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Lider projektu Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” 

Partnerzy 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” 

Obszar 

Powiat Wrzesiński : Gm. Kołaczkowo, Gm. Pyzdry, Gm. 
Miłosław, Gm. Września teren wiejski; 
Powiat Słupecki: Gm. Słupca, Gm. Lądek, Gm. Zagórów, Gm. 
Powidz, Gm. Strzałkowo 
Gmina Nowe Miasto n/Wartą oraz Żerków 

Okres realizacji maj 2011 rok – grudzień 2013 rok 

Budżet 
Całkowity koszt projektu:  249 714,45 zł  
w tym inwestycyjne: 103 800,76 zł. 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej 
WARTA 

 
CEL GŁÓWNY 
Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych  z wykorzystaniem rzeki 
Warty jako alternatywnego sposobu komunikacji oraz wspólna promocja walorów 
przyrodniczych i kulturowych obszarów.          
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej- poprawa stanu bazy kulturalnej, rekreacyjnej 

i turystycznej mierzona wzrostem liczby osób korzystających z obiektów 
infrastruktury na obszarze LGD-ów do 2015r. 

2. Promocja walorów  przyrodniczych, kulturowych i turystycznych obszaru. 
Wypromowanie walorów rekreacyjnych i turystycznych obszaru mierzone wzrostem 
liczby osób kupujących lub otrzymujących publikacje, pamiątki, produkty lokalne oraz 
uzyskujące wiedzę o terenie za pośrednictwem strony internetowej do 2015r. 
 

GRUPY DOCELOWE  
Organizacje pozarządowe, sektor prywatny, lokalni liderzy, mieszkańcy, turyści, młodzież, 
inne grupy (m.in. rodzice z dziećmi). 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz kulturalnych 

obszaru Natura 2000, Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Żerkowsko-
Czeszewskiego Parku Krajobrazowego i terenu „Mickiewiczowskiego Parku 
Kulturowego” ze szczególnym wykorzystaniem rzeki Watry jako alternatywnego 
sposobu komunikacji i aktywnej turystyki wodnej.  

2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej, a w szczególności kajakowej, stworzenie 
jednolitej i kompleksowej bazy informacji turystycznej. Promocja wykorzystania rzeki 
Warta jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz pobudzenie 
i zintegrowanie społeczności lokalnej. 

  

OPIS PROJEKTU 
Wielka Pętla Wielkopolski to jeden najdłuższych szlaków kajakowych w Polsce, które są 
wyjątkowo ciekawe i malownicze, a ich pokonanie kajakiem nie zajmuje więcej niż jeden lub 
dwa dni. Warta jest rzeką swobodnie płynącą z wieloma zakolami. Spotyka się tu różnorodne 
ptaki wodne ( kaczki, żurawie, czaple, łabędzie itp.) oraz różne drapieżniki z Bielikiem na 
czele. Krajobraz zmienia się w każdej chwili i każde miejsce warte jest zapamiętania 
i sfotografowania. 
Potencjał tego miejsca dostrzegliśmy my działacze trzech grup działania: 

 Lokalna Grupa Działania  ,,Z Nami Warto", 

 Stowarzyszenie ,, Unia Nadwarciańska", 

 Lokalna Grupa Działania Zaścianek. 
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W ramach projektu współpracy ,,Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej - WARTA" 
w latach 2011-2012 w pięciu miejscowościach: Ratyń, Spławie, Pogorzelica, Czeszewie, 
Orzechowie. Posadowiliśmy i oznakowaliśmy pomosty, które od początku sezonu 
kajakowego aż do końca października służą wszystkim chętnym. Projekt został zrealizowany  
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. Działanie 412 ,, Wdrażanie projektów współpracy" operacja 
pn. Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  
lata 2007-2013. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
 rozbudowa infrastruktury turystycznej – zakup i montaż 5 pomostów na rzece Warta 

wraz z oznakowaniem na terenie działania trzech LGD-ów;  

