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Tradycja 

Lider projektu Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” 

Partnerzy Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” LGD 

Obszar 

Gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, 
Zakrzew,  Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, 
Pionki, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń 

Okres realizacji 11.2013-10.2014 

Budżet 214 124,49 zł 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną (PM-MT) 
 
CEL GŁÓWNY 
Promocja obszaru Południowego Mazowsza, podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszarów LGD poprzez wykorzystanie ich walorów przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do 

mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju. 
2. Budowa i promocja marki „Południowe Mazowsze”, poprzez promocję obszaru gmin 

tworzących LGD. 
3. Wypracowanie oferty turystycznej uwzględniającej zasoby lokalne obu LGD. 
4. Promocja lokalnych tradycji, obiektów przyrodniczych i historycznych, produktów, usług 

poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w postaci mobilnych 
aplikacji na smartfony 

5. Propagowanie aktywności fizycznej, tworzenie warunków do jej rekreacji poprzez 
budowę fitness parków, wydanie przewodnika i stworzenie innowacyjnych aplikacji 
mobilnych na telefony. 
 

GRUPY DOCELOWE  
Organizacje pozarządowe, w tym inne LGD; przedsiębiorcy; młodzież, osoby 
niepełnosprawne, chorzy; osoby starsze, rolnicy, lokalni mieszkańcy, nowo osiedleni 
mieszkańcy; turyści, bezrobotni. 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Opracowanie mobilnej aplikacji na smarftony – stanowiącej wirtualny przewodnik po 

terenie Partnerów, z której każdy może korzystać bezpłatnie. Zawiera ona aktualne 
informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposażona 
jest w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych 
miejsc. Dzięki niej możemy być informowani o aktualnych wydarzeniach, ciekawych 
miejscach i inicjatywach odbywających się w regionie.  

2. Opracowanie informatora turystycznego, który oprowadzi po najciekawszych zakątkach 
obszarów Południowego Mazowsza. Zawarte są w niej informacje nie tylko o terenie 
Partnerów projektu, ale również o obszarze całego Południowego Mazowsza, w który 
możemy wliczyć teren działania następujących lokalnych grup działania:  „Wspólny 
Trakt”, „Puszcza Kozienicka”, „Wszyscy Razem”, „Na Piaskowcu”. Przewodnik 
wzbogacony został o informacje o bazie noclegowe i gastronomicznej.  

3. Organizacja konferencji promujących projekt, turystykę na obszarach wiejskich 
i wykorzystanie najnowszych technologii w promocji turystyki, historii i dziedzictwa 
kulturowego Południowego Mazowsza.  

4. Opracowanie i wydanie publikacji pn. „Smaki Radomki” ukazującej nasze bogate tradycje 
kulinarne, które stanowią istotą część naszej tożsamości kulturowej. Wydawnictwo 
promuje także turystykę, wskazuje miejsca gdzie możemy spróbować i zakupić 
przepyszne dania kuchni tradycyjnej i regionalnej. 
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OPIS PROJEKTU 
Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” jest inicjatywą partnerską, 
realizowaną przez dwie Lokalne Grupy Działania z terenu woj. mazowieckiego:  LGD „Razem 
dla Radomki” oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Działania określone w projekcie były wsparte 
zaangażowaniem i udziałem dodatkowych czterech lokalnych grup działania z terenu 
południowego Mazowsza w tym LGD „Wspólny Trakt”, LGD „Wszyscy Razem”, LGD „Puszcza 
Kozienicka”, oraz LGD „Na Piaskowcu”. Termin realizacji projektu wyznaczony był na okres 
9 miesięcy – rozpoczynając się w marcu 2014 r. a kończąc w listopadzie 2014 r. Działania 
w projekcie były podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap realizacji projektu, który został 
zakończony w lipcu 2014  r., natomiast końcowy wniosek o płatność i rozliczenie projektu 
został złożony w listopadzie 2014 r. Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” 
ma na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu 
działań promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne 
LGD. Zaplanowane działania w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem promocyjnym, 
prezentującym walory Południowego Mazowsza do mieszkańców regionu, województwa 
mazowieckiego oraz turystów z całego kraju. Nadrzędnym zamierzeniem projektu jest 
promocja obszaru Południowego Mazowsze, poprzez pobudzenie aktywności innowacyjnej 
opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.  
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

