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    CEL OGÓLNY 

Zwiększenie świadomości walorów dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego wśród 

mieszkańców obszarów lokalnych grup działania 
oraz ich wykorzystanie dla rozwoju regionu. 

 

Okres realizacji: styczeń 2012 – luty 2013 



1. Wzajemne uczenie się z doświadczeń Partnerów 
w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego dla rozwoju lokalnego 
 

2. Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego w każdej uczestniczącej społeczności 

Cele szczegółowe 



1. Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe 
dla młodzieży nt. ochrony i wykorzystania 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
 
 

Działania projektu 



 

 

 

 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE W FINLANDII  
DLA MŁODZIEŻY Z POLSKI  



 

 

 

 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE W POLSCE  
DLA MŁODZIEŻY Z FINLANDII  



2. Opracowanie i realizacja kampanii 
społecznej na obszarze każdej uczestniczącej 
w projekcie LGD  
● opracowanie internetowej bazy cennych obiektów przyrodniczych i 
kulturowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Działania projektu 



2. Opracowanie i realizacja kampanii społecznej na 

obszarze każdej uczestniczącej w projekcie LGD 
  
● seminaria dla władz  i organizacji z obszaru LGD (w Kowalu i Gąbinie) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Działania projektu 



2. Opracowanie i realizacja kampanii 
społecznej na obszarze każdej uczestniczącej 
w projekcie LGD  
 
● opracowanie i wydanie 2.000 egz. folderów nt. wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego 

 
 

Działania projektu 



2. Opracowanie i realizacja kampanii 
społecznej na obszarze każdej uczestniczącej 
w projekcie LGD 
  
● informacje nt. wykorzystania dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego dla rozwoju lokalnego w mediach lokalnych: 
• Tygodniku Płockim  
• TVP Info 

 

Działania projektu 



3. Opracowanie i wydanie Księgi Dobrych 
Praktyk 
 
• 17 dobrych praktyk dot. promocji i wykorzystania 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z Polski (m.in. 
Obszaru LGD AR), Finlandii i innych krajów Europy 
• publikacja w języku polskim i angielskim 

Działania projektu 



Opinie uczestników 

„Projekt zwiększył znacząco naszą wiedzę o polskiej kulturze i historii i 

poprawił wizerunek Polski. Przyniósł nam nowe znajomości i kontakty. 

Ale najważniejsze, przynajmniej dla mnie, jest to, że będę mógł kiedyś 

tam wrócić”.  

 

Aleksi Postila, Sodankylä, Finlandia  

  



Opinie uczestników 

„W wakacje 2012 roku wzięłam udział w projekcie KORZENIE, 

zorganizowanym przez fundację Aktywni Razem, Partnerstwo Zalewu 

Zegrzyńskiego oraz 4H. Nie wiedziałam czego mogę się spodziewać, 

ponieważ był to mój pierwszy taki projekt. Odwiedziłam Finlandię pod 

kątem zabytków kulturowych i walorów przyrodniczych oraz poznałam 

wiele ciekawych osób, od których mogłam dużo się nauczyć. 

Dowiedziałam się także o obiektach historycznych i przyrodniczych z 

mojego regionu, o których wartości nie miałam wcześniej pojęcia. Dzięki 

temu projektowi mogę nawet poniekąd wypromować swoją 

miejscowość. Jestem dumna z tego, że mieszkam na tak interesującym 

terenie, nie zamieniłabym go na żaden inny”.  

Sylwia Mamcarz, Jamno, gm. Słubice  



Opinie uczestników 

„Projekt autentycznie skłaniał do refleksji nad naszymi kulturowymi i 

przyrodniczymi ‘korzeniami’. Przede wszystkim bardzo oryginalne 

partnerstwo z odległą Laponią pozwalało spojrzeć na naszą małą 

ojczyznę z innej perspektywy.  

Surowa przyroda i skromne kulturowe dziedzictwo zza kręgu polarnego,  

a jednocześnie niezwykłe zaangażowanie oraz otwartość  

i bezpośredniość gospodarzy pomogły polskiej młodzieży nie tylko 

zrozumieć dlaczego Laponia znajduje się na Liście Światowego  

Dziedzictwa UNESCO, ale też bardziej docenić bogactwo swoich 

rodzimych miejsc”. 

Ewa Smuk-Stratenwerth, Grzybów, gm. Słubice  

 



„Turystyka – dla ożywienia 
gospodarczego obszarów wiejskich”  

TERRA



Okres realizacji: wrzesień 2012 – październik 2014 

CEL OGÓLNY 
 

Lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału 
obszarów objętych lokalną strategią rozwoju (LSR) 

poprzez zainicjowanie współpracy podmiotów 
turystycznych oraz udzielenie wsparcia 

merytorycznego istniejącym   
i planowanym lokalnym firmom turystycznym 

 



CELE  SZCZEGÓŁOWE   

 Wzajemne uczenie się doświadczeń Partnerów 

 Promocja rozwoju przedsiębiorczości opartej o 

lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze każdego 

obszaru 

 Rozwój oferty turystycznej (wspólnych produktów 

turystycznych oraz zintegrowanych ofert 

turystycznych) 

 Rozpropagowanie osiągnięć projektu i promocja 

uczestniczących społeczności w Europie 

 



ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE 

 Spotkania klubowe podmiotów turystycznych 

 Promocja branży turystycznej wśród młodzieży 

 Inkubator produktów turystycznych 

 Wizyta studyjna dla przedsiębiorców turystycznych 

 Wizyty studyjne w wybranych firmach turystycznych 

 Rozwój zintegrowanych ofert turystycznych 

 Kongres lokalnej przedsiębiorczości turystycznej 

 Wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów  

 Międzynarodowa konferencja podsumowująca 

 



WIZYTA STUDYJNA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY 
TURYSTYCZNEJ Z FINLANDII W POLSCE 



SPOTKANIA KLUBOWE  

PODMIOTÓW TURYSTYCZNYCH LGD 



WIZYTA STUDYJNA PODMIOTÓW BRANŻY 
TURYSTYCZNEJ W FINLANDII 



INKUBATOR  PRODUKTÓW  TURYSTYCZNYCH 



WIZYTA STUDYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW 



PROMOCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ  

WŚRÓD MŁODZIEŻY 



WIZYTY STUDYJNE W WYBRANYCH FIRMACH 

TURYSTYCZNYCH 



KONGRES LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

TURYSTYCZNEJ 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

PODSUMOWUJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY 