Miejsca posadowienia pomostów: 

o Lokalna Grupa Działania  – „Z Nami Warto” (powiat wrzesiński) – posadowienie 3-ch 
pomostów pływających  na rzece Warta wraz z oznakowaniem znakami  żeglugowymi 
i tablicami informacyjnymi  w miejscowościach: Orzechowo (nr działki 551/1 
w 334+500 kilometrażu rzeki Warty) , Czeszewo (nr działki 551/1 w 336+200 
kilometrażu rzeki Warty) gm. Miłosław oraz  Spławie gm. Kołaczkowo (nr działki 85 
w 345+850 kilometrażu rzeki Warty) 

o Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” (powiat słupecki) posadowienie  pomostu 
pływającego na rzece Warta wraz z oznakowaniem  znakami żeglugowymi i tablicą 
informacyjną w miejscowości Ratyń gm. Lądek (nr. działki 342 w 380+000 kilometrażu 
rzeki Warty) 

o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” (gmina Nowe Miasto n/Wartą  
oraz Żerków)  posadowienie pomostu pływającego na rzece Warta wraz 
z oznakowaniem  znakami żeglugowymi i tablicą informacyjną w miejscowości 
Pogorzelica gm. Żerków Kołaczkowo (nr działki 1 w 342+450 kilometrażu rzeki Warty) 

 organizacja spływów kajakowych rzeką Warta (łącznie zorganizowano 4 spływy, liczba 
uczestniczących osób w 2012r – 391 os. w 2013r.349 os.) ;  

 zakup gadżetów promocyjno-użytkowych: koszulki  oraz wodoodporne etui – (wręczane 
uczestnikom spływów); 

 wydania: mapa turystyczna (wręczana uczestnikom spływów kajakowych, gosp. agrot., 
obiektom rekreacyjno-sportowym, kulturalnym, wypożyczalniom kajakowym);  

 zamieszczenie informacji w prasie specjalistycznej i regionalnej, plakaty informujące  
spływ kajakowy; 

 utworzenie strony tematycznej www.kajakiempowarcie.pl; 

 zakup infokiosku (miejsce: przy Starostwie Powiatowym ul. Poznańska 20 w Słupcy); 

 film promujący projekt współpracy i walory przyrodnicze terenów przyległych.  
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Znakowanie pomostów 
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Lider projektu 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Wrota Wielkopolski” 

Partnerzy Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania 

Obszar 

Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Kepno, Perzów, Rychtal, 
Trzcinica, Ostrzeszów, Mikstat, Kraszewice, Grabów nad 
Prosną, Doruchów, Czajków, Kobyla Góra 

Okres realizacji 16.08.2011 r. -  30.05.2012 r. 

Budżet 141 139,07 zł 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski  
RPPW 

 
CEL GŁÓWNY 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego południowej Wielkopolski poprzez 
wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego pn. „Rowerowa Pętla Południowej 
Wielkopolski” przebiegającego przez tereny Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski 
i Stowarzyszenia OLGD. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Promocja walorów przyrodniczych i historycznych Południowej Wielkopolski i rozwój 
współpracy partnerskiej poprzez realizację przedsięwzięcia we współdziałaniu z partnerem. 

 

GRUPY DOCELOWE  
Lokalni mieszkańcy, miłośnicy wycieczek rowerowych , turyści. 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
W ramach realizacji projektu współpracy wykonane zostało oznakowanie wytyczonego 
szlaku – Rowerowej Pętli Południowej Wielkopolski, wydana została dwustronna mapa 
dotycząca szlaku oraz folder opisujący zabytki i ciekawe miejsca znajdujące się na szlaku. 
W każdej z 14 gmin powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego ustawione zostały tablice 
informujące o przebiegu szlaku i przedstawiające ciekawe miejsca w każdej gmin. Stworzona 
została również strona internetowa dotycząca realizacji projektu współpracy. 
Podsumowaniem realizacji projektu była organizacja po nowym szlaku rajdu rowerowego 
przez obydwu partnerów po terenach powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. Celem 
promocji projektu i rajdu podsumowującego wyemitowano ogłoszenia w prasie lokalnej 
i lokalnym radiu.    

