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Edukacja

Ekologia

Sport i
zdrowie

Produkty lokalne

Turystyka

Tradycja

Lider projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”

Partnerzy

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Obszar

Adamówka, Tryńcza, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Wiązownica,
Jarosław, Sieniawa, Zarzecze, Gać, Przeworsk

Okres realizacji

Rozpoczęcie – 01.01.2011 r.
Zakończenie – 31.10.2011 r.

Budżet

252 258 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum
NWPPC
CEL GŁÓWNY
Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Utworzenie 10 Nordic Walking Park jako sieci certyfikowanych tras do uprawiania Nordic
Walking – wytyczenie i oznakowanie 400 km szlaków w ciągu 10 miesięcy.

GRUPY DOCELOWE
Osoby starsze, turyści, kobiety, mężczyźni, młodzież, osoby ze wskazaniem do rehabilitacji
ruchowej lub kardiologicznej.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Zadaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w ramach projektu
współpracy było: zaprojektowanie, uruchomienie, aktualizacja strony internetowej;
opracowanie materiału informacyjnego; koordynacja; wytyczenie tras 3 Nordic Walking Park;
oznakowanie tras 3 Nordic Walking Park; organizacja imprezy inaugurującej.
Zadaniem Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w ramach projektu
współpracy było: współkoordynacja; opracowanie materiału audiowizualnego; powielenie
materiałów audiowizualnych; wytyczenie tras 7 Nordic Walking Park; oznakowanie tras
7 Nordic Walking Park; organizacja imprezy inaugurującej.

OPIS PROJEKTU
NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM - projekt współpracy pod tą nazwą został
zrealizowany przez dwie lokalne grupy działania z województwa podkarpackiego na
stosunkowo niewielkim obszarze 1086 km2 w ramach 10 gmin z 3 różnych powiatów.
Zostało utworzonych 10 Nordic Walking Parków jako sieci certyfikowanych tras do
uprawiania nordic walking, co przyczyniło się do rozwoju infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej. W każdej gminie zlokalizowano 1 Nordic Walking Park o określonej
trudności i długości tras. Poszczególne gminy połączone zostały trasami łącznikowymi, co
stworzyło w konsekwencji „pajęczynę” tras. Trasy zostały wytyczone w formie pętli, w taki
sposób, aby wyjście na każdą z tras w obrębie Parku zlokalizowane było w tym samym
punkcie. Wszędzie na starcie istnieje możliwość zaparkowania samochodu, jak również
znajduje się miejsce na wykonanie niezbędnych ćwiczeń. System oznakowania został
wykonany w oparciu o odpowiednią charakterystykę oznaczeń używanych do znakowania
terenów Nordic Walking Park, bazując na istniejącym systemie Europy Środkowej. Na trasach
znajdują się czytelne tablice, zgodne z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic
walking. Zawierają one szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru
sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walking. Na tablicach zamieszczone zostały również
informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych umożliwiających wykonanie rozgrzewki,
wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Zostali wyszkoleni przez Polską Federację
Nordic Walking instruktorzy, którzy posiedli uprawnienia do samodzielnego prowadzenia
zajęć treningowych z zakresu nordic walking. Projekt jest aktywnie promowany m.in. poprzez
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zrealizowany film. Zostały wydane materiały informacyjne, funkcjonuje strona internetowa
www.nordicwalkingpodkarpacie.pl. Utworzenie 10 Nordic Walking Parków, jako sieci
certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking, pozwoli aktywnie wypoczywać min.
1000 osobom rocznie. Projekt współpracy realizowany był zgodnie z założonym planem.
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu współpracy odbyło się terminowo. Budżet
projektu współpracy został wykorzystany w 100%, a partnerom zostały wypłacone środki
w pełnej wysokości. Informowanie lokalnej społeczności o postępach w realizacji projektu
i wpływu na obszar, na którym projekt był realizowany, należało do obowiązków partnerów
projektu. Wzrosła atrakcyjność turystyczna obszarów partnerskich LGD. Świadczą o tym
liczne zapytania telefoniczne, duża liczba osób widywana jest z kijkami na trasach, ponad
9000 osób odwiedziło stronę internetową projektu. W dalszym ciągu aktywnie prowadzona
jest promocja projektu poprzez organizacje turystyczne, kontakty z mediami i organizację
imprez sportowo-rekreacyjnych. Na zakończenie należy podkreślić, że projekt współpracy
w sposób nowatorski wniósł zmianę podejścia do sposobu wykorzystania posiadanych
zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na
bazie certyfikowanych tras nordic walking, jako projektu kumulującego trasy o różnej
trudności i długości połączone w precyzyjnie stworzoną sieć, co jest rozwiązaniem
innowacyjnym niestosowanym dotychczas gdzie indziej w tej skali.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźnikiem rezultatu jest utworzenie 10 Nordic Walking Park jako sieci certyfikowanych
tras do uprawiania nordic walking.
Wskaźnikiem produktu jest wytyczenie i oznakowane 403 km szlaków.
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Ekologia

