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Załącznik nr 3

do Uchwały nr 5041/2018

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 7 marca 2018 r.

Zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, nierekomendowane do 

dofinansowania w wyniku otwartego konkursu ofert

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego, poprzez:

1. organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych i krajoznawczych o znaczeniu minimum ponadlokalnym, promujących walory 

turystyczne województwa wielkopolskiego,

2. organizacja przeglądów i konkursów turystyczno-krajoznawczych o znaczeniu ponadlokalnym, mających na celu podnoszenie wiedzy turystycznej i 

krajoznawczej o województwie wielkopolskim, adresowanych w szczególności do:

a) dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego,

b) studentów szkół wyższych położonych na terenie województwa wielkopolskiego,

3. podnoszenie kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych poprzez organizację (na terenie województwa wielkopolskiego) konferencji, seminariów, 

szkoleń, warsztatów na temat:

a) znaczenia agroturystyki i turystyki wiejskiej, w tym obowiązujących przepisów prawa, roli jakości świadczonych usług, budowy produktów turystycznych 

(odbiorcami winni być gestorzy obiektów turystyki wiejskiej oraz samorządy lokalne),

b) wiedzy o województwie wielkopolskim, jego produktach i atrakcjach turystycznych,

c) turystyki osób z niepełnosprawnościami i/lub dostosowywania infrastruktury turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem 

zasad uniwersalnego projektowania),

d) możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w turystyce,

4. działania promujące wielkopolskie produkty turystyki: 

kulturowej (w tym kulinarne szlaki turystyczne), aktywnej i przyrodniczej, obejmujące:

a) wydawanie bezpłatnych, turystycznych wydawnictw promocyjnych i informacyjnych, map, gier terenowych (questing), periodyków i publikacji 

krajoznawczych o znaczeniu przynajmniej ponadlokalnym,

b) wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii w turystyce, to jest tworzenie bezpłatnych: aplikacji, map, przewodników, audioprzewodników, na 

urządzenia mobilne lub do udostępnienia w Internecie.



1 03.01.2018

Organizacja 

Turystyczna Leszno-

Region

w Lesznie

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy o walorach 

turystycznych województwa wielkopolskiego: 

Spływ Kajakowy "Konwaliowym Szlakiem 

Kajakowym"

4 500,00 zł         -  zł                          60

2 02.01.2018

Fundacja "Ratujmy 

Zabytki Drewniane"

w Lesznie

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy o walorach 

turystycznych województwa wielkopolskiego: 

Organizacja Nocnej Rowerówki

4 700,00 zł         -  zł                          43

3 03.01.2018

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego

w Poznaniu

Popularyzacja Turystyki i Krajoznawstwa poprzez 

zorganizowanie kajakowej majówki nad jeziorem
13 200,00 zł       -  zł                          36

RAZEM: -  zł                             
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4 03.01.2018

Unia Gospodarcza 

Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

w Śremie

Modernizacja pomostu pływającego w Kotowie 15 000,00 zł       -  zł                          52

Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego , 

poprzez:

1. Wytyczanie i znakowanie lub odnawianie oznakowania szlaków:

a) turystyki aktywnej (rowerowych, pieszych, wodnych, nordic walking, konnych, ścieżek dydaktycznych),

b) turystyki kulturowej (uporządkowanie istniejących szlaków, tworzenie tematycznych szlaków kulturowych, w tym tematycznych szlaków kulinarnych).

2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej na szlakach turystycznych (m.in. tablice informacyjne, miejsca odpoczynku, punkty serwisowe, 

elementy małej architektury).

3. Dostosowanie oznakowania ponadregionalnych szlaków rowerowych R1 i R9 do obowiązujących przepisów.

4. Renowacja i wykorzystanie dla turystyki linii wąskotorowych oraz niewykorzystanych linii szerokotorowych, drezyn oraz wolsztyńskich parowozów.

5. Modernizacja istniejących oraz budowa nowych przystani i marin na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski.

6. Zwiększanie dostępności obiektów turystyki aktywnej dla osób z niepełnosprawnością – poprawa stanu infrastruktury turystycznej bez barier dla osób z 

niepełnosprawnością i osób starszych.



2 02.01.2018

Klub Żeglarski przy 

Kopalni Wegla 

Brunatnego "Konin"

w Koninie

Modernizacja i rozwój bazy turystycznej na 

Wielkiej Pętli Wielkopolski w Koninie - Pątnowie 
50 000,00 zł       -  zł                          39

RAZEM: -  zł                             