  

OPIS PROJEKTU 
W ramach realizacji projektu współpracy pn. „Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski” 
realizowanego przez dwie zaprzyjaźnione Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” i Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa 
Działania” został wyznaczony wspólny szlak rowerowy przebiegający przez teren powiatu 
kępińskiego i ostrzeszowskiego. W ramach projektu oznakowano i wytyczono ok. 350 km 
szlaku rowerowego postawiono 14 tablic informacyjnych na których zamieszczono 
informację o ciekawych miejscach z danej gminy, wydano mapy i foldery z przebiegiem 
i opisem szlaku rowerowego oraz założono odrębną stronę internetowa poświęconą szlakom 
rowerowym. W ramach podsumowania wspólnej realizacji projektu współpracy 
zorganizowano Rajd Rowerowy, podczas którego dokonano uroczystego otwarcia szlaku 
„RPPW”, w rajdzie udział wzięło aż 150 uczestników. Rajd rowerowy był organizowany 
jednocześnie po terenie obydwu Lokalnych Grup Działania, w tym samym czasie miłośnicy 
sportu rowerowego zarówno z powiatu kępińskiego jak i ostrzeszowskiego wsiedli na rowery 
by spotkać się na oficjalnym otwarciu szlaku.  
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Głównym założeniem całego przedsięwzięcia było zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego terenów objętych projektem oraz promocja walorów przyrodniczych 
i historycznych południowej Wielkopolski oraz rozwój współpracy partnerskiej poprzez 
realizację wspólnego przedsięwzięcia jakim był projekt współpracy. 
Na obszarze działania obu Lokalnych Grup Działania nie brakuje miłośników dwóch kółek, 
dlatego całe przedsięwzięcie jak najbardziej wpisało się w potrzeby społeczności lokalnej.  
Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia przy organizacji Rajdów Rowerowych 
zdążyliśmy poznać potrzeby społeczeństwa, co pomogło nam w realizacji projektu. Działanie 
spotkało się z dużą aprobatą i zainteresowaniem społeczności lokalnej. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
Rezultatem realizacji Projektu Współpracy pt. „Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski” 
jest wytyczenie 350 km szlaku rowerowego przebiegającego przez powiaty kępiński 
i ostrzeszowski. W ramach projektu wydano 3000 szt. map turystycznych,  3000 szt. folderów 
promujących wytyczony szlak pn. „RPPW”, stworzono stronę internetową oraz 
zorganizowano Rajd Rowerowy. Realizacja projektu współpracy przyczyniła się do promocji 
walorów przyrodniczych i historycznych południowej wielkopolski, wpłynęła pozytywnie na 
rozwój współpracy partnerskiej między dwiema zaprzyjaźnionymi Lokalnymi Grupami 
Działania.  
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Lider projektu Lokalna Grupa Działania KOLD 

Partnerzy 
Stowarzyszenie LGD Region Kozła; 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader 

Obszar 

LGD KOLD: Kuślin, Opalenica, Lwówek, Duszniki, 
Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Pniewy;  
LGD Region Kozła: Babimost, Kargowa, Siedlec, Trzciel, 
Zbąszynek, Zbąszyń;  
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader: Grodzisk Wlkp., 
Wielichowo, Kamieniec, Granowo, Rakoniewice 

Okres realizacji 27.11.2009 – 30.10.2013 

Budżet 42 200,07 (ze strony KOLD) 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Powstanie Wlkp. 1918/19 Pamiętamy – Kontynuujemy  
PWPK 

 
CEL GŁÓWNY 
1. Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów wiejskich 
2. Umożliwienie rozwoju turystyki związanej z poznawaniem miejsc historycznych regionu. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Zachowanie pamięci o Powstaniu Wlkp. 

2. Przekazywanie tradycji wielopokoleniowych 

3. Współpraca między LGD partnerskimi w dziedzinie historii regionu. 

 

GRUPY DOCELOWE  
Organizacje pozarządowe, w tym LGD; sektor prywatny (przedsiębiorcy); lokalni liderzy; 
lokalni mieszkańcy; turyści. 
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
1. Stworzenie bazy danych dot. miejsc związanych z Powstaniem Wlkp. 

2. Opracowanie szlaku frontu płd.-zach. Powstania Wlkp. 

3. Organizowanie imprez tematycznych. 

4. Oznakowanie mogił powstańczych. 

  

