zostały skompletowane w okładki z tworzywa z kolorową
obwolutą.
Udział w targach turystyczno-promocyjnych
W dniach 19 – 21 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyły się II Targi Regionalia połączone
z XVIII Targami Turystyki i Wypoczynku LATO. Wzięło w nich udział ponad 500 wystawców.
Wśród nich było 6 partnerskich LGD. Naszym celem było zaprezentowanie i promocja
zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz przyrodniczego z terenu środkowowschodniej Lubelszczyzny.
Podczas tych 3 dni targów zachęcaliśmy zwiedzających do aktywnego podróżowania po
najpiękniejszych miejscach Lubelszczyzny. Pokazaliśmy, że wakacyjne podróże mogą być nie
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tylko okazją do aktywności - uprawiania sportów, zabawy, relaksu, a przede wszystkim
poznawania nowych miejsc – ich historii i kultury.
Wśród prezentowanych i udostępnianych materiałów znalazły się przede wszystkim
produkty naszego projektu współpracy, tj. : portal „Śladami przeszłości”, wydany przez nas
album „Śladami przeszłości”, komplet 6 map turystycznych z terenów 6 LGD, materiały
promocyjne z terenów 6 LGD. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem
odwiedzających, szczególnie podczas organizowanych konkursów wiedzy o Lubelszczyźnie.
Dla zwycięzców i uczestników mieliśmy atrakcyjne nagrody: albumy „Śladami przeszłości”,
vouchery na pobyty w gospodarstwach agroturystycznych oraz udział w wielu
emocjonujących atrakcjach, tj. koncerty, kabarety, loty paralotnią (przygotowane przez LGD
Krasnystaw PLUS) oraz rozmaite gadżety reklamowe.
Targi były doskonałą okazją do nawiązania licznych kontaktów oraz promocji w branżowych
mediach.

OPIS PROJEKTU
W projekcie pt. : „Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historycznokulturowego środkowo-wschodniej Lubelszczyzny”
zaplanowano i przeprowadzono
kompleksowe i powiązane ze sobą działania: zbadano i zewidencjonowano obiekty
dziedzictwa historyczno-kulturowego, potem poddano wybrane z nich renowacji,
odnowieniu i uporządkowaniu, a następnie rozpoczęto działania promujące te obiekty
poprzez odpowiednio dobrane narzędzia i formy promocji (tablice informacyjne przy
obiektach, forma drukowana - Atlas Regionalny i mapy turystyczne, forma elektroniczna Przewodnik Multimedialny w formie portalu internetowego, promocja bezpośrednia podczas
targów turystyczno-promocyjnych). Tak zróżnicowane formy promocji zapewniły dotarcie do
szerokiego grona odbiorców i wysoką skuteczność oddziaływania.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Osiągnięte efekty projektu współpracy to:
wskaźniki produktu:
90% zasobów historyczno-kulturowych z terenu LGD poddanych badaniu i ewidencji,
93 obiekty historyczno-kulturowe oznakowane tablicami informacyjnymi,
110 obiektów historyczno-kulturowych poddanych renowacji lub uporządkowaniu,
3300 egzemplarzy Atlasu Regionalnego,
180 szt. plakatów inform. o projekcie i wydaniu Atlasu,
1 portal internetowy z przewodnikiem multimedialnym – www.sladami-przeszlosci.pl
(interaktywna mapa terenu partnerskich LGD wraz z 36 wycieczkami wirtualnymi po
najciekawszych obiektach)
1 fanpage na FB powiązany z portalem internetowym
(www.facebook.com/pages/Śladami-Przeszłości)
3000 kompletów po 6 szt. map turystycznych w formie drukowanej.
wskaźniki rezultatu:
wzrost świadomości mieszkańców terenu LGD i turystów nt. dziedzictwa historycznokulturowego,
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wypromowanie 50% zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego z terenu 6
partnerskich LGD,
wzrost zainteresowania turystów walorami historyczno-kulturowymi terenu 6
partnerskich LGD,
wzrost ilości turystów odwiedzających teren 6 partnerskich LGD.
Wartość dodana projektu to utrzymanie i rozwijanie nawiązanej współpracy pomiędzy 6 LGD
poprzez:
1. Organizacja imprezy cyklicznej – Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie
Lato”.
Jest to wyjątkowy kiermasz propozycji turystycznych województwa lubelskiego na spędzenie
urlopu na tym terenie zarówno przez mieszkańców, jak też i zachęcenie do przyjazdu osób
z Polski i zagranicy. Targi są utrzymane w charakterze festynu turystycznego, rekreacyjnego
i sportowego dla całych rodzin.
W 2013 r. I targi odbyły się w Wierzchowiskach – koordynator wydarzenia – Stowarzyszenie
LGD „Dolina Giełczwi”.
W 2014 r. II targi odbyły się na terenie powiatu krasnostawskiego – koordynator wydarzenia
– Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”.
2. Utworzenie szlaku Greenway na terenie woj. lubelskiego „Greenway – dziedzictwo
wschodu”.
Na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia zostało rozszerzone partnerstwo o kolejne 3 LGD.
Od 2013 r. partnerzy pilnie pracują nad prawidłowym wytyczeniem i przygotowaniem szlaku
w terenie.
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Porządkowanie
zewidencjonowanych obiektów
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Tablice informacyjne przy
obiektach
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Promocja podczas targów
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Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Lider projektu

