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1. WPROWADZENIE 

Słowo wstępu  

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Trzy Doliny” dla obszaru gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, 
Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Solec Kujawski na lata 2009-2015 (LSR) jest dokumentem 
strategicznym pokazującym kierunki rozwoju określonego dla niej obszaru wiejskiego, który ma 
się z założenia rozwijać dzięki działalności lokalnej grupy działania. Zgodnie z podejściem 
LEADER, strategia jest dokumentem przekrojowym, a jej realizacja ma się przyczynić do 
aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych 
do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Wedle wytycznych Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) projekty wdrażane przy współfinansowaniu ze 
środków przeznaczonych na realizację LSR kwalifikują się do działań osi 3 PROW: Jakość życia 
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (w tym: 311: Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej; 312: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 313: 
Odnowa i rozwój wsi)  oraz do działań z zakresu tzw. małych projektów (413), które nie 
kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągania jej celów.   

Analiza LSR LGD „Trzy Doliny” pozwala stwierdzić, iż dokument ten spełnia merytoryczne 
i metodologiczne założenia nałożone na lokalne strategie rozwoju przez PROW. Strategia jest 
bowiem: 

� strategią zrównoważonego rozwoju obszaru,  

� zbudowana w oparciu o partnerstwo kilku gmin, 

� oparta na wykorzystywaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, 

� mocno osadzona w realiach społeczeństwa lokalnego. 

Jeżeli chodzi o temat przewodni strategii, czyli kluczowy czynnik rozwoju obszaru objętego jej 
wpływem, należy tutaj podkreślić, iż za priorytetowy uznany został rozwój turystyki 
i działalności ekologicznej.  

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w LSR, jej wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia 
stanu idealnego w postaci zapisanej w strategii wizji LGD „Trzy Doliny”: 

„Trzy Doliny” to atrakcyjny obszar dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów przy 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego dla nas i przyszłych 

pokoleń”. 

Realizacji podanej powyżej wizji mają służyć trzy cele ogólne LSR (CO), które stanowią kanwę 
rozwoju obszaru objętego działaniem strategii.   

� CO 1: Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o bogactwo zasobów „Trzech Dolin”, 
który dedykowany jest stworzeniu atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju 
społeczności lokalnej oraz dla turystów  

� CO 2: Poprawa jakości życia mieszkańców „Trzech Dolin”, który zakłada 
stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz wzrost wiedzy i umiejętności 
społeczności lokalnej  

� CO 3: Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa 
historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej, który nawiązuje do budowania 
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produktu turystycznego na bazie dziedzictwa kulturowego (historia, rzemiosło, 
rękodzieło, imprezy) oraz budowania produktu lokalnego na bazie dziedzictwa 
przyrodniczego (produkt ekologiczny, odtwarzanie sadów, energia odnawialna, 
zdrowa żywność) 

Każdemu z celów ogólnych przypisane są cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, 
które je operacjonalizują i wskazują rodzaje projektów, który w ich ramach mogą być wdrażane.  

Biorąc pod uwagę powyższe krótkie rozważania można rozbudować wizję „Trzech Dolin”, 
przedstawiając ten obszar w bardziej opisowy sposób. 

„Trzy Doliny” to: 

� Zagospodarowana przestrzeń publiczna i turystyczna, dająca możliwość 
budowania więzów społecznych, integracji lokalnej oraz bezpiecznego 
wypoczynku 

� Przedsiębiorcy mieszkańcy, którzy budują swoje życie zawodowe w oparciu o 
potencjał lokalny, rozwijając branżę turystyczną oraz produkcję zdrowej, 
ekologicznej żywności, inwestujący także w źródła energii odnawialnej 

� Obszar (produkt) znany z ciekawej, kulturalnej oferty turystycznej oraz produkcji 
ekologicznej. 

 

Zakres dokumentu  

Raport końcowy jest dokumentem podsumowującym prace prowadzone przez PART S.A. na 
terenie LGD „Trzy Doliny” dotyczące z jednej strony oceny stopnia wdrażania lokalnej strategii 
rozwoju (LSR), a z drugiej dotyczące atrakcyjności turystycznej obszaru projektowego.  
Dokument składa się z trzech zasadniczych części: 

1) Ocena stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trzy Doliny”: rozdział 
dedykowany analizie dotychczasowych działań prowadzonych w ramach realizacji LSR 
wraz z oceną jej stanu wdrożenia pod kątem osiągania wskaźników i pod kątem 
finansowym, a także w zakresie oceny merytorycznej spójności realizowanych 
projektów z założenia zapisanymi w LSR dla poszczególnych celów szczegółowych.  

2) Ocena potencjału turystycznego obszaru LGD „Trzy Doliny”: rozdział poświęcony 
krótkiej analizie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Trzy Doliny”.   

3) Koncepcja działań w latach 2012-2015:  rozdział poświęcony wdrażaniu LSR 
w kolejnych latach.  
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2. STAN WDROŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „TRZY 
DOLINY” NA 30/06/2012 

 

Stan wdrożenia LSR na 30/06/2012 – wskaźniki  

Przeprowadzona analiza stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników jasno pokazuje, iż 
wdrożenie LSR nie jest zaawansowane, pomimo upływu 3 lat od momentu rozpoczęcia tego 
procesu.  

Jeżeli chodzi o cel ogólny 1 najlepiej sytuacja wygląda w przypadku wskaźnika dotyczącego 
liczby osób korzystających z infrastruktury, który został osiągnięty w 71%. Wśród pozostałych 
trzech wskaźników (oprócz wskaźnika oddziaływania, który należy poddać weryfikacji po 
zakończeniu wdrażania LSR), częściowo osiągnięty został jedynie ten dotyczący obiektów 
infrastruktury (w 8%).  

Dokładne dane zaprezentowano w tabeli poniżej.  

 

Tabela 1. Stopień osiągnięcia wskaźników dotyczących realizacji celu 1.  

Cel ogólny 1 
Rozwój turystyki i rekreacji 

w oparciu o bogactwo zasobów 
"Trzech Dolin" 

LSR 
Stan na 

30/06/2012 

Pozostało 
do 

osiągnięcia 

Osiągnięcie 
wskaźnika  

w % 

Wskaźnik oddziaływania 
Odsetek osób deklarujących zainteresowanie atrakcjami 
turystycznymi obszaru objętego LSR do 2015 r.  

plus 5% w 
stos. do 2011 

- wzrost o 5% 0% 

Cel szczegółowy 
1.1 

Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie 
atrakcyjności usług w "Trzech Dolinach" 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób korzystających z infrastruktury o 
charakterze turystycznym, rekreacyjnym, 
przyrodniczym, historycznym, kulturowym lub 
sakralnym oraz infrastruktury towarzyszącej 
sfinansowanej w ramach LSR w latach 2010-2015 

36 000 25 409 10 591 71% 

Liczba mieszkańców miejscowości korzystających z 
odnowionych centrów miejscowości w stosunku do 
2009  

20% 0 20% 0% 

Przedsięwzięcie I "Trzy Doliny" atrakcyjne dla turystów i przyjazne dla mieszkańców 
Produkty 
Liczba obiektów infrastruktury wybudowanych, 
przebudowanych, wytyczonych, wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub wyposażonych o charakterze 
turystycznym, rekreacyjnym, przyrodniczym, 
historycznym, kulturowym lub sakralnym wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą sfinans. ze środków LSR  

60 5 
55, w tym 2  
w realizacji 

8% 

Liczba odnowionych centrów miejscowości do końca 
2015 r. sfinans. ze środków LSR 

2 0 2 0% 

Źródła: Opracowanie własne PART S.A. 

 

Sytuacja w przypadku realizacji celu 2 wygląda nieco lepiej. W najwyższym stopniu osiągnięto 
wskaźnik dotyczący liczby warsztatów, kursów i szkoleń – 190% oraz osób uczestniczących 
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w warsztatach, kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych – 76% (wartości te opierają się na 
liczbie tego typu spotkań zorganizowanych przez LGD, a dotyczących możliwości uzyskania 
dofinansowania w ramach PROW i wdrażania LSR). Całkiem dobrze przedstawia się także 
sytuacja w przypadku wskaźnika dotyczącego liczby obiektów infrastruktury – osiągnięty 
w 55% i liczby osób korzystających z tej infrastruktury – osiągnięty w 50%. Nie zostały 
natomiast jak dotąd spełnione żadne wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości (jak dotąd nie 
został zrealizowany ani jeden projekt z działań „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolnicznej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).  

Pełne informacje zaprezentowano w tabeli 2.  

 

Tabela 2. Stopień osiągnięcia wskaźników dotyczących realizacji celu 2.  