OPIS PROJEKTU 
Operacja ma za zadanie promowanie obszaru wszystkich partnerów w powiązaniu z historią 
regionu. Operacja została zaplanowana na lata 2009-2012, które były skierowane 
praktycznie do wszystkich grup społecznych, szczególnie do młodzieży szkolnej, środowisk 
wiejskich i małomiasteczkowych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Każdy 
z  partnerów odpowiadał za jedno z zadań w ramach umowy partnerskiej. Za bazę danych 
odpowiadało Stowarzyszenie LGD Region Kozła, za opracowanie szlaku i mapę interaktywną 
Stow. Ziemi Grodziskiej Leader, a za oznakowanie mogił powstańców KOLD. Baza danych 
miała zawierać dane powstańców z wszystkich LGD, a także miejsca walk powstańczych 
i miejsc związanych  z Powstaniem. Innowacyjnością miało być to, że społeczeństwo miało 
możliwość uzupełniania danych. Do tej pory w skali regionów, które obejmują poszczególne 
LGD informacje takie nie były zbierane ani udostępniane. Po ich zebraniu i skatalogowaniu 
miały funkcjonować jako otwarta baza danych Powstania Wlkp. w formie mapy 
interaktywnej. Została ona umieszczona na stronie jednej z LGD i miała być powiązana ze 
stronami innych LGD.  Na podstawie informacji zebranych w ramach bazy danych 
i interaktywnej mapy miał zostać utworzony Szlak Powstania Wlkp., który ukazać miał 
najważniejsze wydarzenia Powstania. Został on wytyczony oraz oznakowany w formie szlaku 
turystycznego o dł. ok. 180 km, zostało na nim umieszczonych 6 tablic informacyjnych 
z mapką szlaku. 
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Ze względu na to, iż na terenie wszystkich trzech LGD istnieje duża liczba mogił powstańców, 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie noszących imię Powstańców 
Wlkp., mieli dokonać skatalogowania grobów oraz pomników powstańców, skontaktować się 
z rodzinami powstańców i z zarządcami cmentarzy w celu uzyskania zgody na oznakowanie 
mogił. Dane z wszystkich LGD miał zebrać KOLD, miał także zamówić i sfinansować tabliczki 
dla mogił powstańców na swoim obszarze. Podczas trwania projektu odbyły się 4 imprezy 
tematyczne: 
- w 2009 r. sesja popularno-naukowa w Opalenicy 
- w 2010 r. konferencja w Zbąszyniu 
- w 2011 r. impreza tematyczna w Rakoniewicach 
- w 2012 r. konferencja podsumowująca w Kopanicy 

Na każdą imprezę przygotowywano materiały informacyjno-promocyjne w postaci folderów 
oraz znaczków. 
Każda z LGD zamówiła tabliczki o jednakowej formie i jednolitym kształcie (krzyż powstańczy) 
dla mogił na swoim obszarze.  Operacja oznakowywania  miała być kontynuowana również 
po zakończeniu projektu – cały czas istnieje możliwość zgłaszania kolejnych mogił przez 
rodziny powstańców. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

Wskaźniki produktu:  baza danych o powstańcach, mapa interaktywna, folder mapy szlaku 
frontu płd.-zach. Powstania Wlkp., oznakowane mogiły powstańców. 

Wskaźniki rezultatu: wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego nt. Powstania 
Wielkopolskiego. 
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Lider projektu Lokalna Grupa Działania KOLD 

Partnerzy 
Partnerzy zagraniczni: Suduva LAG; LAG Spis; Estonia North 
Harju LAG 

Obszar 

LGD KOLD (gm. Nowy Tomyśl, Kuślin, Opalenica, Lwówek, 
Duszniki, Pniewy, Miedzichowo) oraz Litwa, Słowacja, 
Estonia 

Okres realizacji 16.03.2012 – 30.11.2013 

Budżet 
85 883,87 (ze strony KOLD),  
po 20 000 euro ze strony każdej z grup 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Rozwój Turystyki wiejskiej z wykorzystaniem zwyczajów lokalnych w 
obszarach Estonia North Harju, Litwa Suduva, Polska KOLD, Słowacja Spis 

TDORTULRITAOENHLSPKSS 
 
CEL GŁÓWNY 
1. Umożliwienie rozwoju turystyki związanej z poznawaniem regionów partnerów poprzez 

wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych z ich zagospodarowaniem u partnerów. 

2. Zachowanie tradycji i zwyczajów kulturowych obszarów wiejskich partnerów poprzez 
udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
− wydanie wspólnych materiałów promocyjnych o szlakach 

− wzajemne poznanie produktów lokalnych poprzez ich prezentacje na festynach 

− zintegrowanie społeczności lokalnych poprzez wspólną realizację zadań.  