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Partnerzy

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Lokalna
Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”

Obszar

Wojciechów, Wąwolnica, Żyrzyn, Kazimierz Dolny,
Markuszów, Garbów, Niemce, Krzczonów, Opole
Lubelskie, Karczmiska, Józefów nad Wisłą, Łaziska,
Chodel, Poniatowa, Strzyżewice.

Okres realizacji

Lipiec 2013 – luty 2014

Budżet

97.119,23 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
Tytuł: Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja, Akronim: ELŻT
CEL GŁÓWNY
Rozwój turystyki na obszarze objętym projektem w oparciu o wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
a)
zwiększenie oferty turystycznej na obszarze objętym Projektem poprzez utworzenie
Ekomuzeum jako sieciowego i innowacyjnego produktu turystycznego;
b)
utworzenie sieci współpracy pomiędzy gestorami obiektów objętych Ekomuzeum;
c)
podniesienie jakości usług turystycznych na obszarze objętym Projektem poprzez
podniesienie wiedzy i umiejętności 31 osób z zakresu świadczenia usług turystycznych i
współpracy partnerskiej w ramach obsługi ruchu turystycznego.
GRUPY DOCELOWE
Turyści, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i lokalni liderzy.
GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
(1) Oznakowanie i wyposażenie obiektów Ekomuzeum poprzez wykonanie tablic
informacyjnych i witaczy oraz pamiątkowych pieczęci i odznak;
(2) Wykonanie elementów promocji: ulotek, paszportów, strony internetowej i organizacja
imprez promocyjnych
(3) Przeszkolenie gestorów obiektów tworzących Ekomuzeum
OPIS PROJEKTU
Operacja została zrealizowana na obszarze Lubelskiego Powiśla oraz sąsiadującej z nim części
powiatu lubelskiego. Obszar ten zaliczany jest do jednego z najbardziej atrakcyjnych
turystycznie subregionów Lubelszczyzny. Decydują o tym jego walory krajobrazowoprzyrodnicze (m.in. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000,
Małopolski Przełom Wisły) oraz bogate dziedzictwo kulturowe (m.in. liczne obiekty
zabytkowe, wielowiekowe tradycje rzemieślnicze). Poza Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem
gdzie głównie koncentruje się ruch turystyczny i związany z nim rozwój przedsiębiorczości
w tym subregionie, pozostały obszar objęty operacją ma charakter typowo wiejski
z niewielką liczbą podmiotów gospodarczych dających zatrudnienie i dochody finansowe
jego mieszkańcom. Jedną z możliwości rozwoju gospodarczego obszaru jest turystyka oparta
na eksponowaniu jego bogatego dziedzictwa kulturowego.
Projekt polegał na utworzeniu Ekomuzeum, którego wiodącym tematem jest prezentacja
i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru (związanych tradycyjnie z wsią zawodów, np.
kowalstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa itp. oraz lokalnych wyrobów) przez samych
mieszkańców.
W ramach operacji Partnerzy oznakowali tablicami informacyjnymi i witaczami 31 miejsc
tworzących Ekomuzeum gdzie odbywa się prezentacja dziedzictwa kulturowego. Miejsca te
zostały przez Partnerów Projektu wcześniej wyselekcjonowane biorąc pod uwagę gotowość
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danego miejsca do przyjęcia turystów oraz merytoryczną zawartość oferty a także chęć
współpracy sieciowej i wspólnej promocji deklarowanej przez właścicieli obiektów.
Ponadto partnerzy opracowali i wydrukowali ulotki promocyjne oraz
paszporty dla
turystów, aby ich zachęcić do zwiedzenia wszystkich punktów i uzyskania pamiątkowego
stempla pieczęci Ekomuzeum; wykonali pamiątkowe pieczęcie dla poszczególnych obiektów
ekomuzealnych; wykonali 500 pamiątkowych odznak dla turystów, którzy odwiedzą całą sieć
Ekomuzeum; wykonali wspólną stronę internetową www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl;
zorganizowali 3 imprezy promocyjne oraz szkolenia dla gestorów 31 punktów tworzących
Ekomuzeum, aby podnieść ich umiejętności w zakresie "żywej" prezentacji swojej oferty
przed turystami i współpracy sieciowej z innymi partnerami.
OSIĄGNIĘTE EFEKTY
W wyniku realizacji operacji powstały następujące produkty:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

