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Ekologia

Produkty lokalne

Sport i zdrowie

Turystyka

Edukacja

Tradycja

Lider projektu

Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"

Partnerzy

Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina
Dinozaurów"

Obszar

Fundacja LGD „Spichlerz Górnego Śląska”: Ciasna , Herby,
Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków,
Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg,
Wielowieś,
LGD „Kraina Dinozaurów”: Kolonowskie, Ozimek,
Chrząstowice, Dobrodzień, Turawa, Zawadzkie, Zębowice,
Podhalańska Lokalna Grupa Działania: Biały Dunajec, Czarny
Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary,

Okres realizacji

14.05.2013 – 30.11.2013

Budżet

113 103,82 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Muzyka Łączy Regiony
MR
CEL GŁÓWNY
Wzrost wykorzystania kulturowych zasobów obszarów wszystkich partnerskich LGD
w kierunku rozwoju kultury regionalnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zwiększenie zainteresowania gwarą oraz dialektami językowymi poszczególnych
regionów poprzez wydanie materiałów informacyjnych w formie śpiewnika pieśni
biesiadnych w nakładzie 9000 egzemplarzy do dnia 9 sierpnia 2013.
2. Popularyzacja regionalnych walorów kulturowych oraz integracja z ich
wykorzystaniem poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturalnego na terenie
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, w którym weźmie udział 80 uczestników i
200 odbiorców, Festiwalu Pieśni Biesiadnych na terenie Fundacji LGD "Spichlerz
Górnego Śląska" w którym weźmie udział 80 uczestników i 1000 odbiorców oraz
imprezy promocyjno-kulturalnej na terenie LGD "Kraina Dinozaurów", w której
weźmie udział 80 uczestników i 1500 odbiorców, do dnia 31.08.2013.

GRUPY DOCELOWE
Organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, lokalni mieszkańcy, mniejszości, turyści.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
1. Opracowanie i druk materiałów informacyjnych w formie śpiewnika pieśni biesiadnych.
2. Organizacja wydarzenia kulturalnego na terenie „Podhalańskiej LGD” 6.07.2013 r.
3. Organizacja Festiwalu Pieśni Biesiadnych na terenie Fundacji LGD „Spichlerz Górnego
Śląska 11.08.2013 r.
4. Organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej na terenie Stowarzyszenia LGD „Kraina
Dinozaurów” 17.08.2013 r.

OPIS PROJEKTU
Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców tj.: mieszkańcy obszaru LSR, w tym
grupy śpiewacze, chóry, wokaliści związani z muzyką ludową, folkową lub biesiadną, lokalni
liderzy promujący kulturę w regionie, instytucje kulturalne, edukacyjne, organizacje
pozarządowe, w tym LGD, turyści, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniach jako słuchacze
oraz będą mieli możliwość wzięcia udziału w regionalnym karaoke.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wskaźniki produktu:
 Opracowanie materiałów informacyjnych w formie śpiewnika pieśni biesiadnych
zawierającego po 20 pieśni z każdego LGD,

3



Wydanie materiałów informacyjnych w formie śpiewnika pieśni biesiadnych w nakładzie
9 000 egzemplarzy,



Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego pt.: Regionalne śpiewanie i granie” na terenie
„Podhalańskiej LGD”,



Zorganizowanie Festiwalu Pieśni Biesiadnych na terenie Fundacji LGD „Spichlerz
Górnego Śląska”,



Zorganizowanie imprezy promocyjno-kulturalnej pt. „Regionalne karaoke” na terenie
LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wskaźniki rezultatu:


Aktywizacja co najmniej 5 grup śpiewaczych, współpracujących z LGD w procesie doboru
pieśni do materiałów informacyjnych,



Wzrost wiedzy o gwarach oraz pieśniach biesiadnych trzech regionów: opolskiego,
śląskiego i małopolskiego wśród uczestników wydarzeń kulturalno-promocyjnych
poprzez rozdanie śpiewników wśród członków grup śpiewaczych oraz uczestników
wydarzeń kulturalno-promocyjnych, lokalnych instytucji kultury,



Regionalna integracja i wymiana kulturowa poprzez uczestnictwo co najmniej 80 osób
z partnerskich LGD w wydarzeniu kulturalnym na Podhalu, podczas którego grupy
śpiewacze z poszczególnych LGD będą wzajemnie uczyć się pieśni biesiadnych innych
regionów,



Zwiększenie identyfikacji z regionem i zaangażowania mieszkańców w promocję kultury
regionu poprzez uczestnictwo 80 osób będących członkami grup śpiewaczych
w Festiwalu Pieśni Biesiadnych,



Zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów w zakresie dziedzictwa kulturowego
partnerskich LGD ze szczególnym uwzględnieniem gwary i pieśni regionalnej.