Produkty lokalne

Sport i zdrowie

Turystyka

Edukacja

Tradycja

Lider projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko"

Partnerzy

Lokalna Grupa Działania LASOVIA

Obszar

Gminy tworzące LGD „Siedlisko”: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan
Królewski, Raniżów
Gminy tworzące LGD LASOVIA: Cmolas, Niwiska, Ostrów

Okres realizacji

07.10.2011 – 30.11.2012

Budżet

142 607,57 zł (kwota LGD Siedlisko)
61 779,70 zł (kwota LGD Lasovia)
Całość projektu: 204 387,27 zł
7

TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Szlakami Lasowiaków
SL
CEL GŁÓWNY
Wzrost rozpoznawalności regionu, walorów turystycznych obszaru partnerów projektu dawnych Lasowiaków wśród jego mieszkańców oraz turystów poprzez wydanie trzech
rodzajów publikacji oraz zorganizowanie dwóch wydarzeń promocyjno-kulturalnych w 2012 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wzmocnienie promocji walorów turystycznych obszaru dawnych Lasowiaków poprzez
wydanie trzech publikacji pt. "Szlakami Lasowiaków" tj.: albumu dziedzictwa
kulturowego, przewodnika turystycznego z mapą oraz folderów pocztówkowych.
2. Wzrost świadomości walorów turystycznych wśród mieszkańców oraz turystów poprzez
organizację Lokalnych Targów Turystyki oraz konferencji podsumowującej projekt
pn. "Szlakami Lasowiaków".
3. Aktywizacja mieszkańców obszarów partnerskich LGD na rzecz rozwoju zasobów
turystycznych, kulturowych, historycznych, przyrodniczych regionu dawnych
Lasowiaków podczas wydarzeń promocyjnych.

GRUPY DOCELOWE
Potencjalni turyści, lokalni liderzy, mieszkańcy, młodzież, koła gospodyń wiejskich, artyści ludowi.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
1. Opracowanie i wydanie publikacji.
2. Organizacja i przeprowadzenia Lokalnych Targów Turystyki pn. "Szlakami Lasowiaków"Gmina Kolbuszowa.
3. Organizacja i przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt - Gmina Ostrów.

OPIS PROJEKTU
Projekt polegał na wydaniu albumu, przewodnika oraz folderów pocztówkowych związanych
z dawnymi mieszkańcami Puszczy Sandomierskiej – Lasowiakami. Na podsumowanie
projektu zorganizowano konferencję oraz imprezę plenerową (targi) dot. turystyki, gdzie
potencjalni turyści mogli zapoznać się z ofertą turystyczną i kulturalną partnerów projektu.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźnik produktu: wydanie 4 500 szt. albumu książkowego dziedzictwa kulturowego
pt. „Szlakami Lasowiaków", wydanie 4 300 szt. przewodnika turystycznego z mapą pt.
"Szlakami Lasowiaków", wydanie 600 pakietów folderów pocztówkowych (1 pakiet to
pocztówki każdej z 7 gmin uczestniczących w projekcie).
Wskaźnik rezultatu:
− wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszaru partnerów projektu:
LGD „Siedlisko” i LGD Lasovia (powiat kolbuszowski oraz ropczycko-sędziszowski)
− wzrost rozpoznawalności regionu dawnych Lasowiaków wśród potencjalnych turystów
− wzrost liczby turystów odwiedzających tereny dawnych Lasowiaków.
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Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Sport i zdrowie

