WOJEWÓDZTWO

LUBUSKIE
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Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Tradycja

Lider projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a
Bobrem

Partnerzy

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa
Działania

Obszar

Bobrowice, Bojadła, Czerwieńsk, Dąbie, Kolsko, Nowogród
Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór,
Zielona Góra, Kotla, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Sława,
Szlichtyngowa, Wschowa

Okres realizacji

Styczeń – grudzień 2014

Budżet

340 782,09 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
Winnice-Edukacja-Reaktywacja „WINNER”

CEL GŁÓWNY
Powrót do tradycji winiarskich poprzez promocję uprawy winorośli

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Informacja i promocja o uprawie winorośli poprzez budowę architektury z
winoroślą w tle w gminnych miejscach publicznych regionu.
2. Zwiększenie walorów enoturystycznych regionu poprzez zakładanie małych
wzorcowych winnic.
3. Promocja uprawy winorośli poprzez organizację spotkań informacyjnych z
dystrybucją sadzonek winorośli.
4. Edukowanie poprzez wydanie materiałów instruktażowych o uprawie
winorośli.
5. Promocja projektu.

GRUPY DOCELOWE
Gospodarstwa agroturystyczne, Gminy, mieszkańcy naszego regiony, lokalni liderzy, rodziny
rolnicze, turyści.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
1. Budowa 18 miejsc małej architektury z winoroślą w tle.
11 Altan winiarskich na terenie LGD Między Odrą a Bobrem.
7 Pergoli na terenie LGD Kraina Lasów i Jezior.
2. Założenie 18 małych wzorcowych winnic.
11 małych wzorcowych winnic na terenie LGD Między Odrą a Bobrem.
7 małych wzorcowych winnic na terenie LGD Kraina Lasów i Jezior.
3. Prowadzenie 18 spotkań informacyjnych o winorośli z dystrybucją sadzonek
11 spotkań na terenie LGD Między Odrą a Bobrem
7 spotkań na terenie LGD Kraina Lasów i Jezior
4. Wydanie materiałów instruktażowych
broszura "Jak założyć pierwszą małą winnicę"
film instruktażowy "Winnica-zrób to sam"
5. Promowanie projektu
strona internetowa www.winner.zgora.pl
folder promocyjny

OPIS PROJEKTU
Projekt WINNER realizowany jest na terenie 2 Lokalnych Grup Działania tj. LGD Między Odra
a Bobrem z siedzibą w Zaborze skupiającą 11 gmin oraz LGD Kraina Lasów i Jezior z siedzibą
w Siedlisku działająca na obszarze 7 gmin.
Projekt obejmuje 5 celów szczegółowych, które są odzwierciedleniem konkretnego działania.
1. Informowanie i promocja w uprawie winorośli poprzez budowę małej architektury z
winoroślą w tle w gminnych miejscach publicznych regionu – powstanie 18 obiektów
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2.

3.

4.

5.

