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Data wpływu 
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Załącznik nr 2

do Uchwały nr 1981/2020

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

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) renowacja i wykorzystanie dla turystyki linii wąskotorowych oraz niewykorzystanych linii szerokotorowych, drezyn oraz wolsztyńskich parowozów.

4) modernizacja i rozwój istniejących oraz budowa nowych przystani kajakowych i marin na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski.

5) zwiększanie dostępności obiektów turystyki aktywnej dla osób z niepełnosprawnością – poprawa stanu infrastruktury turystycznej bez barier dla osób z 

niepełnosprawnością i osób starszych

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2020, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i 

rozwoju bazy turystycznej, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert



1 2019-12-23

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Zarząd 

Oddziału Ostrów 

Wielkopolski

w Ostrowie 

Wielkopolskim

Odnowienie szlaków rowerowych i infrastruktury 

turystycznej w mieście Ostrów Wielkopolski, 

gminach Ostrów Wielkopolski, Nowe 

Skalmierzyce, Raszków, Przygodzice, Odolanów i 

Sośnie będące uzupełnieniem 

Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej 

wchodzącej w skład WSSR. Odnowienie odcinka 

TTR w granicach przebiegu w powiecie 

ostrowskim.

26 918,00 zł       26 918,00 zł                69

2 2020-01-09

Lokalna Organizacja 

Turystyczna "Puszcza 

Pyzdrska"

w Pyzdrach

Rowerem po Puszczy 29 660,00 zł       29 660,00 zł                46

3 2020-01-10

"SPORT CHALLENGE 

- Fundacja Wspierania 

Aktywności Fizycznej"

w Mielnie

"Aktywna Warta" - oznakowanie tras aktywności 

w dolinie rzeki Warty
11 000,00 zł       11 000,00 zł                39

RAZEM: 67 578,00 zł                   