Cel ogólny 2 
Poprawa jakości życia 

mieszkańców "Trzech Dolin" 
LSR 

Stan na 
30/06/2012 

Pozostało 
do 

osiągnięcia 

Osiągnięcie 
wskaźnika  

w % 

Wskaźnik oddziaływania 
Odsetek osób deklarujących poprawę jakości życia na 
obszarze "Trzech Dolin"  

plus 2% w 
stos. do 2011 

- wzrost o 2% 0% 

Cel szczegółowy 
2.1 

Rozwijanie kapitału społecznego "Trzech Dolin" 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób uczestniczących w warsztatach, kursach, 
szkoleniach, wizytach studyjnych 

300 227* 73 76% 

Cel szczegółowy 
2.2 

Rozwijanie infrastruktury służącej aktywności społecznej i kulturalnej oraz infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej 

Wskaźniki rezultatu   

Liczba osób korzystających z wybudowanych, 
przebudowanych, wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów 
służących aktywności społecznej i kulturalnej oraz 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  

36 000 17 828** 18 172 50% 

Cel szczegółowy 
2.3 

Rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba nowoutworzonych lub zachowanych 
średniorocznych miejsc pracy 

10 0 10 0% 

Przedsięwzięcie II 
Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju społecznego i ekonomicznego na obszarze 

"Trzech Dolin" 
Produkty 
Liczba warsztatów, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych 
dla mieszkańców LGD, pracowników biura, Zarządu i 
Rady LGD sfinansowanych ze środków LSR 

20 38 0 190% 

Liczba obiektów infrastruktury służących aktywności 
społecznej i kulturalnej oraz infrastruktury sportowej 
wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub wyposażonych sfinans. ze 
środków LSR 

60 33*** 
27, w tym 2  
w realizacji 

55% 

Liczba nowopowstałych, rozwiniętych lub 
zmodernizowanych przedsiębiorstw sfinans. ze 
środków LSR 

5 0 5 0% 

*Wartość wskaźnika uwzględnia informacje ze sprawozdania nr 3/PRW.I.6016-7/10 UM02-6932-
UM200007/10. 
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** Wartość wskaźnika uwzględnia odbiorców projektów „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w m. Wierzchucinek” oraz „Adaptacja części budynku na 
świetlicę wraz z jej wyposażeniem w m. Wojnowo” (projekty fizycznie zakończone, nie zostały zrealizowane 
wnioski o płatność.  

***Wartość wskaźnika uwzględnia projekty „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem 
i ogrodzeniem terenu w m. Wierzchucinek” oraz „Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej 
wyposażeniem w m. Wojnowo” – projekty zostały fizycznie zakończone, nie zostały zrealizowane wnioski 
o płatność.  

Źródła: Opracowanie własne PART S.A. 

 

Sytuacja w przypadku celu 3 również nie wygląda najlepiej. Jedyny osiągnięty w pełni wskaźnik 
to ten dotyczący liczby osób korzystających z publikacji (w 235%). Bardzo dobrze wygląda także 
sytuacja w przypadku liczby osób uczestniczących w imprezach promocyjnych – osiągnięcie 
w 80% oraz całkiem dobrze w przypadku liczby publikacji promocyjnych – 40%. Pozostałe 
wskaźniki są osiągnięte w stosunkowo małym stopniu lub w ogóle. 

Dokładne dane pokazuje tabela 3. 

 

Tabela 3. Stopień osiągnięcia wskaźników dotyczących realizacji celu 3.  

Cel ogólny 3 

Zachowanie, rozwój i promocja 
zasobów naturalnych, 

dziedzictwa historyczno-
kulturowego oraz tożsamości 

lokalnej 

LSR 
Stan na 

30/06/2012 

Pozostało 
do 

osiągnięcia 

Osiągnięcie 
wskaźnika 

w % 

Wskaźnik oddziaływania 
Odsetek osób twierdzących, że są zachowane, 
rozwinięte lub promowane zasoby naturalne, 
dziedzictwo kulturowe lub tożsamość lokalna 

plus 2% w 
stos. do 2011 

- wzrost o 2% 0% 

Cel szczegółowy 
3.1 

Promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej 
"Trzech Dolin" 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób, która skorzysta z publikacji promujących 
obszar LGD, jego atrakcje turystyczne, zasoby naturalne, 
kulturalne, lokalne produkty, dziedzictwo historyczno-
kulturowe oraz tożsamość lokalną 

10 000 23 470 0 235% 

Liczba osób uczestniczących w imprezach promujących 
lokalną twórczość, tożsamość lokalną, lokalne 
dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub 
przyrodnicze 

120 000 96 500 23 500 80% 

Cel szczegółowy 
3.2 

Zachowanie i rozwój zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturalnego i tożsamości 
lokalnej 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób przeszkolonych w zakresie zasobów 
naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz 
tożsamości lokalnej 

150 0 150 0% 

Liczba osób kultywujących rzemiosła tradycyjne  10 0 10 0% 
Liczba osób uczestniczących w grupach kultywujących 
lokalne tradycje dofinansowanych w ramach LSR 

100 0 100 0% 

Przedsięwzięcie III Lokalne zasoby "Trzech Dolin" atrakcją dla odwiedzających i dumą dla mieszkańców 
Produkty 
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Cel ogólny 3 

Zachowanie, rozwój i promocja 
zasobów naturalnych, 

dziedzictwa historyczno-
kulturowego oraz tożsamości 

lokalnej 

LSR 
Stan na 

30/06/2012 

Pozostało 
do 

osiągnięcia 

Osiągnięcie 
wskaźnika 

w % 

Liczba publikacji promujących obszar LGD, jego atrakcje 
turystyczne i rekreacyjne, zasoby naturalne, kulturalne, 
lokalne produkty, dziedzictwo historyczno-kulturowe 
oraz tożsamość lokalną, sfinans. ze środków LSR 

20 8 
12, w tym 3  
w realizacji 

40% 

Liczba imprez promujących lokalną twórczość, 
tożsamość lokalną, lokalne dziedzictwo, w tym 
kulturowe, historyczne lub przyrodnicze 

120 36 
84, w tym 1  
w realizacji 

30% 

Liczba warsztatów, szkoleń, kursów mających na celu 
zachowanie zasobów naturalnych, dziedzictwa 
historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej, 
sfinans. ze środków LSR 

10 0 10 0% 

Liczba utworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych 
pracowni rzemiosł tradycyjnych sfinans. ze środków 
LSR 

5 1 4 20% 

Liczba utworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych 
grup kultywujących lokalne tradycje sfinans. ze 
środków LSR 

5 0 5 0% 

Źródła: Opracowanie własne PART S.A. 

 

Stan wdrożenia LSR na 30/06/2012 – finanse  

Wykonanie budżetu LSR na 06/2012 to wykorzystanie jedynie 14,15% zaplanowanych środków 
finansowych. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty finansowane były w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” oraz z „małych projektów”. Ani jeden projekt nie został zrealizowany 
w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw”.  

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie finansowe dotyczące dotychczasowego 
wykonania budżetu LSR.  

 

Tabela 4. Finansowe wykonanie LSR.  

Wdrażanie LSR 

Cele 
ogólne 

Cele 
szczeg. 

Przeds. 
Różnicowanie  

w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Tworzenie  
i rozwój mikro 

przeds. 
Małe projekty 

Łącznie 
wdrażanie LSR 

1 1.1 I 0,00 214 000,00 0,00 36 714,37 250 714,37 

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 0,00 901 864,00 0,00 19 317,00 921 181,00 2 
2.3 

II 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 0,00 0,00 0,00 74 361,47 74 361,47 
3 

3.2 
III 

0,00 219 453,00 0,00 6 085,00 225 538,00 
Dotychczasowe wykonanie 

budżetu 
0,00 1 335 317,00 0,00 136 477,84 1 471 794,84 

Pozostało do wykonania 1 600 000,00 4 002492,91 2 200 000,00 1 262 518,09 8 928 533,16 
Źródła: Opracowanie własne PART S.A. 
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Stan wdrożenia LSR na 30/06/2012 – zgodność merytoryczna projektów z założeniami 
LSR 

LSR zakłada realizację projektów w konkretnych dziedzinach i o konkretnym charakterze, stąd 
też analizie poddano również zgodność realizowanych projektów z tymi założeniami. 
Przeprowadzona analiza pokazuje, iż na dzień dzisiejszy założenia merytoryczne wdrażania LSR 
nie są do końca przestrzegane, a projekty są bardzo jednolite jeśli chodzi o ich tematykę.  

W zakresie realizacji celu ogólnego 1: Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o bogactwo 
zasobów „Trzech Dolin” projekty dotyczą jedynie placów zabaw, świetlicy, jednego z muzeów 
oraz infokiosku – czyli koncentrują się przede wszystkim na infrastrukturze paraturystycznej, 
ale z pominięciem inwestycji, na które został położony szczególny nacisk w LSR (szlaki 
turystyczne, ścieżki edukacyjne, etc.). Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż do 30/06/2012 
r. nie został zrealizowany żaden projekt z zakresu infrastruktury turystycznej (bazy noclegowej 
i gastronomicznej) ani też z zakresu poprawy stanu zabytków.  