informacyjno-promocyjnych. Na terenie LGD MOaB powstało 11 altan winiarskich z tablicami
informacyjnymi o winnicach w regionie powstałych w ramach projektu i małej architekturze.
Na terenie LGD KLiJ powstało 7 pergol z tablicami informacyjnymi o winnicach w regionie
powstałych w ramach projektu i małej architekturze. Obiekty zostały wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną i zgłoszeniami w starostwie powiatowym.
Zwiększenie walorów enoturystycznych regionu poprzez zakładanie małych wzorcowych
winnic – powstało 18 małych winnic. W ramach działania zostało założonych 18 małych
winnic, które zostały założone u wyznaczonych beneficjentów . Na wyznaczonym i
przygotowanym przez właściciela działki gruncie zostało posadzonych 200 szt. Sadzonek (4
odmiany po 50 szt, Solaris, jo0hanniter, regent, rondo.), ze stelażem do prowadzenia
winorośli. Sadzenie oraz instalowanie stelażu zostało wykonane przy udziale właścicieli
działek przez specjalistów posiadających już własną winnicę.
Promocja uprawy winorośli poprzez organizację spotkań informacyjnych z dystrybucją
sadzonek winorośli – zorganizowano 18 spotkań informacyjno – promocyjnych. Spotkania
zostały zorganizowane w świetlicach wiejskich w 18 gminnych regionu. Tematem spotkać
były prelekcje o tradycjach winiarskich w regionie oraz przekazane podstawowe informacje o
amatorskiej uprawie winorośli w przydomowych ogródkach, działkach, domach. Celem
prelekcji było zainteresowanie uprawą winorośli przez obecnych mieszkańców regionu oraz
przedstawienie tradycji przedwojennych. Na spotkaniu rozdawano sadzonki winorośli dla
osób zainteresowanych uprawą tych krzewów.
Edukowanie poprzez wydanie materiałów instruktażowych o uprawie winorośli w formie
broszury informacyjnej i filmu. – wykonanie broszury i filmu. Została opracowana broszura
składającą się z 8 stron w formacie A5. Broszura zawiera podstawowe informacje o
amatorskiej uprawie winorośli, terminach wykonywania zabiegów agrotechnicznych, w
broszurze znajdują się również rysunki w formie szkiców obrazujące jak wykonuje się
przedmiotowe zabiegi agrotechniczne. Broszura została wydana w 1000 egzemplarzach.
Drugim komponentem tego działania był film pokazujący wykonywanie zabiegów
agrotechnicznych w terenie na konkretnych winnicach. Broszura była przekazywana
uczestnikom spotkań winiarskich oraz stale będzie znajduje się w siedzibach LGD i jest
rozdawana zainteresowanym aż do wyczerpania. Film już niedługo bo pod koniec listopada
zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.
Promocja projektu poprzez stronę internetową i folder – opracowanie folderu i linku strony
internetowej. Został opracowany folder przedstawiający podejmowanie działań w ramach
realizowanych celów. Folder zawiera informacje o projekcie, wybudowanej małej
architekturze, spotkaniach informacyjnych oraz zakładaniu małych wzorcowych winnic.
Informacje zostały okraszone fotografiami. Zadaniem wydawnictwa jest promowanie
projektu WINNER. Folder wydany został w ilości 2500 szt. Została również wykonana wersja
strony internetowej www.winner.zgora.pl Storna jest podwieszona pod strony partnerów
projektu.

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
Powstało 18 miejsc informacyjno-promocyjnych o uprawie winorośli w 18 gminach w
regionu. Powstało 18 miejsc, w których rozpoczęto uprawę winorośli (winnice). Odbyło się
18 spotkań informacyjnych o uprawie winorośli na, których rozdano 900 szt. Sadzonek
winorośli. Wydano broszurę informacyjną, film instruktażowy o uprawie winorośli.
Promujemy projekt poprzez naszą stronę internetową oraz folder promocyjny i spot
reklamowy w radiu.
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Altany winiarskie

Spotkania informacyjne o
winorośli z dystrybucją sadzonek
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Założenie wzorcowych winnic
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Tradycja

Ekologia

Produkty lokalne

Edukacja

Sport i zdrowie

Turystyka

Lider projektu

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Partnerzy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Obszar

Stowarzyszenie LGD :Partnerstwo Izerskie”: Gryfów Śląski, Leśna,
Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna,
Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Świeradów
Zdrój, Warta Bolesławiecka, Wleń, Zawidów, Zgorzelec,
Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie: województwo
dolnośląskie : Węgliniec, Osiecznica, Pieńsk, województwo
lubuskie: Iłowa Gozdnica, Przewóz, Wymiarki, Małomice, Żary,
Żagań, Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”,
województwo dolnośląskie: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
Polkowice, Radwanice, Żukowice, województwo lubuskie:
Brzeźnica, Bytom Odrzański, Kożuchów, Niegosławice, Nowe
Miasteczko, Szprotawa.

Okres
realizacji

08.2012-02.2014 r.

Budżet

634 656,57 zł
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TYTUŁ I AKRONIM PROJEKTU WSPÓŁPRACY
„Szlaki Konne Orężem Turystyki” SZKOT

CEL GŁÓWNY
Wsparcie inwestycji na obszarze 3 LGD dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów
turystycznych o charakterze ponad wojewódzkim

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wzrost znaczenia i rozpoznawalności regionu dzięki stworzeniu szlaku turystyki konnej o dużym
zasięgu geograficznym i infrastrukturalnym.
2. Zwiększenie ruchu turystycznego w regionie Polski południowej i zachodniej.
3. Podniesienie poziomu konkurencyjności usług turystycznych poprzez rozbudowę infrastruktury
turystycznej.

GRUPY DOCELOWE
Sektor prywatny, lokalni liderzy ,rodziny rolnicze, lokalni mieszkańcy, turyści , kobiety, mężczyźni,
młodzież, turyści z kraju i z zagranicy, inwestorzy z kraju i z za granicy.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
Znakowanie szlaku konnego, ewaluacja szlaku konnego, wykonanie i montaż stanic-zagrody,
wykonanie i montaż stanic-wiaty, tablice z regulaminami, konserwacja szlaku, Konferencja
inaugurująca projekt szlaki konne., organizacja imprezy Hubertus, wydanie gadżetów promocyjnych,
ulotek, map i przewodników 3 języcznych, utworzenie strony www.szlaki-konne.eu, reklama w
mediach, kurs Przodownika Turystyki Konnej.