4

5

6

7

Tradycja

Produkty
lokalne

Ekologia

Sport i zdrowie

Turystyka

Edukacja

Lider projektu

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

Partnerzy

LGD Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural Paraje de La
Rafa (Hiszpania)

Obszar

-

Okres realizacji

11.2012-12.2013
Wizyta studyjna: 17-21.11.2012

Budżet

15 000 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Nowoczesne Formy Marketingu i dystrybucji Produktów Lokalnych
NFMDPL
CEL GŁÓWNY
Wymiana doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w zakresie dystrybucji i promocji
produktów lokalnych z obszarów partnerskich LGD w okresie od czerwca do listopada 2013 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Inwentaryzacja produktów lokalnych;
Zwiększenie zainteresowania mieszkańców obszaru LSR produktami lokalnymi;
Promocja lokalnych produktów;
Pogłębienie wiedzy na temat produktów lokalnych;
Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykreowanie marki produktów
lokalnych.

GRUPY DOCELOWE
Lokalni twórcy oraz producenci.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
1. Przygotowanie projektu współpracy.
2. Organizacja 2 jarmarków produktów lokalnych, 2 wyjazdów studyjno-szkoleniowych,
wydanie 1000 szt. publikacji podsumowującej projekt oraz 5 rodzajów gadżetów
promocyjnych.

OPIS PROJEKTU
Dzięki realizacji projektu była możliwa wymiana doświadczeń i wypracowanie rozwiązań
w zakresie dystrybucji i promocji produktów lokalnych z obszarów LGD „Żywiecki Raj” i LGD
z Hiszpanii: Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural Paraje de La Rafa. W ramach wyjazdu
studyjnego było możliwe poznanie dobrych praktyk i przykładów nowoczesnych form
marketingu i dystrybucji produktów lokalnych, infrastruktury i projektów realizowanych
w zakresie nowoczesnych form marketingu i dystrybucji produktów lokalnych na terenie LGD
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural Paraje de La Rafa, a ponad to przeprowadzono
konsultacje w sprawie przygotowania projektu współpracy.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Wymiana doświadczeń i wypracowanie rozwiązań w zakresie dystrybucji i promocji
produktów lokalnych z obszarów partnerskich LGD tj. LGD „Żywiecki Raj” (Polska) a LGD
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural Paraje de La Rafa (Hiszpania).
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Spotkanie z przedstawicielami LGD Integral w Bullas Murcia

10

Winnica Molina y Lagares

11

Wytwórnia serów Villavieja w miejsowości Calasparra
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Edukacja

Ekologia

Sport i
zdrowie

Produkty lokalne

Turystyka

Tradycja

Lider projektu

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

Partnerzy

Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy

Obszar

Obszar realizacji: LGD „Żywiecki Raj”: 10 gmin z powiatu
żywieckiego tj. Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa,
Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły,
Węgierska Górka oraz 1 gmina z powiatu cieszyńskiego Istebna;
Obszar realizacji Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki
i Koszarawy: Gilowice, Łękawica, Ślemień, Świnna.

Okres realizacji

31.12.2013 r. – 31.07.2014 r.

Budżet

227 tys. zł tj.: 163 tys. zł (LGD „Żywiecki Raj”) + 64 tys. zł
(Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy)
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Cudze Chwalicie - Swego Nie Znacie
CUDCHWAL
CEL GŁÓWNY
Promocja obszarów partnerskich LGD - turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia
i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów
partnerskich LGD – integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie
rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Odtworzenie regionalnych legend, historii o miejscach znajdujących się na obszarze
partnerskich LGD;
2. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców obszaru LSR aktywnym trybem życia
i wypoczynku,
3. Promocja lokalnych atrakcji turystycznych,
4. Pogłębienie wiedzy na temat regionu,
5. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD,
6. Zwiększenia zaangażowania mieszkańców obszaru LSR w kreowanie rozwoju lokalnego.