W zakresie realizacji celu ogólnego 2: Poprawa jakości życia mieszkańców „Trzech Dolin” 
wszystkie projekty dotyczą rozwijania infrastruktury służącej aktywności społecznej 
i kulturalnej oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, czyli realizują jedynie cel szczegółowy 
2.2, przy czym odbywa się to w sposób wybiórczy. Projekty bowiem przyczyniają się jedynie do 
poprawy stanu przestrzeni społeczno-kulturalnej i integracji mieszkańców poprzez budowę 
i rozwój obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, nie dotykając w ogóle 
problematyki przedsiębiorczości czy też rozwijania kapitału społecznego – cele szczegółowe 2.1 
i 2.3 nie są w związku z tym realizowane w ogóle (częściowo ich realizacja odbywa się dzięki 
działalności szkoleniowo-warsztatowej LGD dotyczącej możliwości pozyskania finansowania 
z PROW).  

W zakresie realizacji celu ogólnego 3: Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, 
dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej koncentracja jest na promocji 
zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej „Trzech 
Dolin” (cel szczegółowy 3.1).  

Podsumowując powyższe rozważania można się odwołać do danych liczbowych. Na 20 
zrealizowanych projektów aż 7, czyli 35% realizuje cel 2.2, 6 (ponad 30%) cel 3.1 oraz 5 (25%) 
cel 1.1. Jeśli weźmie się pod uwagę również projekty w trakcie realizacji liczby te będą jeszcze 
większe i będą wynosić odpowiednio: 10 (33%), 10 (33%) i 8 (27%).  

 

Wnioski i rekomendacje 

Podsumowując analizę stanu wdrożenia LSR LGD „Trzy Doliny” należy wskazać na: 

1) małą różnorodność wyrażającą się:  

� koncentracją na realizacji projektów w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe 
projekty”, z całkowitym pominięciem pozostałych dwóch działań (pomimo, iż w 2011 
i 2012 roku  LGD „Trzy Doliny” przeprowadziła dwa nabory do działania „Tworzenie 
i rozwój przedsiębiorczości” i dwa nabory do działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”), 

� koncentracją na projektach dotyczących infrastruktury społeczno-kulturalnej 
(mogącej również służyć oczywiście turystom), 
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� znikomym zróżnicowaniem beneficjentów (tylko jeden projekt jest realizowany przez 
osobę fizyczną, pozostałe przez gminy), 

2) bardzo niski stopień wykorzystania budżetu LSR, 

3) niski stopień osiągania wskaźników. 

Z uwagi na powyższe, w latach 2012-2015 należy skoncentrować działania na: 

� wdrażaniu projektów z zakresu „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” 
i „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, czyli innymi słowy na realizacji 
projektów przez osoby prywatne i podmioty gospodarcze, które pragną rozwijać 
przedsiębiorczość na obszarze objętym działaniem LGD, 

� projektach dedykowanych rozwojowi funkcji turystycznych (głównie poprzez 
wsparcie rozwoju bazy turystycznej i paraturystycznej, zgodnie z wytycznymi 
merytorycznymi zawartymi w LSR), 

� inwestowaniu w kapitał ludzki poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń, etc., 
zarówno w kontekście kwalifikacji zawodowych, jak i edukacji mieszkańców obszaru 
LGD w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Z technicznego punktu widzenia należy także zwrócić uwagę na kwestię samego formułowania 
wniosków i ich kwalifikowania do poszczególnych celów LSR. Dotychczas bowiem powszechnie 
stosowaną praktyką było wpisywanie zadań związanych z rozwojem ośrodków kultury / 
infrastruktury społecznej do celu 1 dotyczącego rozwoju turystyki, zamiast do celu 2 
(przykładem mogą być tutaj projekty dot. świetlic czy placów zabaw wpisanych do celu 1.1, 
zamiast do celu 2.2, dzięki zastosowaniu odpowiedniego uzasadnienia we wniosku, który 
przeczy de facto istocie tych projektów). Należy w przyszłości zapobiegać tego typu praktykom, 
znajdują one bowiem odzwierciedlenie w wartościach wskaźników.  
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3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA OBSZARU LGD „TRZY DOLINY” 

Atrakcyjność turystyczna danego obszaru określana jest przede wszystkim na podstawie 
walorów naturalnych i kulturowych występujących na analizowanym terenie. Są to jedne 
z głównych elementów określających pozycję obszaru destynacji turystycznej i jednocześnie 
determinujących formy turystyki, jakie można na danym terenie rozwijać. Należy tutaj 
podkreślić, iż każdy obszar, nawet powszechnie uznawany za mało atrakcyjny pod względem 
turystycznym, ma szansę zaistnieć na rynku i doskonale się rozwijać. Jednak warunkiem jest 
tutaj po pierwsze znalezienie jego wyróżników, po drugie stworzenie oferty skierowanej do 
konkretnych grup odbiorców i po trzecie jej odpowiednie wypromowanie. Istnienie atrakcji, 
nawet obiektywnie niezwykle cennych, które nie są jednak w żaden sposób zagospodarowane 
i w odpowiedni sposób udostępnione dla ruchu turystycznego, nie spowoduje napływu 
turystów. Innymi słowy, aby dany obszar odniósł sukces, musi istnieć produkt turystyczny, 
stanowiący kompozycję walorów, infrastruktury i innych czynników, który oparty jest 
o unikalną ideę przewodnią. Dokonana poniżej analiza walorów turystycznych obszaru LGD 
„Trzy Doliny” ma doprowadzić do znalezienia takiej idei, dzięki której możliwa będzie 
segmentacja rynku potencjalnych odbiorców oferty turystycznej, która zostanie stworzona 
w oparciu o lokalny potencjał.  

Poniżej przedstawiono atrakcyjność turystyczną „Trzech Dolin” z perspektywy walorów 
naturalnych, kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego.  

 

3.1. WALORY NATURALNE 

Na obszarze partnerstwa LGD „ Trzy Doliny” znajduje się wiele cennych terenów pod względem 
występowania walorów naturalnych. W Puszczy Bydgoskiej i w licznych rezerwatach przyrody 
oraz na innych obszarach objętych ochroną prawną znaleźć można wiele ciekawych i rzadko 
spotykanych gatunków fauny i flory. Ciekawa jest także sama rzeźba terenu. Ale najważniejszym 
atutem obszaru, także z marketingowego punktu widzenia, są rzeki, a właściwie doliny trzech 
rzek: Brdy, Wisły i Noteci, w których to położone są wszystkie gminy LGD. Czynnik ten stał się 
inspiracją do powołania do życia lokalnej grupy działania i powinien także odgrywać ważną rolę 
w rozwijaniu funkcji turystycznych. Założenie to spełnia w dużym stopniu Zalew Koronowski, 
który powstał ze spiętrzenia wód Brdy i stanowi najważniejszą atrakcję wypoczynkowo-
rekreacyjną omawianego obszaru. Akwen daje wielkie możliwości wypoczynku, zarówno 
biernego (plaże), jak i aktywnego (kąpieliska, żeglowanie, spływy kajakowe, wędkarstwo).  Po 
jeziorze pływają również statki pasażerskie. Jednocześnie okolice zalewu są bardzo dobrze 
zagospodarowane zarówno w bazę noclegową i gastronomiczną, jak i bazę paraturystyczną 
w postaci wypożyczalni sprzętu wodnego. Turystycznie wykorzystywane jest również jezioro 
Borówno w gminie Dobrcz (rekreacja – kąpieliska, plaże, wędkarstwo; ośrodek wypoczynkowy 
i pola namiotowe) oraz jezioro Jezuickie w gminie Nowa Wieś Wielka (rekreacja – kąpieliska, 
plaże, sporty wodne, ośrodek wypoczynkowy).  

Z siecią hydrograficzną nierozerwalnie związany jest także obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej 
Wisły na terenie gminy Solec Kujawski, stanowiący ostoję dla ptaków lęgowych oraz 
migrujących (w tym gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem). Ponadto na terenie 
gminy Białe Błota funkcjonują dwa inne obszary Natura 2000: Dolina Noteci oraz Dolina 
Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. Wracając do tematu położenia geograficznego, ono 
ma także duży wpływ na możliwości rozwoju funkcji turystycznych, bowiem gminy LGD 
otaczając miasto Bydgoszcz są dla jej mieszkańców naturalnym terenem wypoczynku i rekreacji. 
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Obszar LGD jest w prawie 41% zalesiony, co także wywiera znaczący wpływ na jego 
atrakcyjność turystyczną. Największym zwartym kompleksem leśnym jest leżąca na wschód od 
Bydgoszczy Puszcza Bydgoska. Jest ona polodowcowym obszarem o wielkości ok. 45 000 ha, 
porośniętym borem sosnowym, w którym występują również dęby, brzozy i graby. Cechą 
charakteryzującą puszczę oprócz zróżnicowanego krajobrazu jest występująca tutaj najmniejsza 
ilość opadów w Polsce i niewielkie zaludnienie. Chociaż puszcza dawno utraciła swój pierwotny 
charakter, stanowi ona dla Bydgoszczy i okolic bezcenny obiekt przyrodniczy, pozostałość 
dzikich i nieprzystępnych puszcz średniowiecznych oraz ważne ogniwo naturalnego korytarza 
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. Tereny leśne są tutaj w dużej mierze poddane 
ochronie prawnej z uwagi na swoje cenne wartości przyrodnicze. Na obszarze LGD znajduje się 
m.in. 9 rezerwatów przyrody o różnym charakterze (leśne, krajobrazowe, florystyczne), park 
krajobrazowy, 5 obszarów chronionego krajobrazu oraz kilkaset pomników przyrody.  Wśród 
ostatnich na wyróżnienie zasługuje Gaj Wyczółkowskiego w Jasińcu, który jest obok dworku w 
Gościeradzu i cmentarza we Wtelnie jednym z trzech miejsc związanych z tym wielkim artystą 
okresu Młodej Polski.  