Wskaźniki produktu:   

 opracowanie oraz wykonanie interaktywnej i innowacyjnej aplikacji mobilnej na 
smartfony,  przedstawiającej najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru działania 
Partnerów;   

 opracowanie 600 sztuk naklejek informacyjnych z kodem QR; 

 przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Południowego Mazowsza (logotyp, 
banery dynamiczne i statyczne przeznaczone na strony internetowe Partnerów); 

 opracowanie i wydruk 7500 sztuk publikacji – przewodnika turystycznego – 
przedstawiającego walory turystyczne Południowego Mazowsza; 

 organizacja 3 konferencji promocyjnych projektu (1 konferencja otwierająca projekt, 
1 podsumowująca projekt, 1 konferencja promująca projekt); 

 udział w Targach Produktów Regionalnych oraz Ekologicznych w Warszawie, promocja 
turystyki i producentów z terenu Południowego Mazowsza; 

 opracowanie i wydruk 2500 szt. publikacji przewodnika kulinarnego „Smaki Radomki” 
promującej dziedzictwo i turystykę kulinarną; 

 opracowanie materiałów promocyjnych – gadżetów promujących turystykę kulinarną; 

 wybudowanie 5 Fitness Parków na Powietrzu – w Gminie Zwoleń, Iłża, Gózd, Policzna 
i Kazanów – wydruk ulotek promujących obszar Południowego Mazowsza (2500 szt. – 
Ulotki o Gombrowiczu i Muzeum Gombrowicza, 2500 szt. Ulotki o Oskarze Kolbergu 
i Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, 2500 szt. – ulotki promujące turystykę 
i rekreację w Dolinie Radomki; 

 wydruk  folderu promującego sieć dziedzictwa kulinarnego i turystykę kulinarną; 

 wydruk 5000 szt. Przewodnika Kulinarnego Dań z Papryki Przytyckiej oraz opracowanie 
75 tys. sztuk nalepek Papryka Przytycka – Produkt Tradycyjny. 

 
Wskaźniki rezultatu:  

 budowa i promocja marki „Południowego Mazowsza”;  
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 wypracowanie spójnej strategii promocji turystyki obszaru „Południowego Mazowsza” 
poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem 
aplikacji mobilnych, jak również dzięki przygotowaniu publikacji;  

 dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do  
mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju;  

 przekazanie informacji i poinformowanie mieszkańców regionu, województwa 
mazowieckiego i turystów z terenu całego kraju o ofercie gospodarczo-turystycznej 
subregionu;   

 wzrost zainteresowania mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego 
subregionem południowego Mazowsza – poprzez budowę marki „Południowego 
Mazowsza”;  

 wzrost atrakcyjności poznawczo-turystycznej obszaru, dzięki wypracowaniu 
nowoczesnych i innowacyjnych metod promocji turystyki, budowę Fitness Parków na 
obszarze Południowego Mazowsza. 

  
 

Regionalia 
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Tradycja 

Lider projektu Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” 

Partnerzy 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin  JAKSA  
– woj. małopolskie  
LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  
– woj. małopolskie  
LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie 

Obszar 

Gminy: Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca, Igołomnia-
Wawrzeńczyce, Zielonki, Zabierzów, Wielka Wieś, Liszki, 
Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, 
Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń, Jedlińsk, 
Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew 

Okres realizacji 10.2013 – 09.2014 

Budżet 613 447,20 zł 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej (MultiCel) 
 
CEL GŁÓWNY 
Umożliwienie mieszkańcom obszarów Partnerskich LGD doskonalenie swoich umiejętności, 
poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez korzystanie 
z dostępnych w 4 MultiCentrach kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa, jak również 
poprzez możliwość korzystania ze znajdującego się w centrach sprzętu. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Organizacja szkoleń, kursów w formie stacjonarnej i e-learningowej. 
2. Wydanie e-booka, stanowiącego kompendium wiedzy z zakresu organizowanych szkoleń. 
3. Wymiana doświadczeń. 
4. Rozwinięcie umiejętności mieszkańców terenu LGD. 
5. Nabycie nowej wiedzy i umiejętności mieszkańców LGD. 
6. Aktywizacja mieszkańców. 