GRUPY DOCELOWE
Lokalni liderzy, lokalni mieszkańcy, turyści.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
I. Przygotowanie i opracowanie questingów przez LGD „Żywiecki Raj” i LGD Fundacja
"Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy". Zadanie to obejmowało:
1. Organizację spotkań edukacyjnych z zakresu tworzenia questu
2. Organizację spotkania wyjazdowego wprowadzającego do metodologii questingu LGD „Żywiecki Raj” – wyjazd do Gorzyc oraz do tras questingowych m.in. do Turzy
Śląskiej, Łazisk, Czyżowic, LGD FPDKiK wyjazd do Kęt, Zatoru i Lackorony,
3. Opracowanie questów w części obejmującej sporządzenie wierszowanych wskazówek
oraz kart inwentaryzacyjnych atrakcji turystycznych na trasie questu – w ilości 11
questów na obszarze LGD „Żywiecki Raj” i 4 questów na obszarze LGD Fundacja
„Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”. Działania obejmowały
dopracowanie wstępnie przygotowanych questów - obszar gmin należących do LGD
„Żywiecki Raj” i LGD Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”, w
ramach opracowanych questów wydano 15 000 szt. ulotek informujących o trasach
poszczególnych questów, na trasach questów umieszczono 15 szt. skrzynek
zawierających 41 szt. pieczątek stanowiących dla uczestników questu potwierdzenie
ukończenia trasy.
4. Organizację spotkań edukacyjnych związanych z przetestowaniem questu.
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II. Opracowanie i wykonanie materiałów na temat atrakcji turystycznych
1. Stworzenie 1 szt. bazy atrakcji turystycznych stanowiącej wirtualny portal turystyczny
obszaru partnerskich LGD grupujący zinwentaryzowane atrakcje turystyczne zgodnie
z wyczerpującą kartą inwentaryzacji. Adres strony: www.cudnebeskidy.pl;
2. Albumy - przewodniki (1000 szt. – 700 szt. LGD „Żywiecki Raj”, 300 szt. LGD Fundacja
"Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy") oraz mapy atrakcji turystycznych
(3 000 szt. – 2 000 szt. LGD „Żywiecki Raj”, 1 000 szt. LGD Fundacja "Partnerstwo
Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy");
3. Roll-up (32 szt);
4. Mapy obszaru – makiety (4 szt. - LGD Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki
i Koszarawy;
5. Materiałów nt. atrakcji turystycznych - koce polarowe, kubki.

OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany był na terenie całego powiatu żywieckiego oraz gminy Istebna (powiat
cieszyński).
Projekt zakładał ewidencję pod kątem turystyki dziedzictwa kulturalnego, historycznego
gmin objętych działaniami projektu, wprowadzenie nowych produktów turystycznych oraz
narzędzi promocyjnych.
Realizacja projektu miała na celu promocję obszarów
Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz Fundacja „Partnerstwo
Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” - turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku,
produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD –
integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego,
poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej poprzez organizację
i przygotowanie 15 tras questingowych, 1 bazy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich
LGD, wydanie 1 publikacji – przewodnika atrakcji turystycznych, 1 mapy atrakcji
turystycznych, opracowanie i wykonanie 32 roll-up nt. atrakcji turystycznych, naprawy
i aktualizacji 4 makiet oraz materiałów nt. atrakcji turystycznych. Dzięki działaniom podjętym
w projekcie możliwe było odtworzenie regionalnych legend, historii o miejscach
znajdujących się na obszarze partnerskich LGD, promocja lokalnych atrakcji turystycznych,
pogłębienie wiedzy na temat regionu, poprawa atrakcyjności turystycznej gmin należących
do LGD, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowanie rozwoju lokalnego.
Jednym z działań podjętych w projekcie było wyznaczenie w każdej gminie trasy
questingowej. W ramach projektu stworzono również bazę atrakcji turystycznych
stanowiącą wirtualny portal turystyczny obszaru partnerskich LGD www.cudnebeskidy.pl
grupujący zinwentaryzowane atrakcje turystyczne.
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności oraz
turystów. Questy, strona internetowa, albumy, mapy, które powstały w ramach realizacji
projektu stanowią doskonały materiał promocyjny obszaru objętego działaniami obu LGD.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
1.
2.
3.
4.