 

3.2. WALORY KULTUROWE 

Walory kulturowe nazywane często antropogenicznymi stanowią w dużej mierze o atrakcyjności 
turystycznej danego obszaru. Według definicji są to obiekty materialne, ściśle związane 
z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, stanowiące przedmiot wartościowy pod 
względem turystycznym (przedmiot zainteresowania turystów). Do kategorii tej zalicza się 
również niematerialne dziedzictwo, w tym kultywowane tradycje, obrzędy, imprezy, etc. 
W związku z tym, że gminy partnerstwa LGD „Trzy Doliny” stanowią swoistego rodzaju tygiel 
kulturowy, na który olbrzymi wpływ wywarła zarówno średniowieczna historia, czasy 
nowożytne, jak i okres zaborów, na terenach objętych audytem znaleźć można interesujące 
turystycznie obiekty.  

 

Zabytki 

Zabytkowe obiekty stanowią dużą atrakcję turystyczną, świadczą bowiem o historii obszaru 
i pozwalają na jej poznanie. W wielu przypadkach to one są magnesem przyciągającym turystów, 
bowiem każdy chce zobaczyć ślady przeszłości. Nie dotyczy to jedynie wysokiej klasy, 
unikalnych zabytków, ale również obiektów mniej cennych, ale jakże interesujących nie tylko dla 
miłośników historii i architektury. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia promocja obiektów 
i ich oznakowanie oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia.  

Na obszarze  LGD „Trzy Doliny” występują zarówno obiekty „tradycyjne” w swoim charakterze, 
które można spotkać również w innych częściach województwa czy też Polski, jak i obiekty 
unikalne. Niewątpliwie największą grupę zabytków, również tych objętych prawną ochroną 
konserwatorską są obiekty sakralne oraz pałace i dwory.  

Jeśli chodzi o kościoły, ich cechą charakterystyczną jest fakt, iż duża ich część powstała w czasie 
pruskiego panowania na tych ziemiach jako zbory ewangelickie. Dominującym stylem 
architektonicznym obiektów sakralnych jest w związku z tym neogotyk (styl charakterystyczny 
dla XIX w.). Perełkami wśród świątyń są obiekty drewniane, a wśród nich najstarszy tego typu 
obiekt na terenie powiatu bydgoskiego, czyli kościół pw. św. Marii Magdaleny we Włókach 
w gminie Dobrcz oraz kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Żołędowie w gminie Osielsko. 
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Niezwykle cennym zabytkiem jest również kolegiata pocysterska w Koronowie (obecnie 
bazylika mniejsza), dzięki której miasto znajduje się na szlaku cysterskim. Stanowi ona 
najstarszy obiekt historyczny na omawianym terenie, poszczycić się bowiem może ponad 700-
letnią historią. Dużą wartość przedstawia także pochodzący z lat 60. XIX w. kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej.  

Unikalnym zabytkiem, ciekawym z uwagi na swoją historię oraz obecne przeznaczenie jest także 
koronowska synagoga, która wraz z kirkutem stanowi jedyne świadectwo żyjącej tutaj niegdyś 
ludności żydowskiej. Mówiąc o cmentarzach te również stanowią ważny element tutejszego 
krajobrazu kulturowego. W większości są to cmentarze ewangelickie, m.in. na terenie gminy 
Białe Błota, Sicienko i Dobrcz. Nekropolia we Wtelnie to miejsce wiecznego spoczynku Leona 
Wyczółkowskiego.  

Zespoły pałacowo-dworskie są także charakterystycznym elementem krajobrazu gmin 
wchodzących w skład LGD „Trzy Doliny”, niestety większość z nich nie jest w żaden sposób 
udostępniona dla turystów. Najczęściej obiekty są własnością prywatną lub też ich stan 
pozostawia wiele do życzenia i wymaga podjęcia prac restauracyjnych. Tak właśnie wygląda 
sytuacja miejsca, które mogłoby stanowić wielką kulturową atrakcję LGD, jakim mógłby się stać 
dworek Leona Wyczółkowskiego w Gościeradzu. Został on wzniesiony według projektu samego 
artysty i jego przyjaciela inżyniera Kazimierza Szulisławskiego na miejscu dworku drewnianego 
w 1933 r. Niektóre z obiektów dworsko-pałacowych pełnią funkcje publiczne, jak np. 
pochodzący z końca XIX w. zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie, w którym mieści się szkoła 
(i do którego przylega zabytkowy kościół) czy wzniesiony na początku XIX w. pałac w Żołędowie 
(obecnie Dom Samotnej Matki i przedszkole). Pomimo, iż są one dobrze zachowane i ładnie się 
prezentują, można je podziwiać jedynie z zewnątrz. Z turystycznego punktu widzenia za 
najważniejszą atrakcję wśród dworków i pałaców uznać należy oficynę dworską w Karolewie, 
w której mieści się założone w 1970 r. Muzeum Regionalne ze zbiorami znamienitego lokalnego 
działacza społeczno-kulturalnego Bronisława Zamojdzina. Jest to jedna z trzech placówek 
muzealnych na terenie LGD „Trzy Doliny”. W Solcu Kujawskim funkcjonuje bowiem Muzeum 
Solca im. księcia Przemysła, którego tematyka związana jest z dziejami Solca Kujawskiego 
i okolic oraz muzeum ponad 100-letniej historii tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.   

Z krajobrazem architektonicznym obszaru LGD nierozłącznie związane jest osadnictwo 
holenderskie. Cechą budownictwa stosowanego przez menonitów było łączenie wspólnym 
dachem części mieszkalnej z gospodarczą i wykorzystywanie poddasza na magazyn. Przykłady 
takich budowli zachowały się m.in. w Przyłubiu i Otorowie w gminie Solec Kujawski. 

Cechą charakterystyczną omawianego obszaru jest również występowanie obiektów 
obronnych. Koronnym przykładem jest tutaj przystosowany do pełnienia funkcji turystycznych 
schron przeciwatomowy w Krąpiewie (obecnie Centrum Militarne Krąpiewo)1. 
Niezagospodarowane cały czas pozostają jednak bunkry – schrony betonowe na linii jezior 
Byszewskich (Batalion Obrony Narodowej Koronowo, wrzesień 1939 r.) oraz 17 żelbetonowych 
schronów również z 1939 r. na terenie gminy Sicienko (tzw. Przedmoście Bydgoskie). Należy 
tutaj podkreślić, iż w gminie Sicienko istnieją już plany dotyczące przekształcenia ww. obiektów 
w atrakcje turystyczne, m.in. poprzez stworzenie skansenu historyczno-wojskowego 
„Przedmoście Bydgoskie” w Kruszynie. Już obecnie powstaje natomiast przy współudziale 

                                                             

1 Ze względu na prowadzone w bunkrze prace modernizacyjne z dniem 19/06/2012 zwiedzanie zostało 
wstrzymane do odwołania. Pozostała część Centrum Militarnego Krąpiewo (teren, strzelnice, tor off-road, 
pojazdy militarne) jest dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym; 
http://www.bunkierkrapiewo.pl (dostęp dnia 16/08/2012).  
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Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” szlak turystyczno-edukacyjny obejmujący wszystkie 
schrony i wybrane elementy umocnień ziemnych na odcinku Kruszyn – Osowiec – Tryszczyn, 
które będzie stanowił uzupełnienie dla sieci istniejących już na terenie LGD szlaków 
turystycznych. W samej Kruszynie przy schronie obserwacyjnym zostały natomiast utworzone 
okopy, do których zwiedzający mogą wejść, żeby poczuć ducha historii.  

Obronny charakter miał niegdyś niewątpliwie również zamek krzyżacki, którego ruiny znajdują 
się w Nowym Jasińcu. Niestety z uwagi, iż położone są na terenie prywatnym, nie są dostępne.  

