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Lider projektu

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

Partnerzy

Lokalna Grupa Działania „Wrzeciono”(woj. pomorskie)
Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
(woj. kujawsko-pomorskie)

Obszar

Konarzyny, Chojnice, Brusy, Czersk, Tuchola, Gostycyn,
Koczała, Miastko, Przechlewo, Rzeczenica

Okres realizacji

Luty 2012 roku – sierpień 2013 roku

Budżet

81 160,00 zł

Tradycja

Ekologia

Edukacja

Produkty lokalne

Sport i zdrowie

Turystyka
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Oznakowanie turystyczne dorzecza rzeki Brdy
OTDRB
CEL GŁÓWNY
Rozwój turystyki na obszarze partnerów poprzez usytuowanie nowej infrastruktury
turystycznej w postaci tablic informacyjnych.

GRUPY DOCELOWE
Turyści i mieszkańcy obszaru uprawiający sporty wodne.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Wykonanie i montaż 31 tablic informacyjnych, konferencja podsumowująca, folder
promujący obszar i projekt.

OPIS PROJEKTU
Operacja polegała na oznakowaniu dorzecza rzeki Brdy poprzez usytuowanie 31 tablic
informacyjnych. Tablice zamontowano w miejscach interesujących i atrakcyjnych
turystycznie, w pobliżu których znajdują się szlaki turystyczne. Ponadto, poza opisem
miejsca, w którym znajdzie się turysta - kajakarz wskazują one najciekawsze miejsca w
pobliżu oraz zawierają inne pomocne informacje.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźnik produktu – 31 tablic, 1 konferencja, 500 szt. folderu
Wskaźnik rezultatu – ok. 1000 osób rocznie, które korzystają z informacji
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Tradycja

Edukacja

Ekologia

Sport i
zdrowie

Produkty lokalne

Turystyka

Lider projektu

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania

Partnerzy

LGD Kaszubska Droga

Obszar

Gmina Krokowa, Gmina Gniewino, Gmina Choczewo, Gmina
Wicko i Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Linia, Gmina
Luzino, Gmina Łęczyce, Gmina Szemud i Gmina Wejherowo

Okres realizacji

Marzec – grudzień 2012 roku

Budżet

301 264,02 zł.
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Pomorskie Parki Nordic Walking
PPNW
CEL GŁÓWNY
Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze objętym lokalnymi strategiami rozwoju,
a także wzrost atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej poprzez utworzenie
11 Pomorskich Parków Nordic Walking.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz promocja walorów
turystycznych obszaru.

GRUPY DOCELOWE
Kobiety, mężczyźni, osoby zdrowe, osoby niepełnosprawne, chore, lokalni mieszkańcy,
turyści, osoby starsze, entuzjaści aktywnego trybu życia i alternatywnych form aktywności na
świeżym powietrzu.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Wyznaczenie oraz oznakowanie 330 km. tras na obszarze 10 gmin.

OPIS PROJEKTU
Operacja polega na utworzeniu sieci 11 Pomorskich Parków Nordic Walking, które wpłyną
na poprawę sytuacji infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w obszarze
lokalnych grup działania. Pojedynczy Pomorski Park Nordic Walking będzie obejmował trasy
o łącznej długości ok. 30 km, w związku z tym wytyczonych i oznakowanych łącznie zostanie
ok. 330 km szlaków. Operacja realizowana będzie na obszarach 10 gmin wiejskich
z powiatów: wejherowskiego, lęborskiego, puckiego. Realizacja operacji przeprowadzona
zostanie w 2 etapach. W pierwszym z nich zostanie przygotowanych 11 projektów parków
(wyznaczenie tras podczas wizji lokalnych i we współpracy z przedstawicielami nadleśnictw
i gmin, przygotowanie materiałów do mapników), zaprojektowane zostanie logo projektu
i struktura strony www, w drugim zostanie oznakowanych 11 parków (montaż tablic
i znakowanie na drzewach).
Operacja ma charakter innowacyjny, na terenie województwa pomorskiego nie powstała do
tej pory sieć parków nordic walking – 11 parków, stworzy sieć obejmującą swym obszarem
teren aż 10 gmin i poprawi dostęp do infrastruktury turystycznej. Zapewniona została także
odpowiednia promocja (plakaty, imprezy, instruktaż), która "ożywiła" infrastrukturę
i zapewniła prawidłowe jej wykorzystanie z korzyścią zdrowotną dla mieszkańców i turystów.
Projekt odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców, gdyż ten rodzaj rekreacji zyskuje coraz
więcej zwolenników zarówno wśród mieszkańców jak i turystów odwiedzających Pomorze
i coraz częściej jest zalecany przez lekarzy jako sposób na poprawę zdrowia i sprawności
fizycznej. Trasy zostały zaprojektowane tak, aby skorzystać z nich mogły osoby o różnym
stopniu umiejętności i kondycji fizycznej. Począwszy od łagodnych ścieżek oznaczonych
kolorem zielonym, o delikatnych profilach wysokościowych, do wymagających tras czarnych,
bogatych w rozmaite podejścia i odcinki przeznaczone dla bardziej wprawionych osób.
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY
I. Wskaźniki produktu:
a) powstanie 11 Pomorskich Parków Nordic Walking,
 wytyczonych i oznakowanych zostanie ok. 330 km tras do uprawiania nordic walking,
przeprowadzonych zostanie 11 instruktaży z nordic walking,
 przeprowadzone zostaną 2 imprezy inauguracyjno-podsumowujące projekt,
 utworzona zostanie 1 strona internetowa poświęcona projektowi i wydarzeniom
odbywającym się na terenie parków,
 przygotowanie i wydruk 1100 szt. mapników.
II. Wskaźniki rezultatu:
 liczba osób objętych instruktażem - 220 os.,
 liczba osób mogąca korzystać z parków - rocznie może być to nawet ok. 10000 osób.
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Produkty
lokalne