Pobudzenie aktywności środowisk lokalnych w trakcie i po realizacji projektu;
Wzrost liczby turystów;
Wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach promocyjnych;
Liczba wydanych publikacji poświęconych atrakcjom turystycznym obu partnerów
projektu;
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5. Liczba stworzonych baz atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD;
6. Liczba wykonanych roll-up, makiet informacyjno-promocyjnych;
7. Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców obszaru LSR na temat lokalnych atrakcji
turystycznych.”

Materiały promocyjne

16

Uczestnicy wizyty studyjnej

Warsztaty z zakresu tworzenia questów

Testowanie questu przez grupę z gminy Czernichów

17

Zdjęcia promujące obszar działalności LGD Żywiecki Raj
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Edukacja

Ekologia

Sport i
zdrowie

Produkty lokalne

Turystyka

Tradycja

Lider projektu

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

Partnerzy

LGD Bractwo Kuźnic, Stowarzyszenie „Partnerstwo
Północnej Jury”

Obszar

Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza,
Mstów, Przyrów, Olsztyn, Janów, Lelów, Poraj, Żarki,
Niegowa, Koziegłowy, Mykanów, Miedźno, Kłomnice,
Kruszyna, Rędziny, Dąbrowa Zielona

Okres realizacji

1 marca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Budżet

324 077,73 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Questing- edukacyjnym sekretem turystycznym
QUEST
CEL GŁÓWNY
Promowanie atrakcji turystycznych obszaru objętego projektem współpracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE
I cel szczegółowy: Rozszerzenie oferty turystycznej o innowacyjną formę turystyki QUESTING poprzez wyznaczenie 20 questów, w miesiącach realizacji projektu marzec sierpień 2013 r.
II cel szczegółowy: Popularyzowanie questingu wśród mieszkańców i turystów poprzez
wydrukowanie i rozdystrybuowanie 300 sztuk plakatów, 3 825 sztuk gadżetów promocyjnych
z logo projektu w okresie maj - sierpień 2013 r. oraz zorganizowanie 1 spotkania
podsumowującego projekt dla 70 osób w okresie listopad - grudzień 2013 r.
III cel szczegółowy: Promocja wyznaczonych tras questingowych poprzez wydanie 5271
kompletów map turystycznych, wykonanie i dystrybucję 3000 sztuk posterów w okresie
sierpień - grudzień 2013 r.

GRUPY DOCELOWE
Lokalni liderzy, lokalni mieszkańcy, turyści.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE









zarządzanie projektem,
promocja projektu,
wyznaczenie tras questingowych
poster promujący questy
gadżety promocyjne
mapy turystyczne
ewaluacja projektu
spotkanie podsumowujące projekt współpracy