Poza wyżej wymienionymi na obszarze LGD „Trzy Doliny” znaleźć można jeszcze inne atrakcje, 
zarówno takie, które swoją historią sięgają dawnych czasów, jak i te współczesne. Wśród tych 
pierwszych na wyróżnienie zasługują m.in.: 

� wiadukt kolejowy linii Koronowo-Tuchola z 1909 r. w Buszkowie,  

� najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej Koronowo-Okole,  

� Skansen Rolniczy Rożen Stopka z XIX-wieczną chatą krajeńską pod Koronowem,  

� kompleks Jura Park w Solcu Kujawskim, w którym obok parku jurajskiego znajduje się 
Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, 

� uruchomione w 1999 r. Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim, 

� pomnik - kamień położony na styku krzyżowania się 18 południka i 53 równoleżnika 
w Nowej Wsi Wielkiej.  

 

Życie kulturalne, tradycje i imprezy  

Obszar gmin LGD „Trzy Doliny” odznacza się bardzo bogatym życiem kulturalnym, którego 
animatorami są gminy i liczne instytucje kultury (m.in. Soleckie Centrum Kultury, Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, Białobłocki 
Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Osielsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu). We wszystkich gminach LGD rokrocznie 
odbywa się wiele imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Są wśród nich zarówno: 

� imprezy hołdujące wiejskim tradycjom i obrzędom, jak chociażby dożynki gminne, Noc 
Świętojańska w Koronowie,  

� imprezy związane z działającym tutaj rolnictwem i produkcją żywności, w tym Święto 
Śliwki w Strzelcach Dolnych, Święto Ziemniaka w Bytkowicach, Święto Rogala 
w Wudzynku czy Festiwal Muzyczny „Śliwka Fest”, Smaki Lata, Koronowskie Impresje 
Kulturalno-Kulinarne w Koronowie, Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Powiatu 
Bydgoskiego w Sicienku,   

� imprezy o charakterze historycznym - Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją bitwy pod 
Koronowem, 

� imprezy związane ze śpiewem - Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szuwarowe Szanty” 
w Koronowie, Arie operowe nad Zalewem Koronowskim, Festiwal Kapel Podwórkowych 
w Koronowie, Mariackie Wieczory Kameralne w kolegiacie,  
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� imprezy sportowe - rajdy rowerowe, spływy kajakowe, „Bieg Sylwestrowy”, turnieje 
tańca, Ogólnopolski Rowerowy Marsz Grzybobrania, Rodzinny Rajd Rowerowy, Festiwal 
Turystyczno Sportowy Powiatu Bydgoskiego (Nowa Wieś Wielka i Białe Błota), 

� inne - festyny rodzinne, konkursy świąteczne, uroczyste obchody świąt 
okolicznościowych (dzień dziecka, matki, etc.), święta poszczególnych miast / gmin, np. 
Dni Solca, Święto Gminy Sicienko.  

Różnorodność i wielość imprez odbywających się na terenie LGD „Trzy Doliny” powoduje, iż 
znajdują one swoich odbiorców zarówno wśród społeczności lokalnej, jak i mieszkańców 
Bydgoszczy i innych części województwa kujawsko-pomorskiego. Sztandarową, bo znaną 
w całej Polsce imprezą, jest Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją bitwy pod Koronowem, który 
ma swoich stałych bywalców. Dużego znaczenia nabierają także „Święto Śliwki” i „Śliwka Fest” 
(wydarzenie o charakterze muzycznym), które mają szansę stać się wydarzeniami 
wizerunkowymi „Trzech Dolin”. Kulinaria, produkcja rolna, tradycje i obrzędy, a także sport, 
które przewijają się przez tematykę imprez, stanowią jednocześnie ważny element potencjału 
turystycznego i tworzonego tutaj produktu turystycznego.   

Istotne z punktu widzenia tworzenia oferty oraz promocji obszaru wydaje się być dziedzictwo 
kulinarne. Do tej pory nie udało się odkryć jednej potrawy regionalnej charakterystycznej dla 
obszaru „Trzech Dolin” (chociaż ustalenia i poszukiwani trwają), ale już dzisiaj można wyłonić 
produkty lokalne, które mają szansę stać się wizerunkową wizytówką analizowanego obszaru. 
Do najsłynniejszych należą wyroby kół gospodyń wiejskich z Kozielca i Strzelców Dolnych 
(w tym m.in. „Powidła Strzeleckie”, „Powidła Kozieleckie” i „Kiszona fasolka kozielecka”).   

Duże znaczenie mogą mieć również tradycje pszczelarskie (kultywowane m.in. pasiekę Jana 
Szeflera w Strzelewie w gminie Sicienko), garncarskie (kultywowane m.in. przez Tomasza 
Porazińskiego z Koronowa) i kowalskie (kultywowane m.in. przez Pracownię Kowalstwa 
Dawnego „Rosz” oraz Jana Koneckiego również z Koronowa). Z historycznego punktu widzenia 
pewne znaczenie mogą mieć tradycje przemysłu drzewnego charakterystycznego dla Solca 
Kujawskiego. Miasto to bowiem było niegdyś bardzo znanym ośrodkiem związanych z tą gałęzią 
gospodarki. Niestety obecnie tradycje te nie są w żaden sposób podtrzymywane, a i informacje o 
nich nie są ogólnie znane.    

 

3.3. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

Zagospodarowanie turystyczne obszaru to z jednej strony dostępność obiektów noclegowych 
i gastronomicznych, a z drugiej możliwość korzystania ze szlaków turystycznych, obiektów 
małej infrastruktury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, etc. Infrastruktura turystyczna to taki 
element produktu turystycznego, który umożliwia korzystanie z atrakcji w optymalny i również 
bezpieczny sposób. Stąd też ocena zagospodarowania turystycznego ma kapitalne znaczenie dla 
możliwości rozwoju funkcji turystycznych.  

 

Baza noclegowa i gastronomiczna  

Baza noclegowa LGD „Trzy Doliny” opiera się przede wszystkim o obiekty agroturystyczne (choć 
nie są to funkcjonujące gospodarstwa rolne). Dużym potencjałem dysponują także ośrodki 
wypoczynkowe położone nad akwenami wodnymi, które stanowią właściwie jedyne miejsce 
zbiorowego zakwaterowania, które można wykorzystywać przy organizowaniu wycieczek 
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szkolnych czy też kolonii (choć dużą liczbę miejsc noclegowych oferuje także Klub Jeździecki 
„Deresz”). Na opisywanym obszarze funkcjonuje również kilkanaście hoteli. Największą bazą 
noclegową dysponuje gmina Koronowo. Koncentracja gospodarstwa agroturystycznych 
występuje w gminie Dobrcz. 

Baza gastronomiczna mimo ciągłego rozwoju nie stanowi jeszcze mocnej strony „Trzech Dolin”. 
Przeważają tutaj punkty małej gastronomii (również sezonowe), brakuje z pewnością 
restauracji / karczmy serwującej kuchnię regionalną (regionalny charakter, niestety tylko 
z architektonicznego punktu widzenia, ma jedynie „Stopka”). Ciekawym miejsce na zjedzenie 
obiadu może być „Restauracja Jaskiniowa” w parku jurajskim, będąca sama w sobie atrakcją.  

O ile rozwój bazy noclegowej nie jest sprawą priorytetową (przy założeniu, że klientem 
docelowym oferty turystycznej LGD „Trzy Doliny” będzie mieszkaniec najbliższych okolic), o tyle 
niezwykle istotnym wydaje się być rozwijanie bazy gastronomicznej, przede wszystkim 
w oparciu o lokalne dziedzictwo kulinarne i lokalne produkty.   

 

Szlaki turystyczne 

Szlaki turystyczne stanowią niezwykle istotny element zagospodarowania turystycznego 
każdego obszaru, spełniają bowiem rolę łącznika poprzez integrowanie różnych walorów 
w jeden produkt / ofertę. Aby jednak mogły wypełnić tę właśnie rolę, muszą być w odpowiedni 
sposób oznakowane i wyposażone (zagospodarowane w elementy małej infrastruktury). 
Niestety szlaki biegnące przez obszar LGD „Trzy Doliny” takich założeń nie spełniają, choć ich 
ilość jest naprawdę duża. Większość z nich to jednak szlaki wytyczone przez tutejsze oddziały 
PTTK, które stanowią po prostu wytyczoną w terenie drogę oznakowaną konkretnym kolorem / 
znakiem. Brakuje na nich tablic informacyjnych i odpowiedniej małej infrastruktury, przez co nie 
mogą one spełniać w pełni swojej roli, zwłaszcza edukacyjnej. A ich potencjał już na dzień 
dzisiejszy jest naprawdę duży. 