31 tablic informacyjno-reklamowych;
31 witaczy;
20000 egz. paszportów promocyjnych;
9000 egz. ulotek;
31 pamiątkowych pieczątek;
500 szt. pamiątkowych odznak Ekomuzeum;
1 wykonana strona internetowa;
1 szkolenie dla gestorów punktów tworzących Ekomuzeum;
3 imprezy promocyjne.

Rezultaty operacji:
(1) utworzenie 1 sieciowego produktu turystycznego;
(2) podniesienie wiedzy i umiejętności 31 osób z zakresu świadczenia usług turystycznych
i współpracy sieciowej;
(3) co najmniej 1000 wejść rocznie na utworzoną stronę internetową.
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Izba tkacka - Borysów

29

Mała papiernia - Celejów

30

Paszport turystyczny
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Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Tradycja

Lider projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Nasze Roztocze”

Partnerzy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Zamojska”

Obszar

5 gmin z obszaru LGD „Nasze Roztocze” –
Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec
7 gmin z obszaru LGD „Ziemia Zamojska” –
Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary
Zamość

Okres realizacji

Styczeń – marzec 2013r.

Budżet

30 761,44 zł

32

TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU SPÓŁPRACY
„Gotowanie Atrakcją Regionu” akronim: GAR
CEL GŁÓWNY
Kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku
zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny i Roztocza.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Promocja tradycji kulinarnych Zamojszczyzny i Roztocza poprzez organizację 12 warsztatów
kulinarnych dla 180 osób oraz opracowanie i dystrybucję 10 000 szt. przewodnika
kulinarnego.
GRUPY DOCELOWE
Mieszkańcy obszaru LGD, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji społecznych
i kulturalnych, osoby pracujące u lokalnych restauratorów i prowadzące działalność
agroturystyczną i turystyczną na obszarze objętym projektem, a także osoby fizyczne
mieszkające na obszarze partnerskich LGD
GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Organizacja warsztatów kulinarnych (5 na obszarze LGD „Nasze Roztocze” i 7 na obszarze
LGD „Ziemia Zamojska”), których celem było przeszkolenie 180 osób z zakresu tradycji
kulinarnych regionu oraz sposobu przygotowania tradycyjnych potraw
Opracowanie i druk przewodnika kulinarnego zawierającego przepisy tradycyjnych potraw
z obszaru partnerskich LGD pt: „Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza”
OPIS PROJEKTU
W ramach projektu zorganizowano 12 warsztatów kulinarnych w każdej z gmin
członkowskich partnerskich LGD. W programie każdego warsztatu znalazła się prezentacja
dotycząca historii kulinarnej regionu. W warsztatach udział wzięło 180 osób, które pod
okiem szefa kuchni przygotowywały po 3 tradycyjne potrawy z wykorzystaniem produktów
wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, pochodzących z obszaru partnerskich LGD m.in.
Oleju Świątecznego Roztoczańskiego oraz Miodów z Roztocza. W ramach promocji projektu
każdy z uczestników otrzymał fartuch oraz torbę na zakupy z nadrukiem promocyjnym.
Dodatkowo osoby biorące udział w warsztatach zostały zaangażowane w opracowanie
przewodnika kulinarnego pt: „Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza”. Zawiera on
przepisy potraw zebrane podczas warsztatów kulinarnych i ma na celu promocję dziedzictwa
kulinarnego regionu.
OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźniki produktu:
- organizacja 12 warsztatów kulinarnych,
- wydanie 1 przewodnika kulinarnego w nakładzie 10 000 szt.,
Wskaźniki rezultatu:
- przeszkolenie 180 osób z zakresu tradycji kulinarnych regionu oraz sposobu przygotowania
tradycyjnych potraw Zamojszczyzny i Roztocza,
- zapoznanie się z tradycyjnymi potrawami regionu Zamojszczyzny i Roztocza przez 10 000
osób.
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Cebularz zamojski

Gęś pieczona z kaszą i grzybami

Karkówka pieczona w
ziołach z grzybami leśnymi

34

Pierożki z kapustą kiszoną i soczewicą

Pierożki z kasza i serem

Piróg biłgorajski

35

Rejbak roztoczański

Szynka w cieście chlebowym

Zapalanka kartoflana

36

Warsztaty kulinarne

37

38

39

Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Sport i
zdrowie

Edukacja

Turystyka

Lider projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Nasze Roztocze”

Partnerzy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem”

Obszar

5 gmin z obszaru LGD „Nasze Roztocze” –
Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec
2 gminy z obszaru LGD „Zielony Pierścień” –
Wąwolnica, Żyrzyn
7 gmin z obszaru LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” –
Firlej, Kamionka, Kock, Lubartów, Niedźwiada, Serniki i Ostrówek

Okres realizacji

luty – październik 2014r.