 

GRUPY DOCELOWE  
Organizacje pozarządowe, w tym LGD; sektor prywatny (przedsiębiorcy); lokalni liderzy; 
osoby starsze; lokalni mieszkańcy.   
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 
W ramach etapu I: 

− wytyczenie oraz zagospodarowanie szlaków turystycznych z ustawieniem motywów 
bajkowych u wszystkich partnerów 

− wydanie mapy promocyjnej o szlaku 
− wyprodukowanie materiałów promocyjnych w postaci maskotek 

W ramach etapu II: 
− promocja produktów lokalnych oraz otwarcie szlaku podczas imprezy „Św. Jerzego” 

na Litwie 
− promocja produktów lokalnych oraz otwarcie szlaku podczas imprezy „Wianki” 

w obszarze LGD KOLD 
− promocja produktów oraz otwarcie szlaku podczas imprezy ELRO na Słowacji 
− promocja produktów lokalnych oraz otwarcie szlaku podczas imprezy „Zakończenie 

Lata” w Estonii. 
  

OPIS PROJEKTU 
Projekt był realizowany z 3 partnerami: Estonia Norh Harju, LAG Suduvos, LAG Spis. Jego 
celem było poznanie specyfiki działania i funkcjonowania litewskiej, słowackiej i estońskiej 
LGD. Projekt przeznaczony był dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych.  
W I etapie nastąpiło zagospodarowanie szlaków turystycznych przez ustawienie na nich 
motywów bajkowych w Słowacji, Litwie i Estonii. Następnie wydano mapę promocyjną 
„Szlaku Bajkowego” z bajkami w czterech językach. Kolejnymi zadaniami były także promocje 
produktów lokalnych w krajach partnerskich oraz w Polsce podczas imprezy „Wianki”. 
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Podczas tych dni nastąpiło również uroczyste otwarcie szlaku bajkowego w Polsce. 
Podsumowując, zgodnie z zaplanowanymi celami operacji, zostały wytyczone szlaki 
turystyczne z ich zagospodarowaniem w obszarze KOLD, Suduvos, Spis i North Harju. 
Wydano wspólne materiały promocyjne o szlakach. Poprzez wzajemne poznanie podań 
i legend każdego z partnerów oraz wzajemne prezentowanie produktów lokalnych podczas 
licznych wspólnych imprez odbywających się u każdego z partnerów, nastąpiło zintegrowanie 
społeczności lokalnych oraz rozwój świadomości dziedzictwa kulturalnego u każdego 
z partnerów, a także wzrost poziomu aktywności mieszkańców poszczególnych grup. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
Wskaźniki produktu:  

− wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych u wszystkich partnerów, 
− udział w festynach u partnerów, gdzie prezentowane będą produkty lokalne danej 

LGD. 

Wskaźniki rezultatu:  
− wydanie mapy z wytyczonymi szlakami w 4 językach, 
− ustawienie elementów bajkowych na danych szlakach charakteryzujących dany 

obszar. 
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Lider projektu Lokalna Grupa Działania KOLD 

Partnerzy Partner zagraniczny: LAG Flaeming-Havel 

Obszar 

LGD KOLD (gm. Nowy Tomyśl, Kuślin, Opalenica, Lwówek, 
Duszniki, Pniewy, Miedzichowo) oraz  
obszar LAG Flaeming-Havel (powiat Poczdam-Mittelmark) 

Okres realizacji 02.09.2011 – 27.10.2014 

Budżet 
89 803,99 (ze strony KOLD),  
ze strony Partnera : 40 000 euro 
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY 

Wykorzystanie potencjałów w turystyce wiejskiej  
w obszarach Flaeming-Havel – KOLD 

WPTWFK 
 
CEL GŁÓWNY 
1. Umożliwienie rozwoju turystyki związanej z poznawaniem regionów obu partnerów. 

2. Zachowanie tradycji i zwyczajów kulturowych obszarów wiejskich partnerów. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
− Opracowanie szlaków turystycznych Fläming –Havel – KOLD, 

− organizacja seminariów tematycznych, 

− organizacja prezentacji produktów regionalnych. 

 

GRUPY DOCELOWE  
Organizacje pozarządowe, w tym LGD; sektor prywatny (przedsiębiorcy); lokalni liderzy; 
rodziny rolnicze; lokalni mieszkańcy; turyści.   
 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE 

1. Wytyczenie i oznakowanie  szlaku turystycznego na terenie KOLD „Flaeming-KOLD” 
z ustawieniem na trasie wytworów artystycznych z Niemiec. 