Podkreślić należy istnienie na omawianym obszarze: międzynarodowego szlaku rowerowego 
Euroroute R1 oraz kajakowego szlaku Brdy (określanego w krajowych planach 
zagospodarowania turystycznego jako wodny szlak o znaczeniu międzynarodowym), które 
w przyszłości mogą odegrać ważną rolę w budowaniu produktów liniowych i transregionalnych. 
Niezwykle ważne jest ponadto położenie Koronowa i Byszewa na Międzynarodowym Szlaku 
Cysterskim, który podobnie jak podane wcześniej szlaki, daje możliwość wpisania się 
w produkty o zasięgu ponadlokalnym, a nawet krajowym, i który może stanowić niezwykle 
ważny czynnik promocji. Istotne dla rozwoju turystyki na omawianym obszarze są także ścieżki 
edukacyjne i dydaktyczne, jak chociażby „Cysterski Gaj”, „Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie 
Uroczyska” czy ścieżka na terenie Nadleśnictwa „Żołdowo”. Ich znaczenie jest o tyle istotne, iż 
łączą one w sobie elementy walorów przyrodniczych i kulturowych. Przez omawiany obszar 
przebiegają także, jak wspomniano wcześniej, liczne szlaki piesze (m.in. Szlak Nadwiślański, 
Szlak Jeziora Koronowskiego, Szlak Umocnień Przedmościa Bydgoskiego, Szlak Leona 
Wyczółkowskiego), szlaki rowerowe  (w tym także tematyczne, jak „Świadkowie historii”) oraz 
powiatowy system ścieżek rowerowych.   

 

Baza sportowo-rekreacyjna 

Pomimo iż baza sportowo-rekreacyjna co do zasady jest tworzona i wykorzystywana przede 
wszystkim przez mieszkańców danego obszaru, w przypadku „Trzech Dolin” ma ona 
niebagatelne znaczenie również z punktu widzenia ruchu turystycznego. Zdecydowanie 
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najważniejszą rolę w tym kontekście odgrywać będą obiekty położone nad akwenami wodnymi, 
w tym m.in. budowane kompleksy sportowo-rekreacyjne przy plaży w Pieczyskach,  Przystań 
Żeglarska „Tazbirowo” w Romanowie oraz kąpielisko nad jeziorem Jezuickim w Chmielnikach. 
Z punktu widzenia organizowania imprez, nie tylko sportowych, duże znaczenie mają hale 
sportowo-widowiskowe i stadiony miejskie w Koronowie i Solcu Kujawskim. Dodatkowo 
powodem przyjazdu na teren „Trzech Dolin” może być również znajdujący się pod Koronowem 
w Nowym Dworze Klub Jeździecki „Deresz” oraz cieszący się dużą popularnością park wodny w 
Solcu Kujawskim. Pozostałe obiekty sportowe to przede wszystkim boiska, hale i stadiony 
sportowe, których znaczenie turystyczne jest raczej marginalne. Potrzeby w zakresie bazy 
sportowo-rekreacyjnej to przede wszystkim modernizacja i dalszy rozwój infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej nad akwenami wodnymi.  
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4. KONCEPCJA DZIAŁAŃ W LATACH 2012-2015 

4.1. ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA KONCEPCJI DZIAŁAŃ  

Prace nad koncepcją działań na lata 2012-2015 zostały poprzedzone dokładną analizą zarówno 
w zakresie oceny wdrażania LSR, jak i atrakcyjności obszaru, którego ona dotyczy. Pozwoliło to 
na zidentyfikowanie pewnych obszarów problemowych, których istnienie doprowadziło do 
obecnej sytuacji.  

Wydaje się, iż kluczowy problem „Trzech Dolin” to ludzie.  Choć  stwierdzenie to można uznać za 
zbyt ogólne, faktem jest, iż małe zaangażowanie społeczności lokalnej i jej niska aktywność 
wynikają z podejścia reprezentowanego przez większość mieszkańców LGD do problematyki 
rozwoju lokalnego. Przekładają się także na brak realnej platformy współpracy, która 
owocowałaby wspólnymi przedsięwzięciami czy też chociażby wspólną zintegrowaną ofertą 
turystyczną. Niski stopień powiązań międzyludzkich odnoszący się przede wszystkim do 
przedsiębiorców może być z kolei wynikiem braku pewnej wspólnej idei rozwoju, z którą 
mogliby się utożsamiać oferenci usług i cała społeczność lokalna, a którą jednocześnie można by 
było komunikować na zewnątrz, kształtując w ten sposób wizerunek „Trzech Dolin” i budując 
silną markę obszaru. W tych trzech elementach upatrywać należy podstawowych przyczyn, dla 
których stopień wdrożenia LSR jest tak niski, co z kolei stanowi niezwykle istotny problem 
z punktu widzenia funkcjonowania LGD. Stąd też zaprezentowana w dalszej części koncepcja 
rozwoju została przygotowana zgodnie z podejściem „wykonawczym”, nie „konceptualnym”, jak 
to było zakładane pierwotnie. Nie ma bowiem sensu na dzień dzisiejszy tworzyć 
skomplikowanych koncepcji produktowych czy też promocyjnych, skoro obszar LGD „Trzy 
Doliny” wymaga podjęcia swoistego rodzaju „pracy u podstaw”.  

Koncepcja działań na lata 2012-2015 została opracowana zgodnie z następującymi założeniami: 

� za cel nadrzędny uznano wdrożenie LSR zgodnie z jej zapisami, 

� podstawą wyznaczania propozycji działań stały się przede wszystkim wnioski dotyczące 
stanu wdrażania LSR na 30/06/2012.  

 

4.2. IDEA PRZEWODNIA KONCEPCJI DZIAŁAŃ  

Jak już zaznaczono we wstępie do Raportu końcowego, obszar LGD „Trzy Doliny” jest 
predestynowany do rozwoju turystyki oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zarówno 
istniejący potencjał, jak i stan zagospodarowania stanowią doskonały punkt wyjścia dla 
budowania zintegrowanej oferty turystycznej. Walory naturalne i kulturowe „Trzech Dolin” 
wskazują, iż najbardziej trafną grupą odbiorców oferty turystycznej obszaru projektowego będą: 

� z punktu widzenia miejsca zamieszkania (pochodzenia): mieszkańcy Bydgoszczy 
(aglomeracji bydgosko-toruńskiej), mieszkańcy „Trzech Dolin” oraz Niemcy, 

� z punktu widzenia motywów podróży: osoby zainteresowane rekreacją i wypoczynkiem 
(również aktywnym), dzieci i młodzież szkolna (poszerzająca swoją wiedzę), osoby 
poszukujące swoich korzeni.  

 



Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 19 

Stąd też docelowe segmenty rynku turystycznego „Trzech Dolin to: 

� turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa, 

� turystyka edukacyjno-krajoznawcza, 

� turystyka sentymentalna, 

� turystyka  biznesowa i motywacyjna, 

przy czym dwa pierwsze segmenty uznać należy za priorytetowe.  

Jeżeli chodzi o ideę przewodnią koncepcji rozwoju przyjęto rozwiązanie, które legło u  podstaw 
powołania do życia LGD. Wykorzystanie na razie jeszcze słabej marki „Trzy Doliny” jest 
zabiegiem o bardzo dużym potencjale, który powinien w znaczny sposób ułatwić proces 
identyfikacji społeczności lokalnej z propozycjami działań zaproponowanych pod jej parasolem.  
Bezpośrednie nawiązanie do potencjału przyrodniczego obszaru zwiększa szanse na jej pełne 
zakorzenienie się zarówno w świadomości mieszkańców, jak i świadomości potencjalnych 
turystów (oraz również inwestorów, przedsiębiorców, etc.), dzięki czemu istnieją przesłanki ku 
efektywnemu kształtowaniu właściwego wizerunku.  

„Trzy Doliny” w nowym wydaniu to trzy submarki / trzy propozycje koncentracji działań 
i budowania oferty przy wykorzystywaniu potencjału lokalnego, które jednocześnie posiadają 
swojego menedżera w postaci lokalnej grupy działania. To jednocześnie „stare – nowe” hasło 
promocyjne. Stare – bo już istniejące i w jakimś stopniu rozpoznawalne, nowe dlatego że 
w nowej formie komunikuje ono atrybuty obszaru i określa jego ofertę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� DOLINA NAUKI – to koncepcja, wokół której wdrażane winny być wszelkie działania 
związane z nauką i edukacją, zarówno w kontekście oferty turystyki edukacyjnej 
i krajoznawczej, jak i w zakresie doskonalenia umiejętności i podnoszenia wiedzy 
społeczności lokalnej; 

� DOLINA REKREACJI – to koncepcja, wokół której wdrażane powinny być wszelkie 
działania związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem, zarówno w odniesieniu do 
turystów, jak i mieszkańców;  

 

DOLINA  

TRADYCJI 

 i EKOLOGII 

 

DOLINA  

REKREACJI 

 

DOLINA  

NAUKI 

  

LLGGDD  
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� DOLINA TRADYCJI i EKOLOGII – to koncepcja, wokół której wdrażane powinny być 
wszelkie działania związane z produkcją ekologiczną oraz zachowywaniem tradycji 
lokalnych, zarówno odniesieniu do turystów, jak i mieszkańców.  