Budżet

283 918,35 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
„Promocja Aktywnego Wypoczynku”, akronim: PAW
CEL GŁÓWNY
Rozwój turystyki aktywnej na Lubelszczyźnie poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych
CELE SZCZEGÓŁOWE
Zwiększenie oferty turystyki aktywnej na obszarze objętym projektem poprzez wytyczenie i
oznakowanie 240 km tras do uprawiania Nordic Walking, wytyczenie i oznakowanie 200 km
szlaku rowerowego oraz urządzenie przystani kajakowej i miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego dla turystów
Promocja turystyki aktywnej na Lubelszczyźnie poprzez uruchomienie strony internetowej
promującej produkty utworzone w ramach realizacji projektu
GRUPY DOCELOWE
Lokalni mieszkańcy, turyści, organizacje pozarządowe oraz samorządy z obszaru partnerskich
LGD
GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Wytyczenie, oznakowanie i urządzenie tras do uprawiania Nordic Walking na obszarze
działania partnerskich LGD:
- ponad 100 km tras Nordic Walking na obszarze LGD „Nasze Roztocze”,
- ponad 60 km tras Nordic Walking na obszarze LGD „Zielony Pierścień”,
- 70 km tras Nordic Walking na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
1. Wytyczenie, oznakowanie i urządzenie szlaku rowerowego przebiegającego przez
wszystkie gminy LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o długości ok. 200 km
2. Urządzenie przystani kajakowej wraz z miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym
w miejscowości Żyrzyn na obszarze działania LGD „Zielony Pierścień”
3.
Utworzenie witryny internetowej www.aktywniezkijkami.pl
promującej produkty turystyki aktywnej utworzonej w ramach realizacji projektu
OPIS PROJEKTU
Projekt współpracy realizowany był w trzech regionach Lubelszczyzny i opierał się na
lokalnych zasobach dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego
i historycznego. Działania zaplanowane w projekcie miały na celu rozszerzenie oferty
turystyki aktywnej skierowanej do turystów wypoczywających na obszarze partnerskich LGD
oraz do lokalnych mieszkańców.
W ramach projektu utworzono 15 sieciowych produktów turystyki aktywnej. Ich lokalizację
oraz przebieg zaplanowano z uwzględnieniem najciekawszych i najatrakcyjniejszych miejsc
z obszaru partnerskich LGD. Trasy zostały wytyczone przez tereny o szczególnym bogactwie
przyrodniczym i krajobrazowym, obok istniejących obiektów zabytkowych, miejsc pamięci
narodowej a także lokalnych atrakcji turystycznych. Na trasach ustawiono tablice
informacyjne ze schematem ich przebiegu, a przy trasach Nordic Walking dodatkowo tablice
z ćwiczeniami podczas marszu oraz tablice ze sposobem pomiaru tętna w punktach
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większego wysiłku. Przystań kajakowa z miejscem rekreacji i wypoczynku w Kośminie na