2. Ustawienie wytworów artystycznych z wikliny na szlaku na terenie Flaeming-Havel. 

3. Zorganizowanie 2 seminariów tematycznych w KOLD oraz udział w 2 seminariach w LAG 
Flaeming-Havel (seminarium nt. agroturystyki oraz pałaców i dworków). 

4. Udział w 2 promocjach produktów regionalnych w czasie imprez na terenie LAG 
Flaeming-Havel („Niemiecki Dzień Wędrowca” i „Święto Szparaga”). 

5. Zorganizowanie 2 promocji produktów regionalnych z imprezami okolicznościowymi 
w KOLD („Noc świętojańska” i „Święto chleba”). 

6. Wydanie folderu o szlakach turystycznych (mapa). 

7. Wydanie folderów o agroturystyce oraz pałacach i dworkach. 

  

OPIS PROJEKTU 
Projekt międzynarodowy organizowany wraz z partnerem niemieckim LAG Flaeming-Havel. 
Głównym celem projektu „Wykorzystanie potencjałów w turystyce wiejskiej w obszarach 
Flaeming-Havel – KOLD” było umożliwienie rozwoju turystyki związanej z poznawaniem 
regionów obu partnerów oraz zachowanie  tradycji i zwyczajów kulturowych obszarów 
wiejskich partnerów.  Projekt został podzielony na trzy etapy. W I etapie nastąpiło 
wytyczenie i zagospodarowanie szlaku turystycznego zarówno na terenie KOLD jak i na 
terenie Flaeming-Havel. Po stronie niemieckiej szlak został zagospodarowany polskimi 
regionalnymi wytworami z wikliny. Natomiast Niemcy umieścili na szlaku w Polsce wytwory 
artystyczne.  W tym samym etapie zostało zorganizowane seminarium tematyczne dotyczące 
agroturystyki zarówno w KOLD jak i w Flaeming-Havel. Podczas tych seminariów 
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przedstawiciele obu grup z różnych sektorów mogli zapoznać się ze specyfiką i działalnością 
każdej ze stron w danej dziedzinie, a także wymienić doświadczeniami. W seminarium brało 
udział po 15 osób z każdej strony, byli to przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych 
oraz stowarzyszeń agroturystycznych. W tym etapie przedstawiciele polscy wzięli również 
udział w „Niemieckim Dniu Wędrowca” w ramach promocji produktów regionalnych. 

W etapie II został wydany folder o gospodarstwach  agroturystycznych polskich i niemieckich. 
Odbyło się również seminarium nt. pałaców i dworków najpierw w Polsce, a następnie w 
Niemczech.  W seminarium w Polsce wzięło udział 10 osób z Niemiec oraz 30 osób z KOLD. 
Natomiast do Niemiec pojechało 15 osób z naszej strony. W „wymianie” wzięli udział właściciele 
oraz zarządcy zagospodarowanych pałaców i dworków z obu terenów.  W ten sposób uczestnicy 
mogli zwiedzić pałace i dworki i zapoznać się z ich zagospodarowaniem i sposobami zarządzania. 
W tym etapie został również oznakowany i opatrzony tablicami informacyjnymi wcześniej 
wytyczony szlak. Został również wydany folder dot. szlaku w postaci mapy. Natomiast 
w ramach promocji produktów regionalnych Niemcy wzięli udział w obchodach Nocy 
Świętojańskiej zorganizowanej w Polsce. 

W etapie III w ramach promocji produktów regionalnych uczestniczyliśmy w „Święcie 
Szparaga” w Niemczech, gdzie nasi wystawcy prezentowali swoje produkty regionalne, 
a Orkiestra Dęta z Pniew uświetniła swoimi występami niemieckie święto regionalne. 
Ostatnim elementem etapu III, a zarazem całego projektu było uczestnictwo 30 os. grupy 
niemieckiej w Święcie Chleba we Lwówku. 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
Wskaźniki produktu: 

− udział partnerów w krótkich wyprawach rowerowych na szlakach turystycznych, 

− udział 60 osób w seminariach tematycznych, 

− udział 60 osób w wydarzeniach promocyjnych związanych z produktami regionalnymi, 

− wydanie folderów.  

Wskaźniki rezultatu:  

− zwiększenie wzajemnych odwiedzin mieszkańców obszarów partnerów zarówno na 
trasach turystycznych jak i udział w wydarzeniach regionalnych. 
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