OPIS PROJEKTU
Realizacja projektu współpracy opierała się na 3 głównych działaniach rozdzielonych pomiędzy 3
etapy. Projekt realizowany był przez 1,5 roku, dlatego każdy etap realizacji trwał 6 miesięcy. Na
każdym etapie projektu występowały działania administracyjne, ponieważ istniał szereg spraw
organizacyjnych oraz administracyjno- księgowych, których realizacja na każdym etapie operacji była
niezbędna. Pozostałe działania zostały rozmieszczone między etapy realizacji projektu w zależności
od wynikających potrzeb.
Działania administracyjne
Działania te polegało na zatrudnieniu na umowę zlecenie przez cały okres realizacji operacji
koordynatora projektu, który zarządzał oraz nadzorował projekt na każdym jego etapie, organizował
wszystkie spotkania partnerów oraz grup roboczych. Działania administracyjne polegały również na
zatrudnieniu księgowej projektu, która prowadziła obsługę kadrowo -płacową oraz pełną księgowość
przedsięwzięcia, przygotowywała umowy, sporządzała raporty kasowe oraz bankowe, a także
sporządzała sprawozdania finansowe z realizacji projektu.
Przez cały okres realizacji projektu. W czasie realizacji operacji przewidziane zostały spotkania
partnerów projektu, sektora publicznego oraz prywatnego, a także grupy roboczej składającej się z
osób jeżdżących konno. Przewidziano 3 spotkania w trakcie realizacji projektu.
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Działania inwestycyjne polegały na wytyczeniu i oznakowaniu około 600 km szlaku oraz budowie15
stanic-zagród i 17 stanic-wiat na określonych dłuższych odcinkach szlaku w celu zapewnienia miejsca
odpoczynku dla jeźdźca i popasu konia, a także sprawnego funkcjonowania szlaku konnego. Działania
inwestycyjne polegały również na rozmieszczeniu na szlaku 26 sztuk tablic z regulaminami w celu
zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania ze szlaków.
W ramach działań promujących projekt zorganizowano konferencję inaugurującą, która odbyła się w
IV kwartale 2012 roku w Kliczkowie i uczestniczyło w niej 60 osób oraz o imprezę promocyjną
HUBERTUS w miejscowości Jakubów również w IV kwartale 2012 roku. Natomiast w IV kwartale
2013 roku po wytyczeniu szlaków, postawieniu zagród , wiat i tablic na szlaku konnym odbyła się
konferencja podsumowująca projekt. W organizację imprez zaangażowani byli wszyscy partnerzy
projektu współpracy dzieląc się poszczególnymi zadaniami .

OSIĄGNIĘTE EFEKTY
REZULTATY
Rezultatami całego projektu współpracy są:
powstanie ok. 600 km szlaku konnego wraz z oznakowaniem na obszarze 3 partnerstw: LGD
Bory Dolnośląskie, LGD Wzgórza Dalkowskie oraz LGD Partnerstwa Izerskie,
postawienie 15 stanic- zagród i 17 stanic- wiat na dłuższych odcinkach szlaków konnych (po 5
zagród u trzech partnerów. 3 wiaty na terenie, Borów Dolnośląskich oraz Wzgórz
Dalkowskich oraz 11 wiat na terenie Partnerstwa Izerskiego),
wydanie mapy w nakładzie 7 125 egzemplarzy ( Bory Dolnośląskie, Wzgórza Dalkowskie ,
Partnerstwo Izerskie),
wydanie przewodnika w trzech językach w nakładzie 8 214 oraz ulotek ze szlakami konnymi
w nakładzie 6 000 egzemplarzy.
promocja projektu oraz szlaków konnych poprzez zamieszczenie ogłoszeń w mediach i prasie
organizacja 1konferencji inaugurującej,
organizacja 2 imprez promujących szlaki konne,
integrowanie społeczności lokalnych biorącej udział w realizacji projektu,
utworzenie strony internetowej,
przeszkolenie 21 Przewodników Turystyki Konnej.

Działania informacyjne projektu polegały na: przygotowaniu, opracowaniu i wydaniu ulotek,
przewodnika w trzech językach oraz mapy, utworzeniu strony internetowej www.szlaki-konne.eu,
reklamie w mediach i prasie tematycznej.
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