rzeką Wieprz posiada pływający pomost, zaplecze sanitarne, wiaty wypoczynkowe i stojaki
na rowery.
W ramach promocji utworzono stronę internetową www.aktywniezkijkami.pl, promującą
infrastrukturę utworzoną w ramach projektu.
Realizacja zadania przyczyniła się do wzbogacenia infrastruktury turystyki aktywnej obszaru
partnerskich LGD oraz do rozwoju przedsiębiorczości opartej na branży turystycznej.
OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźniki produktu:
utworzenie ok. 240 km tras do uprawiania Nordic Walking
utworzenie ok. 200 km tras rowerowych
utworzenie 1 przystani kajakowej
1 witryna internetowa
Wskaźniki rezultatu:
utworzenie 15 sieciowych produktów turystyki aktywnej tj. 14 Parków Nordic Walking
na obszarze partnerskich LGD i 1 szlaku rowerowego na obszarze LGD „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem”
zwiększenie bazy rekreacyjno wypoczynkowej dla turystów poprzez urządzenie
przystani kajakowej wraz z miejscem wypoczynkowym dla turystów
zapoznanie się z ofertą turystyki aktywnej partnerskich LGD przez ok. 1500 osób
rocznie
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Kontener sanitarno - szatniowy

Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe w Kośminie
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Pomost pływający na rzece
Wieprz

.

Szlak rowerowy w Leszkowicach
gm. Ostrówek.

Przystań kajakowa w Kośminie

Tablica ogólna szlaku Nordic
Walking w gminie Serniki.
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Tablica pomiaru tętna

Tablica z ćwiczeniami Nordic
Walking

Trasa Nordic Walking w gminie
Krasnobród
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Tablice na szlaku
rowerowym

Trasa Nordic Walking na
Roztoczu

Trasa Nordic Walking w gminie
Kamionka
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Lider projektu
Partnerzy

Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE TOMASZOWSKIE”
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SERCE ROZTOCZA” – woj.
podkarpackie

Obszar

Cieszanów, Narol, Horyniec-Zdrój

Okres realizacji

1 grudnia 2010 r. - 30 czerwca 2011r.

Budżet

63 627,00 zł

47

TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
„Zapraszamy na Roztocze!” ZNR

CEL GŁÓWNY
Promocja oraz utworzenie systemu informacji turystycznej opartego o lokalne dziedzictwo
przyrodnicze Roztocza.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Budowa jednolitego, zintegrowanego systemu informacji turystycznej poprzez
postawienie 18 wolnostojących zestawów tablic.
2. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Roztocza poprzez wydanie
informatora turystycznego w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy.
3. Prowadzenie kampanii promocyjnej nt. regionu Roztocza poprzez zamieszczenie 5
artykułów w prasie oraz podczas targów turystycznych w Krakowie i konferencji
podsumowującej projekt współpracy.