Ekologia

Sport i zdrowie

Turystyka

Edukacja

Tradycja

Lider projektu

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy

Partnerzy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Sandry Brdy,
Lokalna Grupa Działania – Małe Morze,
Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”,
Lokalna Grupa Działania – Wrzeciono,
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja,
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

Obszar

Gminy wchodzące w skład LGD (partnerów projektu
współpracy)

Okres realizacji

Marzec – lipiec 2014 roku

Budżet

80 705,79 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza
PDPWKP
CEL GŁÓWNY
Ocalenie od zapomnienia, odkrycie i wykorzystanie na nowo dziedzictwa kulturowego, jakim
jest tradycyjna i regionalna kuchnia Pomorza.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Promocja Pomorza wśród turystów i mieszkańców poprzez tradycyjną i regionalną kuchnię
kaszubską, kociewską, żuławską, krajeńską, ukraińską, kosznajderską i inne wywodzące się ze
społeczności zamieszkujących obszary LGD partnerów projektu.

GRUPY DOCELOWE
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, lokalni mieszkańcy, mniejszości (narodowe,
kulturowe), turyści.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE





wydanie publikacji „Przeszłość dla przyszłości – wielokulturowość kuchni Pomorza”,
organizacja seminarium,
organizacja jarmarku,
powstanie Szlaku Kulinarnego Pomorza do czerwca 2014 r.

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu zebranych zostało 70 przepisów potraw, spośród których etnograf
wybrał 35 osadzonych w pomorskiej tradycji kulinarnej, o rodowodzie potwierdzonym
w źródłach, materiałach etnograficznych i historycznych, w tym produkty bazujące na
surowcach i produktach łatwo dostępnych, pochodzących z danego regionu, przyrządzone
zgodnie z tradycyjną recepturą.
Wybrane potrawy wraz z przepisami znalazły się w publikacji pt. "Przeszłość dla przyszłości wielokulturowość kuchni Pomorza":
(http://www.lgdnp.org.pl/pliki/o_nas/publikacje/Przeszlosc_dla_przyszlosci/publikacja.pdf).
W ramach projektu odbyło się seminarium podsumowujące projekt, podczas którego
zaprezentowane zostały wykłady na temat „Wielokulturowości Pomorza” oraz „Znaczenia
tradycji kulinarnej dla restauratorów i agroturystyki”. W trakcie seminarium miała miejsce
degustacja wybranych z publikacji potraw.
Po seminarium odbył się Jarmark wielokulturowy prezentujący potrawy tradycyjne,
regionalne, zespoły artystyczne i rękodzieło z terenu Pomorza.
Największym osiągnięciem projektu jest powstanie Szlaku Kulinarnego Pomorza. Szlak
tworzą pomorskie restauracje, w których menu znalazły się niektóre z potraw wymienionych
w książce kucharskiej.
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY
I. Wskaźniki produktu:
 2 800 egz. publikacji,
 seminarium,
 jarmark,
 szlak kulinarny.
II. Wskaźniki rezultatu:
 zapoznanie się z publikacją przez ok. 2 800 osób,
 udział ok. 150 osób z seminarium,
 udział ok. 300 osób w jarmarku,
 14 restauracji i gospodarstw agroturystycznych tworzących szlak kulinarny Pomorza.
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