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promocja WRPO

Oznakują szlaki turystyczne
owiat gnieźnieński słynie
z bogatej historii najstarszych polskich ziem,
wielu zabytków będących spuścizną początków naszej państwowości, a także z bogactwa
naturalnych walorów krajoznawczych. Mnóstwo tutaj
jezior, lasów, terenów atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie.
To bogactwo przyrodnicze
nie jest jednak dobrze wykorzystane ze względu na niepełne oznakowanie szlaków
turystycznych, a tym samym
mniejszą dostępność i spory
dyskomfort dla turystów. Projekt pt. „Zintegrowany system informacji wizualnej
– szlaki i obiekty turystyczne
w Powiecie Gnieźnieńskim”,
na który powiat otrzymał dotację z WRPO, ma to zmienić.

P

Informacja dla turysty

Starosta Krzysztof Ostrowski
podkreśla, iż powiat gnieźnieński zamierza stworzyć
system informacji, który funkcjonuje w wielu państwach
Europy, gdzie najciekawsze

FOT. 2XARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE

W powiecie gnieźnieńskim ruszył projekt budowy systemu informacji wizualnej o szlakach
i obiektach krajoznawczych. Zadanie jest współfinansowane z WRPO.

Wiatraki w Moraczewie znajdują się na „Szlaku architektury drewnianej”.
miejsca są specjalnie oznaczone. Przedstawione to będzie w formie wizualnej,
w trzech językach. Na tablicach umieszczona będzie ponadto mapa powiatu z zaznaczeniem, gdzie obecnie
turysta się znajduje, krótki
opis danego obiektu oraz najważniejsze dla zwiedzającego
dane teleadresowe.
– Idea projektu i pomysłu
na oznakowanie tych miejsc
zrodziła się dawno temu
– twierdzi Agnieszka Rzem-

pała-Chmielewska, dyrektor
Wydziału Promocji i Rozwoju
Starostwa
Powiatowego
w Gnieźnie. Jej zdaniem, propozycja oznakowania kierowana jest głównie do turysty
indywidualnego, który potrzebuje informacji bezpośrednio przy danym obiekcie
turystycznym.

Nowe tablice i znaki

Realizacja zadania obejmie
m.in.: ustawienie tablic informacyjnych na wjazdach do
powiatu, informujących o jego
turystycznych atrakcjach.
Oznakowane będą funkcjonujące już trasy, m.in. Szlak
Piastowski oraz Szlak św. Ja-

7 cudów dzięki funduszom
Tylko do poniedziałku 15 lutego br. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie
„Polska pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”.
Tegoroczna, trzecia już edycja konkursu – organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z firmą Smartlink – rozpoczęła się 4 stycznia 2010 r.
Celem przedsięwzięcia jest
wyłonienie najlepszych projektów, współfinansowanych
z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski.

mocyjna); d. obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja,
muzeum, centrum kongresowe); e. turystyka aktywna (np.
ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki
rekreacyjne, obiekty sportoworekreacyjne), f. turystyka
transgraniczna i międzynarodowa oraz g. obszary wiejskie

(np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi
i obiektów porolniczych).
Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska
Pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Laureatów konkursu poznamy podczas gali
towarzyszącej III Forum
Funduszy Europejskich,
organizowanemu w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 7-8 maja
2010 r.

Siedem nagród
Atrakcyjne pomysły

W tym roku nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: a. rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń
użytkowa); b. zabytek; c. produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania pro-

W ubiegłym roku do rywalizacji zgłosiło się o 40
proc. więcej projektodawców niż w pierwszej
edycji konkursu. Organizatorzy podkreślają, że
wzrasta również poziom

nadsyłanych projektów. Dzięki dobrym pomysłom, znajomości rynku turystycznego,
dbałości o estetykę i innowacyjnym rozwiązaniom najlepsze przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej
naszego kraju.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl
lub na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zgłoszenie
należy wypełnić oraz odesłać,
wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: Biuro Konkursu
„Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”; ul.
Mickiewicza 3/10; 60-833 Poznań; e-mail: konkurs@smartlink.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w poniedziałek 15
lutego 2010 r.

Pałac w Zakrzewie będzie oznakowany w ramach projektu
na „Szlaku pałaców i dworów”.
kuba. Ponadto pojawią się informacje o miejscach istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego, np.
związanych z pobytem Jana
Pawła II.
Zaplanowano również utworzenie i oznakowanie nowych
szlaków turystycznych. Nowe
trasy będą wiązały się z mitami i legendami związanymi
z miejscowościami powiatu
gnieźnieńskiego (tj. Szlak śladami mitów i legend), jak
również z istniejącymi obiek-

tami, rozproszonymi na terenie powiatu (tj. Szlak architektury drewnianej oraz Szlak
pałaców i dworów).
Zadanie realizowane będzie w ramach Działania 6.1
„Turystyka” WRPO. Koszt projektu wynosi niespełna milion
złotych, natomiast kwota dotacji to niemal 615 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu
zaplanowano na wrzesień
2011 r.
Katarzyna Wojtkowiak
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Konkurs dla liderów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z am ierz a wyróż nić
o s o b y d z i a ł a j ą ce n a r ze cz
rozwoju lokalnyc h społec zności.
Kreatywność, aktywność
i ciężka praca osób realizujących projekty unijne – zostaną nagrodzone w konkursie
EUROLIDER 2010. Wyróżnione mogą być osoby, które
przyczyniły się do powstania
lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt uzyskał
dofinansowanie z Funduszy
Europejskich (w latach 20042006 lub 2007-2013).
Termin nadsyłania formularzy mija 26 lutego br. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Departament
Informacji, Promocji i Szkoleń, ul. Wspólna 2/4; 00-926
Warszawa – z dopiskiem
„Konkurs EUROLIDER 2010”.
Zgłoszenia wysyłają wspólnie minimum 3 osoby fizyczne lub 3 instytucje. W kon-

kursie może wziąć udział zarówno pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak
również osoba bezpośrednio
zaangażowana w realizację
projektu. W ramach konkursu
zostanie przyznana również
nagroda internautów (w drodze głosowania internetowego). Internauci wybiorą swojego laureata z grona osób
nominowanych przez Kapitułę Konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie listy laureatów
nastąpi podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja br.
w Warszawie. Zwycięzcy,
oprócz dyplomów otrzymają
nagrody w postaci szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich.
Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na adres
e-mail: eurolider@mrr.gov.pl
lub pod nr tel.: 22 461 35 74.
Dodatkowe informacje oraz
dokumenty dostępne są również na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl.

