OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Projekt „Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania”

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

dokładny adres

Spórok, ul.Guznera 3, 47-175 Kadłub

gmina

Kolonowskie

powiat

strzelecki

województwo

opolskie

telefon

77/4611228

adres strony internetowej

www.krainadinozaurow.pl

faks

77/4611228

adres e-mail

krainadino@onet.eu

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza

 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Realizacja projektu miała na celu rozwój współpracy pomiędzy partnerami – polskim LGD
Kraina Dinozaurów oraz czeskimi MAS Mohelnicko i MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko poprzez przygotowanie, oznakowanie oraz promocję ścieżek turystycznych
umożliwiających poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego tych regionów.
W ramach projektu zostały zebrane i opracowane informacje o wytypowanych obiektach
kulturowych i historycznych na terenach partnerów projektu, które posłużyły do utworzenia
ścieżki turystycznej. Powstała dzięki temu trasa turystyczno-edukacyjna umożliwia promocję
i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację lokalnych zasobów
kulturowych, udostępnienie ich odwiedzającym oraz umożliwienie im zapoznania się z ich
historią i położeniem. Szczególny nacisk został położony na wypromowanie lokalnych,
wiejskich izb regionalnych, które do tej pory funkcjonowały w bardzo ograniczonym
zakresie, rzadko umożliwiając turystom obejrzenie zgromadzonych w nich eksponatów.
Dzięki realizacji projektu obecnie udostępniają swoje cenne zbiory szerokiemu gronu
odbiorców.