 

GRUPY DOCELOWE  
Koła Gospodyń Wiejskich, osoby prowadzące działalność  agroturystyczną, bądź mające taki 
zamiar; dzieci i młodzież szkolna oraz ponadgimnazjalna; mieszkańcy zainteresowani 
poszerzaniem swoich umiejętności z zakresu obsługi komputera; osoby, które przyczyniają 
się do kultywowania tradycji lokalnej; osoby zaangażowane w życie swoich wsi i miasteczek  
z terenu działania LGDów. 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Szkolenie dla KGW – „KGW pomysłem na przedsiębiorczość społeczną” – dla szefowych 

KGW (II cześć szkolenia będzie miała formę e-learningową). 
2. Wyjazdy studyjne do LGD –  Partnerów projektu – atrakcje regionów. 
3. Szkolenie – „Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej”.  
4. Organizacja 3 tematycznych pasm warsztatowych „Skarby naszego regionu”   

(1 – potrawy regionalne, 2 – obrzędy, 3 – taniec). Wydanie tzw. Foto-książki.   
5. Kurs gastronomiczny  dla mieszkańców  terenu LGD – „Kulinaria”  (promocja potraw 

tradycyjnych i regionalnych). 
6. Konkurs dla młodzieży „LGD – dziedzictwo i rozwój” – z wykorzystaniem  platformy  

e-learningowej. Składający się trzech etapów, podczas których wyłonimy zwycięzców. 
7. „Nowe umiejętności – nowe szanse” – kurs komputerowy – zakres podstawowy oraz 

obsługa Internetu  (II część kursu odbędzie się w formie e-learningowej). 
8. ECDL Start  – kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL dla mieszkańców 

obszaru LGD. 
9. Konkurs plastyczny dla najmłodszych – „Co kojarzy mi się z moją gminą?” 
10. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej projektu współpracy – utworzenie zakładki 

„MultiCel” na stronie LGD DiR. 
11. Wydanie ulotki w ramach promocji przedsięwzięcia. 
12. Wydanie e-booka dotyczącego realizowanego projektu. 
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OPIS PROJEKTU 
MultiCentra stwarzają możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów 
z organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami z terenu różnych województw. Do tej pory 
na terenie działania partnerów projektu nie realizowano projektów w formie szkoleń  
e-learningowych, które wspierałyby w tak znaczącej skali lokalne społeczności wiejskie 
zwłaszcza wiejskie organizacje pozarządowe, nieformalne zrzeszenia społeczne osób 
zaangażowanych w życie swoich wsi, promujące eko-rozwój, przedsiębiorczość wiejską, 
kulturę i tradycję lokalną oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promocja kształcenia 
ustawicznego w formie e-learnigowej jest zadaniem innowacyjnym w projekcie, ale także 
nowym wyzwaniem dla LGD-ów, które chcą propagować wykorzystanie Internetu w celach 
bardziej praktycznych. Co więcej szkolenia/kursy/warsztaty zaplanowane w ramach projektu 
stwarzają możliwość uzyskania przez osoby korzystające z oferty Multicentrów rozwinięcia 
umiejętności lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Jest to szczególnie istotne 
w obliczu podstawowego problemu obszarów wiejskich, tak województwa mazowieckiego 
jak  i małopolskiego, jakim jest wysoki wskaźnik bezrobocia. Na obszarze LGD JAKSA, LGD 
SKPK, LGD SDiR jak dotąd nie realizowano projektu szkoleniowo – doradczego w którym 
wykorzystano by platformę e-learningową. W tym zakresie doświadczenie posiada LGD 
SRdlaR, które dysponuje własną platformą e-learningową opartą na programie eFront, którą 
bezpłatnie udostępni na potrzeby szkoleń e-learningowych przygotowywanych przez 
pozostałych partnerów oraz przejmie obciążenie jej administrowaniem. Szkolenia  
e-lerningowe będą udostępnione uczestnikom MultiCentrów bezpłatnie. Dzięki 
przeprowadzanym warsztatom, szkoleniom itd., możliwe będzie skuteczne stymulowanie 
rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich i grup 
nieformalnych, promowanie integracji społecznej, przedsiębiorczości wiejskiej, rozwój 
kompetencji informatycznych społeczności wiejskich oraz uaktywnienie procesu uczenia się. 
Doposażone, unowocześnione i wzbogacone o szeroką ofertę szkoleń, kursów, warsztatów 
MultiCentra stacjonarne, znajdujące się w Miechowie i Szycach, oraz multimedialne będą 
funkcjonować jako punkty także po zakończeniu projektu. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