OPIS PROJEKTU
W okresie od marca do grudnia 2014 roku trzy Lokalne Grupy Działania: LGD „Bractwo
Kuźnic”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” i Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
zrealizowały projekt współpracy QUEST „Questing - edukacyjnym sekretem turystycznym”.
Wszystkie zadania realizowane były na terenie 20 gmin z powiatów: częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego.
Koordynacją projektu zajęło się Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”.
Główną myślą jaka przyświecała pomysłodawcom projektu było upowszechnienie
innowacyjnej metody uprawiania turystyki - questingu, łączącego w sobie elementy edukacji
(poprzez poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego)
i zabawy (rozwiązywanie zagadek, łamigłówek).
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Mając na uwadze pomyślną realizację tak dużego przedsięwzięcia rozpoczęto od promocji,
w ramach której opracowano logo projektu QUEST i rozwieszono plakaty we wszystkich
miejscowościach obszaru, na którym realizowano projekt współpracy.
Głównym zadaniem w projekcie było wyznaczenie tras questingowych. W miesiącach majlipiec przeprowadzono 40 spotkań (320 godzin), podczas których w każdej gminie objętej
projektem powstał 1 quest. Dzięki zaangażowaniu ponad 200 osób, przy współpracy
z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych Mila z Krakowa, powstało 20 wierszowanych tras
questingowych o następujących tytułach:
1.
W Gnieździe Reszków
2.
Kamienne dzieci przy Dąbrowskim kościele
3.
Z ułanem po polu bitwy
4.
Śladami sławnych i świętych
5.
Na wapiennym szlaku
6.
Kruszyna pod lupą- historie znane i nieznane
7.
Boronowskie Skarby
8.
Śladami tkaczy w Kamienicy Polskiej
9.
Wieś dwóch kościołów
10.
Śladami legendy Jana III Sobieskiego w Konopiskach
11.
Po obu stronach Warty Poczesna, Nowa Wieś, Zawodzie
12.
Spacer po dnie jurajskiego morza w Złotym Potoku
13.
Tajemnice koziegłowskich zaułków
14.
Lelów dwóch kultur
15.
M jak Mstów: Śladami historii po grodzie Mstawa
16.
W 80 minut dookoła Chudobki
17.
Olsztyńska panorama Jury
18.
Spacer kupieckim traktem przez Choroń
19.
Quest o kueście
20.
Żarki wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa
Poszczególne trasy zostały przedstawione na ulotkach tzw. kartach wypraw. Oprócz
wierszowanych wskazówek „gdzie” i „jak” poruszać się po nieoznakowanej ścieżce,
umieszczono również mapę questu, rysunki związane z tematyką questu oraz miejsce na
pieczątkę i hasło. Wydrukowano 20 rodzajów kart wypraw, po 1000 sztuk każdej trasy,
w sumie 20 000 sztuk ulotek z trasami questów.
W celu wypromowania nowopowstałych tras przeprowadzona została rozbudowana akcja
promocyjno-informacyjna. W około 900 obiektach rozdano ulotki oraz postery z mapą 20
gmin i nazwami questów. Wykonano i rozdystrybuowano gadżety promocyjne: 710 sztuk
krokomierzy, 600 sztuk toreb na ramię i 2515 sztuk świateł odblaskowych. Do instytucji,
organizacji pozarządowych i mieszkańców zostały przekazane również mapy turystyczne.
Przygotowano 5271 kompletów. Każdy komplet składał się z 20 map turystycznych z gmin
objętych projektem współpracy, zapakowanych w kartonowe pudełko, czyli 105 420 sztuk
pojedynczych map turystycznych. Każda mapa zawierała mapę topograficzną gminy, krótki
opis projektu, wykaz 20 opracowanych tras questingowych oraz opis najciekawszych miejsc
związanych z daną gminą i questem.
Wyniki realizacji projektu i osiągnięte rezultaty badane były w procesie ewaluacji. Na
podstawie ankiet wypełnionych przez mieszkańców i turystów opracowano raport
ewaluacyjny.
Realizacja projektu zakończyła się spotkaniem podsumowującym projekt współpracy, które
odbyło się 6 grudnia w Restauracji Spichlerz w Olsztynie. Wzięli w nim udział przedstawiciele
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instytucji i organizacji pozarządowych oraz osoby, które brały udział w spotkaniach i tworzyły
trasy questów.
Projekt QUEST jest ciekawą inicjatywą, wartą wdrażania na innych obszarach, ponieważ
promuje małe miejscowości, opowiada historie regionu i zachęca zarówno mieszkańców, jak
i gości do odkrywania pięknych, ciekawych, ale mało znanych zakątków naszego kraju.
Realizacja takiego projektu łączy zaangażowanie mieszkańców w wytyczanie tras
questingowych i korzyści dla turystów, którzy poprzez zabawę uczą się i poznają nowe
miejsca. Do wspólnego budowania trasy questingowej chętnie włączają się dzieci, młodzież
i dorośli, plastycy i pisarze, historycy i przyrodnicy, harcerze, właściciele miejsc
gastronomicznych i noclegowych i wiele innych osób.
Obszar objęty takim projektem jest poznawany na nowo przez swoich mieszkańców
i promowany na zewnątrz poprzez wymyślone rymowanki, hasła, zagadki, wskazówki,
z których zbudowana jest wyznaczona w terenie, nieoznakowana trasa podróży.