Turystyka

Edukacja

Grupa
koordynująca

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-NaukaTradycja Prowent Lokalna Grupa Działania

Partnerzy

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-NaukaTradycja Prowent Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją
w Nowoczesność”
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka

Obszar

Gminy: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice,
Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Gmina i Miasto
Radomyśl, Szczucin, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne,
Żyraków, Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica,
Łańcut, Markowa, Żołynia, Rakszawa, Białobrzegi.

Okres realizacji

Marzec – grudzień 2014 r.

Budżet

540 072,69 zł.
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Kino Aktywizujące Działania Regionalne
KADR
CEL GŁÓWNY
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz
zwiększenie aktywności i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych
przedziałach wiekowych poprzez organizację plenerowych projekcji filmowych a także
przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych od marca do listopada
2014 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wprowadzenie nowej oferty kulturalnej na obszarach wiejskich należących do 3 LGD
poprzez realizację 108 projekcji filmowych w ramach kina plenerowego dla 7 grup
odbiorców.
2. Wspieranie inicjatyw oraz wzrost aktywności i integracji wśród lokalnych społeczności
partnerskich LGD poprzez przygotowanie i projekcję filmu aktywizującego oraz
konferencję podsumowującą.
3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru 3 partnerskich LGD poprzez podjęcie
działań promocyjno-informacyjnych tj. wydanie oraz rozpowszechnienie wspólnej
publikacji nt. atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie 3 partnerów projektu
oraz przygotowanie i projekcje filmów promocyjnych dla widzów w różnym wieku.
4. Integracja społeczności 3 LGD poprzez wspólną organizację Maratonu Filmowego.

GRUPY DOCELOWE
Grupę docelową, do której skierowany jest projekt współpracy można bardzo ogólnie
określić jako lokalni mieszkańcy, a wśród nich: kobiety, mężczyźni, młodzież, dzieci, osoby
starsze a nawet osoby niepełnosprawne.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Głównym zadaniem w projekcie jest projekcja filmu zakupionego u dystrybutora, którą
poprzedziła akcja promocyjna (rozplakatowanie oraz zamieszczenie informacji o projekcji na
portalu społecznościowym), jak również wyświetlenie filmu aktywizującego/promocyjnego
przedstawiającego zasoby poszczególnych LGD czy dobre praktyki.

OPIS PROJEKTU
Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszarów 3 LGD
poprzez przygotowanie i realizację seansów filmowych głównie w plenerze. Ideą projektu
było przygotowanie takiej oferty, aby zainteresowała nie tylko samych mieszkańców ale
przyciągnęła turystów i zaciekawiła osoby, które są na tym terenie tylko „przejazdem”.
W ramach projektu zaplanowano projekcje filmów zróżnicowanych tematycznie, według
różnych gatunków i z przeznaczeniem dla różnych grup osób. Wśród tytułów znajdowały się
nowości oraz stare, dobrze znane filmy. Seanse odbywały się w weekendy (głównie soboty
oraz niedziele, niekiedy piątki) we wszystkich gminach należących do LGD według wcześniej
przygotowanego harmonogramu.
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźniki produktu:
 liczba zrealizowanych projekcji filmowych (92)
 liczba filmów promocyjnych (2)
 film aktywizujący (1)
 liczba projekcji filmowych w trakcie maratonu (16)
 1200 egzemplarzy albumu
 sprzęt do projekcji plenerowych (4 komplety)
 przeszkolenie 43 kinooperatorów
 gadżety promocyjne – 6 rodzajów dla różnych grup społecznych.
Wskaźniki rezultatu:
 liczba widzów na projekcjach – 5 000 osób
 promocja co najmniej 4 miejsc z każdej LGD (film aktywizujący/promocyjny)
 liczba uczestników Maratonu Filmowego – 1000 osób
 1 200 odbiorców albumu
 zdobycie wiedzy przez 43 osoby w zakresie obsługi urządzeń kina plenerowego.
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