GRUPY DOCELOWE
Odbiorcami niniejszego projektu współpracy byli wszyscy mieszkańcy (kobiety, mężczyźni
i młodzież, w tym: lokalni liderzy, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, rodziny rolnicze,
mniejszości - narodowe i kulturowe, nowo osiedleni mieszkańcy, bezrobotni), podmioty
gospodarcze (w tym: przedstawiciele sektora prywatnego), przedstawiciele lokalnych władz
i organizacji (w tym: organizacji pozarządowych) z regionu Roztocza, a także wszystkie osoby
fizyczne i prawne zainteresowane odwiedzeniem (w tym: turyści) lub
rozpoczęciem/rozszerzeniem działalności o region Roztocza.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
- budowa zestawów tablic informacji turystycznej,
- wydanie informatora turystycznego,
- prowadzenie kampanii promocyjnej nt. regionu Roztocza

OPIS PROJEKTU
W ramach realizacji operacji, przez Partnerów projektu podjęte zostały następujące
działania:
- Budowa jednolitego, zintegrowanego systemu 6-iu wolnostojących zestawów tablic
informacji turystycznej, które zawierały trzy rodzaje informacji. Pierwsze dwie dotyczyły
Roztocza -całości regionu z mapą turystyczną, opisem Roztocza i informacjami praktycznymi.
Dwie kolejne dotyczyły terenu Lokalnej Grupy Działania "Serce Roztocza", a kolejne dwie obszaru gminy, na której terenie znajdzie się zestaw tablic. Poprzez budowę jednolitego,
zintegrowanego systemu zestawów tablic informacji turystycznej chcieliśmy ułatwić dostęp
do informacji o miejscach szczególnie atrakcyjnych turystycznie w regionie Roztocza.
Wydanie informatora turystycznego promującego walory regionu Roztocza. Informator był
dystrybuowany na krajowych targach turystycznych, w punktach informacji turystycznej
w regionie i na całym Podkarpaciu oraz miejscach zakwaterowania i punktach
gastronomicznych. Dzięki wydaniu informatora turystycznego informacje o walorach
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przyrodniczych i kulturowych Roztocza dotarły do szerszego grona odbiorców, którzy
w przyszłości zechcą zwiedzić region Roztocza.
- Prowadzenie kampanii promocyjnej nt. regionu Roztocza i samego projektu współpracy
w prasie o zasięgu regionalnym, podczas targów turystycznych oraz w innych środkach
przekazu.
Kampania promocyjna przyczyniła sie do wypromowania Roztocza w zasięgu całego kraju
poprzez tragi turystyczne w Krakowie oraz artykuły w prasie
Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu, w której udział wzięli
przedstawiciele lokalnych władz i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy obszaru
partnerskich LGD.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźniki produktu:
budowa 6-iu wolnostojących zestawów tablic informacji turystycznej,
wydanie 12 000 sztuk informatora turystycznego
promocja Roztocza podczas targów turystycznych w Krakowie,
zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu.
Wskaźniki rezultatu:
wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej (tablice informacyjne)
wzrost wiedzy na temat atrakcji turystycznych poprzez informator turystyczny
wzrost liczby turystów odwiedzających region Roztocza,
wzrost liczby podmiotów świadczących usługi dla turystów (miejsca zakwaterowania,
w tym agroturystyka, firmy transportowe, usługi przewodnickie, itp.)
zagospodarowanie na cele turystyczne atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i
historycznie miejsc regionu Roztocza
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Lider projektu
Partnerzy

Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
1. Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna
Grupa Działania
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Obszar

Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice,
Żmudź, Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie,
Werbkowice, Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec

Okres realizacji

maj 2013 – kwiecień 2014

Budżet

201 411,80 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

„Między Bugiem a Wieprzem” - MBAW
CEL GŁÓWNY
Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną Roztocza i terenów nadbużańskich poprzez
przygotowanie i realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru objętego
projektem

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Przygotowanie wspólnej oferty turystycznej dla dwóch regionów reograficznych
poprzez uruchomienie interaktywnego serwisu internetowego
2. Wzrost wiedzy o regionie i jego atrakcjach turystycznych poprzez reklamę Roztocza
i terenów nadbużańskich w telewizjach regionalnych praz wydanie i dystrybucję
folderów promocyjnych