5. Opis działań
Realizacja projektu miała na celu utworzenie ścieżki turystycznej o nazwie ”Morawskopolskie ścieżki tradycji i poznania”. Projekt był realizowany przez 3 partnerów: ze strony
polskiej: LGD „Kraina Dinozaurów, ze strony czeskiej: MAS Mohelnicko oraz MAS
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.
Utworzona ścieżka obejmuje obiekty kulturowe i historyczne znajdujące się na terenach
poszczególnych partnerów projektów, które zostały wytypowane jako szczególnie warte
poznania i pokazania turystom. Na terenie LGD Kraina Dinozaurów wytypowano
14 obiektów (po 2 na terenie każdej z 7 gmin LGD), na terenie MAS Mohelnicko i terenie
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko po 2 obiekty.
Dzięki realizacji projektu została nawiązana współpraca z partnerami czeskimi, a także
zostały zaktywizowane lokalne społeczności, które prowadzą działania na rzecz ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Działania poszczególnych grup, osób,
stowarzyszeń zostały powiązane i usystematyzowane, dzięki czemu utworzona ścieżka
umożliwia poznanie lokalnych walorów.
W pierwszym etapie realizacji projektu zostały zorganizowane wizyty studyjne, które miały
na celu wzajemne poznanie się partnerów i waloryzację posiadanych zasobów, które będą
wykorzystane do realizacji projektu. Na podstawie wypracowanych wspólnie ustaleń
pomiędzy partnerami zostały doprecyzowane szczegóły planowanej operacji. Następnie
zostały zebrane i opracowane materiały dotyczące obiektów wraz z dokumentacją zdjęciową.
Materiały te zostały wykorzystane do opracowania pozostałych elementów projektu tj. tablic
informacyjnych, ulotek, informatorów oraz gier planszowych. Przygotowane opracowania
zostały przetłumaczone na język czeski i niemiecki, aby umożliwić jak największej grupie
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odwiedzających zapoznanie się z opisem obiektów. Zostało wykonanych w sumie 14 tablic
trzyjęzycznych, które zostały umieszczone przy każdym z obiektów wytypowanych na
terenie LGD „Kraina Dinozaurów”. Partnerzy czescy w ramach projektu przygotowali
również tablice informacyjne wg własnego projektu oraz wykonali remonty wytypowanych
obiektów, które znajdują się na trasie czeskiej części ścieżki. Kolejnym elementem projektu
jest gra planszowa o tematyce związanej z regionami poszczególnych partnerów, a w
szczególności z obiektami, które znajdują się na trasie ścieżki. W ramach promocji projektu
oraz prezentacji przebiegu i atrakcji trasy zostały wykonane dwujęzyczne polsko-czeskie
ulotki oraz kieszonkowy informator, który otrzymują turyści odwiedzający poszczególne
obiekty. Każdy z obiektów został również wyposażony w pieczęć turystyczną
wykorzystywaną do potwierdzania obecności turystów w każdym z miejsc na trasie ścieżki.
Po zakończeniu prac związanych z oznakowaniem trasy odbyło się wspólne jej otwarcie,
na które zostały zaproszone grupy uczestników z regionów partnerskich.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Realizacja projektu umożliwiła powstanie polsko-morawskiej ścieżki tradycji i poznania,
która stanowi dodatkową atrakcję turystyczną na terenach objętych realizacją projektu.
Poprzez wspólne przygotowanie i realizację projektu została nawiązana współpraca
pomiędzy partnerami projektu, która przyczyniła się do wzajemnego poznania walorów
swoich regionów i ich rozwoju. Zebranie i opracowanie informacji o obiektach wchodzących
w zakres realizacji projektu oraz współpraca nawiązana pomiędzy właścicielami lub
opiekunami obiektów pozwoliła na zgromadzenie i usystematyzowanie cennych zasobów,
co przyczyni się do ich zachowania i wypromowania. Przygotowane opracowania zostały
wykorzystane do wykonania tablic, ulotek i gry planszowej dotyczącej lokalnych zasobów na
terenach partnerów projektu, które umożliwią zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi,
zarówno na terenie Krainy Dinozaurów, jak i po stronie czeskiej.
Poprzez oznakowanie obiektów i umieszczenie ich na ścieżce turystycznej zostaną
zachowane i objęte ochroną zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, które do tej pory nie
były wystarczająco eksponowane. Część obiektów znajdujących się na trasie znajduje się
w rękach prywatnych, co często uniemożliwiało ich udostępniane odwiedzającym – realizacja
projektu wpłynęła na zwiększenie dostępności tych obiektów dla ruchu turystycznego. Miała
ona również na celu wsparcie właścicieli obiektów w wypromowaniu posiadanych zasobów
historycznych i kulturowych – informacje o obiektach są na bieżąco rozpowszechniane
poprzez ulotki informacyjne, strony internetowe gmin i stowarzyszeń, publikacje, audycje
radiowe i telewizyjne. Część obiektów stanowiących elementy składowe powstałej ścieżki
była wcześniej praktycznie niedostępna dla turystów, zgromadzone zbiory nie były
eksponowane, nie było możliwości ich zwiedzania, informacja o ich istnieniu, często nie
funkcjonowała nawet wśród społeczności lokalnej. Realizacja projektu wpłynęła na zmianę tej
sytuacji – stały się one ogólnodostępne i na stałe wpisały się w lokalny krajobraz.
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Projekt wpłynął również na rozwój współpracy pomiędzy partnerami, a przez to również
na wsparcie rozwoju transgranicznej turystyki opartej o poznanie dziedzictwa kulturowego
i historycznego partnerskich regionów. Zakłada się również, że realizacja projektu przyczyni
się do wzrostu zainteresowania turystów regionami partnerów projektu, co wpłynie na
zwiększenie poziomu ruchu turystycznego.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER,
zrealizowany w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Łączny koszt realizacji projektu 571 970,23 zł, w tym MAS Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko 250 857,23 zł, MAS Mohelnicko 251 113,00 zł, LGD Kraina
Dinozaurów – 70 000,00 zł

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Problemem było uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń związanych z lokalizacją
i posadowieniem tablic informacyjnych.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Dobre przygotowanie projektu pod względem formalnym – zawarcie stosownych umów
z właścicielami/zarządzającymi obiektami, gwarantujących realizację projektu oraz
umożliwiających właściwe funkcjonowanie przygotowanej trasy.
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