4.3. KIERUNKI DZIAŁAŃ  

Cel 1. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o bogactwo zasobów „Trzech Dolin”, Cel 1.1 
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności 
usług w „Trzech Dolinach” 

Obecny stan realizacji celu: 

Wskaźnik  
Pozostało do 
osiągnięcia 

Wskaźnik oddziaływania 
Odsetek osób deklarujących zainteresowanie atrakcjami turystycznymi obszaru 
objętego LSR do 2015 r.  

wzrost o 5% 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób korzystających z infrastruktury o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, 
przyrodniczym, historycznym, kulturowym lub sakralnym oraz infrastruktury 
towarzyszącej sfinansowanej w ramach LSR w latach 2010-2015 

10 591 

Liczba mieszkańców miejscowości korzystających z odnowionych centrów 
miejscowości w stosunku do 2009  

20% 

Produkty 
Liczba obiektów infrastruktury wybudowanych, przebudowanych, wytyczonych, 
wyremontowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych o charakterze 
turystycznym, rekreacyjnym, przyrodniczym, historycznym, kulturowym lub sakralnym 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą sfinans. ze środków LSR  

55, w tym 2  
w realizacji 

Liczba odnowionych centrów miejscowości do końca 2015 r. sfinans. ze środków LSR 2  
 

Wytyczne dot. wdrażania celu 1 w latach 2012-2015 

Wszelkie projekty realizowane w ramach tego celu powinny służyć zwiększaniu atrakcyjności 
turystycznej obszaru LGD poprzez: 

� budowę / modernizację / rozwój infrastruktury turystycznej, 

� budową / modernizację / rozwój infrastruktury paraturystycznej, 

� restaurację obiektów zabytkowych.   

W ramach celu 1 nie należy finansować projektów dotyczących poprawy stanu przestrzeni 
publicznej czy też powstania / modernizacji lub rozwoju obiektów kultury i rekreacji (takich jak 
świetlice, domy kultury, place zabaw, obiekty sportowo-rekreacyjne) – te bowiem elementy 
w sposób bezpośredni służą społeczności lokalnej, a jedynie w sposób pośredni są 
wykorzystywane przez turystów – z założenia więc głównym celem ich powstania nie jest 
wzrost atrakcyjności turystycznej,  a poprawa jakości życia społeczności lokalnej. Na ten aspekt 
należy zwracać szczególną uwagę w trakcie dokonywania oceny wniosków i ich zgodności z LSR.  

Biorąc pod uwagę merytoryczny zakres celu 1 oraz stan jego osiągnięcia przez pryzmat wartości 
wskaźników, w latach 2012-2015 preferowane rodzaje projektów to:  

� projekty dotyczące rozwoju / modernizacji istniejącej bazy noclegowej oraz dotyczące 
powstania nowych obiektów bazy noclegowej,  
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� projekty dotyczące bazy gastronomicznej (z naciskiem na rozwój kuchni regionalnej), 

� projekty dotyczące szlaków i ścieżek turystycznych / edukacyjnych, przede wszystkim 
w zakresie ich oznakowania i wyposażenia w małą infrastrukturę, 

� projekty w zakresie budowy / rozwoju / modernizacji infrastruktury wykorzystywanych 
turystycznie akwenów wodnych, 

� projekty w zakresie odnawiania / restaurowania zabytków, przede wszystkim obiektów 
posiadających duży potencjał turystyczny (w zakresie atrakcyjności, dostępności, etc.), 

� projekty w zakresie kompleksowego odnawiania centrów miejscowości (dot. nowego, 
estetycznego zagospodarowania centrum miejscowości wraz z restauracją zabytków, 
budową ciągów pieszych, parkingów, nowego oświetlenia i małej infrastruktury, 
rewitalizacją zieleni, etc.). 

Przykładowe propozycje projektów wg koncepcji „trzech dolin”: 

DOLINA REKREACJI  

� Rozwój turystyki aktywnej poprzez rozbudowanie ścieżek rowerowych i poszerzenie 
oferty o trasy dostosowane do Downhill’u (potencjał gmina Koronowo i Dobrcz - 
wąwozy). 

� Rozwój zimowej turystyki aktywnej poprzez utworzenie snow-parków ze 
specjalistycznymi rampami do skakania (half pipe) oraz przygotowanie tras i szlaków do 
uprawiania narciarstwa biegowego. 

DOLINA TRADYCJI I EKOLOGII  

� Utworzenie i wyposażenie sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „zagrody 
edukacyjne2” i ich włączenie w ogólnopolską sieć. 

� Stworzenie gospodarstwa / kompleksu agro-eko-turystycznego, którego ideą jest danie 
turystom możliwości spędzania kilku dni w naturalnych warunkach, w bliskości 
z przyrodą, z dala od cywilizacji, bez prądu, telewizji, Internetu i wszystkiego, co 
związane z nowoczesnymi technologiami (pomysł na wzór gospodarstwa Urnatur ze 
Szwecji http://www.urnatur.se/english/engelska.htm).  

DOLINA NAUKI 

� Zagospodarowanie turystycznego szlaku rowerowego biegnącego wzdłuż „Przedmościa 
Bydgoskiego” (budowa małej infrastruktury dla turystów rowerowych, właściwe 
oznakowanie, również tablicami informacyjnymi spełniającymi rolę edukacyjną).  

                                                             

2 „ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie 
realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej,    
edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie 
świadomości  ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych 
zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze 
przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub 
udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. Więcej 
informacji na http://www.zagroda-edukacyjna.pl  



Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 22 

� Udostępnienie żelbetowych schronów na linii „Przedmościa Bydgoskiego” do zwiedzania 
oraz postawienie  tablic informacyjnych przy każdym bunkrze (rekomendowany kontakt 
ze Stowarzyszeniem na rzecz zabytków – fortyfikacji „Pro Fortalicium” 
http://www.profort.org.pl).  

� Utworzenie ogrodzonego skansenu historyczno-wojskowego „Przedmoście Bydgoskie” 
w Kruszynie - pomnika ku czci żołnierzy września, którzy podjęli trud obrony Ojczyzny 
w 1939 roku, a jednocześnie miejsca do nauki historii (projekt gminy Sicienko).  

� Właściwe oznakowanie turystyczne miejsca styku 18 południka i 53 równoleżnika 
(w tym postawienie tablicy informacyjnej oraz znaków kierujących turystów / 
mieszkańców do tego miejsca).  

� Wybudowanie i wyposażenie centrum geograficzno-przyrodniczego w okolicach 
skrzyżowania 18 południka i 53 równoleżnika (warto tutaj sięgnąć do współpracy 
z Bractwem 18 Południka http://18-poludnik.blogspot.com).  

� Budowa parku ekologicznego ze świetlicą edukacyjną oraz obserwatorium rzadkich 
gatunków roślin i ptaków zamieszkujących tereny podmokłe i obszary Natury 2000 ( na 
wzór naturalnego ptasiego rezerwatu utworzonego w Szwecji „Naturum Takern” 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/sv/om-lansstyrelsen/eu-och-
internationellt/en/departments/dep-of-nature-resources/nature-
reserves/mjolby/takern/Pages/index.aspx).  

Spośród projektów, które dotychczas zostały opracowane, ale niestety nie otrzymały 
dofinansowania, kilka zasługuje na uwagę w kontekście realizacji celu 1. Należą do nich:  

� Utworzenie pola biwakowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną / Grażyna Chyła –
Konecka, Małe projekty 

� Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Ku Źródliskom” w lasach Puszczy Bydgoskiej 
/ Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, Małe projekty  

� Utworzenie i wyposażenie pokoi działalności agroturystycznej / Anna Malinowska,  
Odnowa i rozwój wsi, 

� Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowarsko, Samociążek, 
Tryszczyn / Gmina Koronowo,  Odnowa i rozwój wsi, 

� Remont i modernizacja budynku wraz z wyposażeniem niezbędnym do otwarcia lokalu 
gastronomicznego / Paweł Zawiasiński, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

� Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu – elewacja / Gmina Dobrcz, Odnowa i 
rozwój wsi. 
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Cel 2: Poprawa jakości życia mieszkańców „Trzech Dolin”, Cel 2.1: Rozwijanie kapitału społecznego 
„Trzech Dolin”, Cel 2.2: Rozwijanie infrastruktury służącej aktywności społecznej i kulturalnej oraz 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej , Cel 2.3: Rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców  

Obecny stan realizacji celu: 

Wskaźnik 
Pozostaje do 
osiągnięcia 

Wskaźnik oddziaływania 
Odsetek osób deklarujących poprawę jakości życia na obszarze "Trzech Dolin"  wzrost o 2% 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób uczestniczących w warsztatach, kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych 73 
Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób korzystających z wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów służących aktywności społecznej i 
kulturalnej oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  

18 172 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba nowoutworzonych lub zachowanych średniorocznych miejsc pracy 10 

Produkty 
Liczba warsztatów, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych dla mieszkańców LGD, 
pracowników biura, Zarządu i Rady LGD sfinansowanych ze środków LSR 

0 

Liczba obiektów infrastruktury służących aktywności społecznej i kulturalnej oraz 
infrastruktury sportowej wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub wyposażonych sfinans. ze środków LSR 

27, w tym 2  
w realizacji 

Liczba nowopowstałych, rozwiniętych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw sfinans. 
ze środków LSR 

5 
 
 

Wytyczne dot. wdrażania celu 2 w latach 2012-2015 

Wszelkie projekty realizowane w ramach celu 2 powinny dotyczyć dwóch aspektów związanych 
bezpośrednio z jakością życia na obszarze LGD: 

1. kształtowania przestrzeni publicznej poprzez rozwój infrastruktury służącej aktywności 
społeczności lokalnej, 

2. aktywizacji społeczności lokalnej i podnoszenia jej wiedzy, zarówno w zakresie wiedzy 
o „Trzech Dolinach”, jak i w zakresie przedsiębiorczości.  