Jest to pierwszy projekt w województwie śląskim, w ramach którego stworzono aż 20 tras
questingowych w 20 gminach.
Projekty takie warto realizować we współpracy. Turysta, który najczęściej trafia do
wypromowanego już miejsca i otrzyma wskazówkę i sygnał, że są jeszcze inne miejsca które
warto zobaczyć, o których nie pisze się w przewodnikach, często skorzysta z takiego
zaproszenia.
Questing jest ogromną szansą dla promocji nieznanych, ale ciekawych miejsc, wydarzeń
i ludzi.
Celem projektu QUEST było promowanie atrakcji turystycznych obszaru LGD „Razem na
wyżyny”, „Bractwo Kuźnic” i „Partnerstwo Północnej Jury”, a w szczególności miejsc, które są
mniej znane przez mieszkańców i turystów poprzez zastosowanie nowej, słabo
rozpowszechnionej w Polsce metody turystyki - questingu. Projekt był pierwszym tego typu,
dużym przedsięwzięciem w województwie śląskim. Mało kto z uczestników projektu wiedział
i mało kto z odbiorców tras wie, co to quest i na czym polega ta zabawa. Dzięki realizacji
projektu, a w szczególności szeroko zakrojonej akcji promocyjnej udało się poinformować
szerokie grono mieszkańców o nowych możliwościach zwiedzania obszaru, a obecnie Ci
mieszkańcy przekazują te informuje swoim gościom i przyjeżdżających turystom.
Dodatkowym efektem projektu było wzbudzenie zainteresowania i wzrost wiedzy osób
uczestniczących w budowaniu tras questingowych na temat posiadanego dziedzictwa
kulturowego, historycznego i przyrodniczego swoich najbliższych okolic, poznawanie
„zwykłych”, często niezauważanych obiektów, nieznanych wątków i ciekawych ludzi.
W trakcie realizacji projektu widać było zaangażowanie uczestników i radość z nowej wiedzy
na temat swojego regionu. Obecnie, po kilku miesiącach od zakończenia realizacji projektu
zaczyna wzrastać zainteresowanie tego typu formą turystyki. Do biur LGD wpływają
informacje, że na trasach questu, pojawiają się rodziny i zorganizowane grupy, które bawią
się w odkrywców skarbów. Szkoły, gok-i organizują cykle wyjazdów na trasy questowe,
goście gospodarstw agroturystycznych zwiedzają okolice z ulotką questową, bawiąc się przy
rozwiązywaniu zagadek i poszukiwaniu hasła.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
 40 przeprowadzonych spotkań, podczas których uczestnicy otrzymali wiedzę o
questingu i tworzyli wierszowane trasy questów,
 ponad 200 osób zaangażowanych w tworzenie tras questingowych,
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 20 000 ulotek z trasami questów, które trafiły do mieszkańców i turystów,
 ponad 5 500 osób, którzy otrzymali mapy turystyczne i dowiedzieli się o projekcie;
 ok. 900 obiektów, w których zawieszono postery z mapą obejmującą obszar projektu
współpracy i stworzonymi trasami questów,
 wzrost wiedzy mieszkańców i turystów nt. questingu oraz dziedzictwa lokalnego,
kulturowego i przyrodniczego obszaru, na którym realizowany był projekt QUEST,
 pierwszy projekt w województwie śląskim obejmujący obszar aż 20 gmin i promujący
innowacyjną formę turystyki- questing.
Dodatkowa informacja, która warto umieścić w wydawnictwie.
Co to jest questing? To proces przygotowania nieoznakowanej w terenie, a jedynie opisanej
w ulotce trasy, którą podążą odkrywcy danego miejsca. Quest to zabawa w poszukiwanie
skarbu podobna do harcerskich podchodów, w trakcie której trzeba uważnie obserwować
otoczenie i odnaleźć ukryte w nim wskazówki. Niezbędna do tego jest schematyczna mapa
i wierszowany tekst questu, który odkrywa przed wędrowcem tajemnice odwiedzanego
miejsca i prowadzi do skrzynki ze skarbem – pieczęcią potwierdzającą przebycie całej trasy.
By ją jednak zlokalizować trzeba najpierw odczytać zaszyfrowane hasło. Jest to świetna
zabawa, przy okazji której odkrywca questu poznaje walory danego miejsca, jego historię
i kulturę. Na trasę questu warto wybrać się w małej grupie, jest to też ciekawy sposób
aktywnego spędzania czasu z dziećmi, które przecież uwielbiają zabawę w odkrywców
i wszelkie zagadki.
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mapy turystyczne z wyznaczonymi trasami questów

karty wypraw

gadżety wykonane w ramach projektu współpracy QUEST
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mapa turystyczne
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gra terenowa na
trasie questu1
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poster B2

młodzież gimnazjalna na
trasie questu

odkrywcy skarbów na
jednej z tras
questingowych
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wyznaczanie trasy questu przez
uczestników spotkań
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wyznaczanie trasy questu przez
uczestników spotkań
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spotkanie podsumowujące
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