Wskaźniki produktu:   

 przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonarnych; 

 przeprowadzenie 2 szkoleń w formie e-learningowej; 

 przeprowadzenie 3 pasm warsztatowych; 

 organizacja 3 kursów; 

 organizacja 2 konkursów, w tym jeden z wykorzystaniem platformy e-learningowej; 

 organizacja 1 wyjazdu studyjnego; 

 wydanie 1 publikacji promującej projekt współpracy oraz historię i dziedzictwo kulturowe 
Partnerów projektu; 

 wydanie e-booka, jako wspólnego przedsięwzięcia Partnerów projektu; 

 wydanie ulotki promującej projekt oraz Partnerów. 
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Wskaźniki rezultatu:  

 aktywizacja wiejskich społeczności lokalnych; 

 kształtowanie postaw utożsamiania się młodzieży ze swoim miejscem zamieszkania; 

 integracja oraz wzmocnienie zaangażowania społeczności lokalnych w rozwój obszaru 

objętego Lokalną Strategią Rozwoju; 

 podjęcie innowacyjnych działań promocyjno-kulturalnych przyczyniających się do 

nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz wypracowania dobrych praktyk; 

 wspieranie promocji lokalnych zasobów kulturowych; 

 wzrost aktywności społeczności ; 

 tworzenie dialogu międzykulturowego. 
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Tradycja 

Lider projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa "Razem dla Rozwoju" 

Partnerzy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie 
Partnerstwo" 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 
Płockiej Bielsk 

Obszar 

Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, 
Zawidz Kościelny, Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, 
Słupno, Staroźreby,  Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, 
Radzanowo, Wyszogród, Zakroczym, Czerwińsk nad Wisłą, 
Młodzieszyn   

Okres realizacji 11.2011 – 12.2013 

Budżet 412 749,00 zł 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Szlakiem Mazowieckich Skarbów (SMS) 
 
CEL GŁÓWNY 
Wytyczenie i oznakowanie za pomocą GPS wspólnego szlaku turystycznego, co przyczyni się 
do poprawy dostępności informacji turystycznej na terenie obszaru działania PARTNERÓW, 
popularyzacji obiektów historycznych, przyrodniczych i kultury materialnej wśród 
mieszkańców północnego Mazowsza. 
  

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Wytyczenie  szlaku turystycznego i oznakowanie za pomocą GPS 200 obiektów.   
2. Opracowanie 190 opisów i oznakowanie tablicami 25 obiektów turystycznych na szlaku 

i w jego sąsiedztwie do końca IV 2013 r.  
3. Opracowanie i wydrukowanie 5900 przewodników wraz z mapą do końca IV 2013 roku. 
4. Utworzenie jednego wspólnego serwisu internetowego do końca IV 2013 r.  
5. Popularyzacja obszaru objętego Projektem wśród różnorodnych grup społecznych 

i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży do końca IV 2013 roku. 
6. Ustawienie 42 tablic informacyjno-turystycznych.  

Drugie zadanie do zrealizowania będzie polegało na informowaniu o szlaku turystycznym 
i jego promocji. W ramach tego zadania opracowany zostanie przewodnik po szlaku, 
wykonane zostanie port folio każdego obiektu, przewodnik zostanie przetłumaczony na 
j. angielski, wykonana zostanie mapa szlaku, materiały zostaną rozprowadzone po całym 
terenie trzech LGD, wykonany zostanie portal internetowy, zorganizowane zostaną wycieczki 
po szlaku, zamieszczone zostaną artykuły promujące szlak w prasie, zakupione zostaną 
materiały i gadżety reklamowe promujące Projekt. 

