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Lp.
Data wpływu 

oferty
Oferent Nazwa zadania

Wnioskowana 

kwota dotacji

Wysokość przyznanej 

dotacji

Liczba punktów 

uzyskanych 

w postępowaniu 

konkursowym

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

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 i rozwój istniejących oraz budowa nowych przystani kajakowych 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. 

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy 

i rozwoju infrastruktury turystycznej, wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 400/2019

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 6 marca 2019 r.



1
07.01.

2019

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Zarząd 

Oddziału Ostrów 

Wielkopolski

w Ostrowie 

Wielkopolskim

Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci 

szlaków turystycznych na terenie województwa 

wielkopolskiego. Odnowienie szlaków 

rowerowych i infrastruktury turystycznej w 

gminach Ostrów Wielkopolski, Nowe 

Skalmierzyce, Sieroszewice, Sośnie i Miasta i 

Gminy Mikstat będące uzupełnieniem 

Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i Szlaku 

Bursztynowego wchodzących w skład WSSR

26 390,00 zł       26 390,00 zł                63

2
11.01.

2019

Unia Gospodarcza 

Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

w Śremie

Modernizacja pomostu pływającego

w Kotowie 
15 000,00 zł       15 000,00 zł                60

3
11.01.

2019

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 

Poznański im. 

Bernarda 

Chrzanowskiego

w Poznaniu

Odnowienie oznakowania szlaku pieszego 

w Puszczy Zielonka nr 3 w kolorze niebieskim 

oraz nr 4 w kolorze zielonym 

4 500,00 zł         4 500,00 zł                  57,3

RAZEM: 45 890,00 zł                   