GRUPY DOCELOWE
Główna grupa docelowa to potencjalni turyści spoza obszaru województwa lubelskiego.
Ponadto projekt umożliwił mieszkańcom poszczególnych LGD wzajemne poznanie potencjału
LGD partnerskich. Działania zaplanowane w projekcie miały na celu zachęcenie osób spoza
Lubelszczyzny do przyjechania na Roztocze i tereny nadbużańskich, czemu służyła
zaplanowana na szeroką skalę promocja walorów turystycznych, przyrodniczych
i kulturowych terenów LGD „Ziemi Chełmskiej”, „Lepsze Jutro” i „Nasze Roztocze” oraz
zastosowanie zróżnicowanych technik promocyjnych.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
1.Wykonanie serwisu internetowego – witryny internetowej
www.roztocze-bug.pl
Realizatorem zadania było LGD „Nasze Roztocze”
2.Opracowanie i publikację folderu
(folder w formacie PDF dostępny jest pod adresem:
www.lgdnaszeroztocze.pl/publikacje/miedzy_bugiem_a_wieprzem/index.html.
Realizatorem zadania było LGD „Lepsze Jutro”
3.Produkcja dwóch trzydziestosekundowych spotów promocyjnych.
(spoty o obejrzenia po adresem:
http://ziemiachelmska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=156
http://ziemiachelmska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=541&Itemid=157

Realizatorem zadania było LGD „Ziemi Chełmskiej”
4.Emisja spotów w telewizjach regionalnych.
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OPIS PROJEKTU
W ramach projektu powstał serwis internetowy, zawierający informacje o walorach
turystycznych, przyrodniczych i kulturowych terenu objętego projektem, przedstawione
w sposób ciekawy a zarazem przystępny dla osób odwiedzających serwis – potencjalnych
turystów. Głównym narzędziem witryny jest interaktywna mapa Roztocza i terenów
nadbużańskich. Na mapę przygotowaną w systemie Google Maps naniesiono 150 obiektów
z terenu objętego projektem, przy czym każdy obiekt zaopatrzony jest w opis, zdjęcia
i ewentualny link do strony obiektu. Serwis wyposażony jest w zaawansowane narzędzie
analizujące odwiedziny użytkowników w serwisie oraz narzędzie umożliwiające
optymalizację treści serwisu www.
Opracowano oraz wydano folder, prezentujący atrakcje turystyczne obszaru objętego
projektem w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Dystrybuowany jest na terenie całego kraju jak
również za granicą podczas imprez kulturalnych i rekreacyjnych, targów turystycznych,
jarmarków, konferencji, wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych.
Dodatkowo wyprodukowano dwa trzydziestosekundowe spoty promocyjne, które
prezentują „perełki” terenu położonego między Bugiem a Wieprzem, które warto odwiedzić,
zobaczyć, poznać bliżej, a które z braku odpowiedniej promocji pozostają wciąż nieznane.
Zdjęcia robione zostały na obszarze objętym projektem, w sezonie wiosenno –letnio jesiennym.
Zakończeniem realizacji projektu była emisja spotów w telewizjach regionalnych Łódź,
Rzeszów, Kielce oraz Katowice.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
1. Jedna witryna internetowa (serwis internetowy) promująca walory turystyczne,
przyrodnicze i kulturowe obszaru (www.roztocze-bug.pl);
2. Dwa trzydziestosekundowe filmiki (spoty) promocyjne;
3. 10 000 sztuk folderu;
4. Zapoznanie z ofertą turystyczną partnerskich LGD poprzez odwiedzenie witryny
internetowej – 2382 odwiedzin – stan na dzień 14.10.2014 r.,
5. Zapoznanie z ofertą turystyczną partnerskich LGD poprzez zaznajomienie się z treścią
folderu – 10 000 osób
6. Zapoznanie z ofertą turystyczną partnerskich LGD poprzez obejrzenie filmików
promocyjnych ok. 70 954 osób do kwietnia 2014 roku
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