 

GRUPY DOCELOWE  
Lokalni mieszkańcy: kobiety, mężczyźni i młodzież 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Wytyczenie i oznakowanie za pomocą GPS wspólnego szlaku turystycznego.  
2. Opracowanie opisów i oznakowanie tablicami obiekty turystyczne na szlaku i w jego 

sąsiedztwie. 
3. Opracowanie i wydrukowanie przewodników wraz z mapą. 
4. Utworzenie jednego wspólnego serwisu internetowego.  
5. Popularyzacja obszaru objętego Projektem wśród różnorodnych grup społecznych 

i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
6. Ustawienie 42 tablic informacyjno-turystycznych.



  
15 

 

OPIS PROJEKTU 
Projekt  „Szlakiem Mazowieckich Skarbów” („SMS”) to efekt współpracy pomiędzy trzema 
sąsiadującymi ze sobą lokalnymi grupami działania z regionu płockiego i sierpeckiego: 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu, 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z siedzibą w  Mochowie 
oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Płockiej z Bielska. 
Mając na względzie promocję i rozwój regionu, 29 listopada  2011 roku  Stowarzyszenia te 
podpisały umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy. Uroczyste podpisanie umowy 
miało miejsce w Bielsku w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej. 
W ramach projektu wytyczono ponad 800 km szlaku turystycznego, który przebiega przez 20 
gmin powiatów: sierpeckiego, płockiego, sochaczewskiego, płońskiego i nowodworskiego. 
Począwszy od gminy Szczutowo na północy, aż do gminy Młodzieszyn na południu, 
ustawione zostały tablice zawierające informacje o znajdujących się na szlaku obiektach 
zabytkowych czy pomnikach przyrody. Oznakowane zostały m. in.: kościoły, dwory, parki, 
pomniki przyrody, grodziska, cmentarze i wiele innych wartych zobaczenia miejsc. Aby 
ułatwić zwiedzającym dotarcie do prawie 200 obiektów znajdujących się na szlaku i w jego 
pobliżu, wydany został przewodnik wraz z mapą turystyczną.  Miejsca te oznaczone zostały 
również za pomocą technologii GPS. Posiadając odbiornik GPS nie sposób nie trafić do 
konkretnego obiektu. Dla tych, którzy nie dysponują takim urządzeniem, istnieje możliwość 
wypożyczenia go w siedzibach lokalnych grup działania. 
Bogactwa kulturowe i przyrodnicze Mazowsza zachęcają do turystyki pieszej, rowerowej czy 
wodnej. Często zdarza się, że nawet mieszkając od lat w danej miejscowości nie zdajemy 
sobie sprawy, jakie wartości historyczne i kulturowe kryją w sobie miejsca czy obiekty 
znajdujące się na tym terenie. 
Projekt „Szlakiem Mazowieckich Skarbów” („SMS”) to świetna promocja regionu i możliwość 
dotarcia do szerokiej grupy odbiorców. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

Wskaźniki produktu:   

 wytyczenie szlaku „Szlakiem Mazowieckich Skarbów” o długości około 800 km, 

 oznakowanie szlaku za pomocą GPS (192 waypoints);  

 opracowanie opisów obiektów w języku polskim i angielskim (200 opisów);  

 oznakowane tablicami obiekty turystyczne na szlaku i w jego sąsiedztwie (25 tablic na 
obiektach i 42 duże tablice informacyjne); 

 opracowanie i wydrukowanie przewodników (6750 szt.) wraz z mapą(5900 szt.); 

 utworzenie jednego wspólnego serwisu internetowego (www.mazowieckieskarby.pl – 
obecnie ponad 17.000 wejść);  

 popularyzacja obszaru objętego Projektem wśród różnorodnych grup społecznych 
i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (zorganizowano 15 
wycieczek dla dzieci i młodzieży); 

 zakupienie gadżetów promujących szlak: smycze (450 szt.), koszulki (1050 szt.), parasolki 
(160 szt.), kalendarze (1000 szt.), czapeczki (500 szt.), opaski odblaskowe (1050 szt.). 

 zakupienie urządzenia GPS (12 szt.) do nawigacji po szlaku. 
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Podpisanie umowy partnerskiej 

           Ślad GPS 
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Tradycja 

Lider projektu „LGD Natura i Kultura” 

Partnerzy 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  
Lokalna Grupa Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” 
LGD Forum Powiatu Garwolińskiego 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość 
Ziemi Ryckiej” 
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” 
Lokalna Grupa Działania „ Równiny Wołomińskiej” 

Obszar 
Obszar działania wszystkich LGD biorących udział w 
projekcie współpracy 

Okres realizacji kwiecień 2013 – luty 2014 

Budżet 160 919,94 zł 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Niezwykły Urok Rzek – Turystyka (NURT) 
 
CEL GŁÓWNY 
Zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów obszaru Partnerów Projektu na temat lokalnych 
rzek poprzez wydanie folderu-przewodnika. 
  

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Wzrost zainteresowania mieszkańców i turystów lokalnymi rzekami oraz obszarami 

działania Partnerów Projektu poprzez organizację spływów kajakowych.  
2. Wypromowanie obszaru objętego LSR Partnerów Projektu poprzez organizację konkursu 

fotograficznego. 
 

GRUPY DOCELOWE  
Turyści i mieszkańcy obszaru LSR Partnerów projektu. 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Wydanie jednego wspólnego folderu, promującego lokalne rzeki, który jednocześnie 

promuje projekt i Lokalne Grupy Działania uczestniczące w projekcie. Folder zawiera 
informacje na temat każdej z LGD. 

2. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu. 
 

OPIS PROJEKTU 
Głównym celem projektu było wydanie wspólnego folderu/przewodnika promującego 
walory przyrodnicze i turystyczne  dolin rzek Partnerów Projektu. 
Każdy z partnerów projektu na obszarze swojego działania przeprowadził konkurs 
fotograficzny, po którym  zwycięscy zostali nagrodzenie nagrodami rzeczowymi. Zdjęcia 
zwycięzców znalazły się w folderze. 
LGD Natura i Kultura oraz Związek Stowarzyszeń  „Partnerów Zalewu Zegrzyńskiego” 
zorganizowali spływy kajakowe.  
LGD Natura i Kultura,  Związek Stowarzyszeń  „Partnerów Zalewu Zegrzyńskiego”, LGD Ziemi 
Mińskiej oraz Stowarzyszenie LGD Równiny  Wołomińskiej przeprowadziło warsztaty 
fotograficzne. Wszyscy Partnerzy projektu wspólnie opracowali folder/przewodnik, w którym 
również znalazły się zdjęcia zwycięzców konkursów fotograficznych. Koordynator projektu 
LGD Natura i Kultura zorganizowało konferencję podsumowującą realizację Projektu 
Współpracy. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

Wskaźniki produktu:   

 Konkurs fotograficzny 

 Spływ kajakowy 

 Warsztaty fotograficzne 

 Opracowanie i wydanie folderu/przewodnika „NURT” 
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Rezultatem projektu było zwiększenie zainteresowania i wiedzy mieszkańców i turystów 

obszaru Partnerów Projektu na temat lokalnych rzek oraz wypromowanie obszaru objętego 

LSR Partnerów Projektu poprzez wyżej wymienione działania. 
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Tradycja 

Lider projektu Stowarzyszenie „Kapitał-Praca-Rozwój” 

Partnerzy 
Związek Stowarzyszeń LGD9,  Stowarzyszenie Kapitał - 
Praca-Rozwój,  LGD „Równina Wołomińska” 

Obszar 

Województwo Warmińsko-Mazurskie, gminy: Węgorzewo, 
Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko, Miłki, Wydminy, 
Kruklanki, Ryn,  Województwo Mazowieckie, gminy: 
Bielany, Cegłów, Latowicz, Liw, Mrozy, Suchożebry, 
Wiśniew, Wodynie, Kałuszyn, Siedlce. Długosiodło, Rząśnik, 
Brańszczyk, Sadowne, Wyszków, Zabrodzie,  Jadów,  Tłuszcz,  
Strachówka, Klembów, Wołomin Poświętne, Zielonka 

Okres realizacji 01.12.2010 - 30.04.2013 

Budżet 14 089,78 zł 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia (SZREK) 
 
CEL GŁÓWNY 
Celem projektu jest rozwój turystyki poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty 
gastronomicznej na obszarze objętym LSR przez wzbogacenie jadłospisów obiektów 
gastronomicznych o różnorodne elementy europejskiej (w tym polskiej) kuchni regionalnej. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Rozwijanie oferty usług turystycznych oraz gastronomicznych obszaru LGD9 poprzez 

przeprowadzenie badania ankietowego identyfikującego tradycyjne potrawy regionalne 
serwowane w obiektach gastronomicznych, a także stopień wykorzystania artykułów 
rolno-spożywczych do ich przygotowania. 

2. Podnoszenie jakości kapitału społecznego na obszarze działania LGD9 poprzez 
organizację prelekcji popularno-naukowej na temat tradycyjnych potraw regionalnych 
i warsztatów kulinarnych promujących dania regionalne. 

3. Zwiększenie atrakcyjności obszaru działania LGD pod względem turystycznym poprzez 
promocję oferty gestorów bazy gastronomicznej i turystycznej, a co za tym idzie 
zwiększenie sprzedaży usług turystycznych i gastronomicznych, polegającą na 
opracowaniu, druku i dystrybucji materiałów promocyjnych, zamieszczenie informacji 
i opracowań na stronie internetowej oraz udziale w konferencji podsumowującej projekt. 

 

GRUPY DOCELOWE  
Mieszkańcy obszaru LGD, w tym gestorzy bazy gastronomicznej, gospodynie domowe. 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety  dotyczącej kuchni regionalnej Warmii i Mazur 

skierowanej do gestorów bazy turystycznej oraz turystów korzystających z ich usług. 
2. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla 25 osób. 
3. Zorganizowanie prelekcji popularno-naukowej. 
4. Wykonanie ulotki promującej projekt, w tym dania regionalne. 
5. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety mającej na celu określenie stopnia znajomości 

praktycznego wykorzystania wiedzy o lokalnych produktach kulinarnych Warmii i Mazur. 
6. Wydanie kalendarza kulinarnego promującego dania regionalne wszystkich partnerów. 
7. Organizacja konferencji podsumowującej projekt. 

 

OPIS PROJEKTU 
W ramach projektu opracowana została ankieta dotycząca kuchni regionalnej Warmii 
i Mazur skierowana do gestorów bazy Turystycznej oraz turystów korzystających z ich usług, 
zorganizowane zostały warsztaty kulinarne promujące regionalne dania, odbyła się prelekcja 
popularno-naukowa na temat tradycyjnych potraw, podczas której gościem specjalnym był 
dr Grzegorz Russak, opracowany został również kalendarz kulinarny promujący dania 
regionalne wszystkich partnerów. Na zakończenie projektu przeprowadzona została ankieta 
mająca na celu określenie stopnia znajomości praktycznego wykorzystania wiedzy 
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o lokalnych produktach kulinarnych Warmii i Mazur. Zwieńczeniem była konferencja 
podsumowująca. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

Wskaźniki produktu:   

 2 ankiety  dotyczące kuchni regionalnej Warmii i Mazur skierowanej do gestorów bazy 
turystycznej oraz turystów korzystających z ich usług; 

 1 warsztaty kulinarne; 

 1 prelekcja popularno-naukowa; 

 480 sztuk  kalendarza kulinarnego promującego dania regionalne wszystkich partnerów; 

 500 sztuk ulotek promujących projekt oraz dania regionalne;  

 9 odznaczeń AMBASADORA KUCHNI REGIONALNEJ – 9 rzeźbionych w drewnie tac 
„Szczupak”; 

 1 konferencja podsumowująca projekt. 
 
Wskaźniki rezultatu:  

 25 osób poznało trendy i preferencje na rynku turystycznym , w tym gastronomicznym 

(warsztaty); 

 50 osób uzyskało wiedzę nt. produktów regionalnych oraz Sieci Dziedzictwa  Kulinarnego 

(prelekcja); 

 9 osób otrzymało odznaczenia  AMBASADORA KUCHNI REGIONALNEJ; 

 200 osób wzięło udział w badaniu ankietowym dot. kuchni regionalnej Warmii i Mazur; 

 projekt oraz działania realizowane, w ramach niego realizowane wypromowane zostały 

na stronach internetowych partnerów i członków obu LGD a także w prasie lokalnej 

i regionalnej. 

 

SHREK 