Biorąc pod uwagę merytoryczny zakres celu 2 oraz stan jego osiągnięcia przez pryzmat wartości 
wskaźników, w latach 2012-2015 preferowane rodzaje projektów to:  

� projekty dotyczące organizacji kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących umiejętności 
zawodowych oraz aktywizacji zawodowej i pobudzania przedsiębiorczości (głównie 
turystyka i rolnictwo ekologiczne), 

� projekty dotyczące organizacji kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących wiedzy o 
„Trzech Dolinach”, ich dziedzictwie przeszłości, atrakcjach, etc., 

� projekty dotyczące zakładania / rozwoju działalności gospodarczej przez mieszkańców 
„Trzech Dolin”, 

� projekty dotyczące budowy / rozwoju / modernizacji obiektów infrastruktury 
społecznej, sportowej i kulturalnej.   

Przykładowe propozycje projektów wg koncepcji „trzech dolin”: 
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DOLINA REKREACJI 

� Budowa, przebudowa i wyposażenie budynków (lokali/ punktów) przeznaczonych na 
wypożyczalnie rowerów, w tym specjalistycznych, BMX, MTB, rowery szosowe). 

� Stworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, w tym rowerów, sprzętu zimowego 
(snowboard, narty biegowe, etc.). 

� Utworzenie lodowiska. 

DOLINA NAUKI 

� Organizacja szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje mieszkańców LGD, w tym 
przede wszystkim dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, hotelarzy, operatorów 
statków rekreacyjnych, etc. 

� Organizacja cyklu szkoleń dla osób posiadających gospodarstwa agroturystyczne / 
planujących działalność agroturystyczną dotyczących stworzenie sieci wiosek 
edukacyjnych, organizacja wizyt studyjnych do gospodarstw funkcjonujących w ramach 
tej sieci.  

� Projekt wymiany doświadczeń, warsztatów, wizyt studyjnych związany 
z zagospodarowaniem „Przedmościa Bydgoskiego”.  

� Projekt wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych związanych z działalnością agro 
i ekoturystyczną. 

Spośród projektów, które dotychczas zostały opracowane, ale niestety nie otrzymały 
dofinansowania, kilka zasługuje na uwagę w kontekście realizacji celu 2. Należą do nich: 

� Edukacja regionalna kluczem do rozwoju mieszkańców „Trzech Dolin”/ Alfabiznes 
Wojciech Elsztyn, Małe projekty, 

� „Z tradycją w nowoczesność” - szkolenie dla mieszkańców / Karolina Monika Owczarzak, 
Małe projekty,  

� Realizacja warsztatów tematycznych dla rodziców i dzieci / Wilkolandia- sala zabaw dla 
dzieci, Małe projekty, 

� „Goplanie - Gród Swaroga” - warsztaty historyczne / Białobłocki Ośrodek Kultury, Małe 
projekty. 
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Cel 3: Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz 
tożsamości lokalnej, Cel 3.1: Promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz 
tożsamości lokalnej "Trzech Dolin", Cel 3.2: Zachowanie i rozwój zasobów naturalnych, dziedzictwa 
historyczno-kulturalnego i tożsamości lokalnej 

Wskaźnik 
Pozostało do 
osiągnięcia 

Wskaźnik oddziaływania 
Odsetek osób twierdzących, że są zachowane, rozwinięte lub promowane zasoby 
naturalne, dziedzictwo kulturowe lub tożsamość lokalna 

wzrost o 2% 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób, która skorzysta z publikacji promujących obszar LGD, jego atrakcje 
turystyczne, zasoby naturalne, kulturalne, lokalne produkty, dziedzictwo historyczno-
kulturowe oraz tożsamość lokalną 

0 

Liczba osób uczestniczących w imprezach promujących lokalną twórczość, tożsamość 
lokalną, lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze 

23 500 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób przeszkolonych w zakresie zasobów naturalnych, dziedzictwa 
historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej 

150 

Liczba osób kultywujących rzemiosła tradycyjne  10 
Liczba osób uczestniczących w grupach kultywujących lokalne tradycje 
dofinansowanych w ramach LSR 

100 

Produkty 
Liczba publikacji promujących obszar LGD, jego atrakcje turystyczne i rekreacyjne, 
zasoby naturalne, kulturalne, lokalne produkty, dziedzictwo historyczno-kulturowe 
oraz tożsamość lokalną, sfinans. ze środków LSR 

12, w tym 3  
w realizacji 

Liczba imprez promujących lokalną twórczość, tożsamość lokalną, lokalne 
dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze 

100, w tym 1  
w realizacji 

Liczba warsztatów, szkoleń, kursów mających na celu zachowanie zasobów 
naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej, sfinans. 
ze środków LSR 

10 

Liczba utworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych pracowni rzemiosł tradycyjnych 
sfinans. ze środków LSR 

4 

Liczba utworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych grup kultywujących lokalne 
tradycje sfinans. ze środków LSR 

5 
 
 

Wytyczne dot. wdrażania celu 3 w latach 2012-2015 

Wszelkie projekty realizowane w ramach celu 3 powinny koncentrować się na zachowaniu 
i wykorzystywaniu lokalnego dziedzictwa „Trzech Dolin” w celu jego efektywnej promocji 
i wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru.  

Biorąc pod uwagę merytoryczny zakres celu 3 oraz stan jego osiągnięcia przez pryzmat wartości 
wskaźników, w latach 2012-2015 preferowane rodzaje projektów to:  

� projekty z zakresu organizacji imprez promujących lokalne dziedzictwo, 

� projekty dotyczące publikacji promocyjnych w zakresie atrakcyjności turystycznej 
obszaru LGD, 

� projekty dotyczące tworzenia / rozwoju zespołów kulturalnych i historycznych, 

� projekty dotyczące edukacji mieszkańców w zakresie dziedzictwa kulturalnego 
(edukacja regionalna) – szkolenia, seminaria, spotkania z ekspertami, 
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� projekty w zakresie tworzenia pracowni regionalnych, zwłaszcza dotyczących dawnych 
zawodów.  

Przykładowe propozycje projektów wg koncepcji „trzech dolin”: 

DOLINA TRADYCJI I EKOLOGII / DOLINA NAUKI 

� Stworzenie kilku pracowni tradycji i rękodzieła, tradycyjnych zawodów – pszczelarstwo, 
garncarstwo, przemysł drzewny, kulinaria oraz doposażenie / modernizacji istniejących 
tego typu projektów.  

� Organizowanie warsztatów / pokazów / szkoleń / kursów w pracowniach 
rękodzielniczych i tradycyjnych zawodów, zapoznanie z zawodem i rozpowszechnienie 
wiedzy  (garncarstwo, kowalstwo, przemysł drzewny, pszczelarstwo, kulinaria). 

� Opracowanie i wdrożenie programu działania „zagród edukacyjnych” (pod warunkiem 
ich stworzenie w ramach celu 1).  

DOLINA NAUKI 

� Opracowanie programu edukacji historycznej oraz imprezy promocyjnej „Przedmościa 
Bydgoskiego” (tutaj również współpraca z „Pro Fortalicium”).   

� Organizacja warsztatów, konkursów dla mieszkańców z zakresu wiedzy o „Trzech 
Dolinach”, dziedzictwie lokalnym, atrakcjach, historii, etc. (sugeruje się organizację tego 
typu wydarzeń w czasie imprez, eventów, konferencji oraz np. w formie tradycyjnej 
poprzez wydanie np. krzyżówek o „Trzech Dolinach”). 

Promocja  

� Promocja „Trzech Dolin” poprzez udział w targach i imprezach turystycznych, 
konferencjach.  

� Opracowanie i wydanie specjalnych publikacji promocyjnych dedykowanych turystyce 
edukacyjnej dzieci i młodzieży, koloniom i obozom, etc. oraz ich dystrybucja (szkoły, 
organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży). 

� Opracowanie specjalnego przewodnika  „Weekend w Trzech Dolinach” pod kątem 
turystyki weekendowej mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej i jego 
dystrybucja, również w punktach informacji turystycznej w Bydgoszczy i Toruniu.  

Spośród projektów, które dotychczas zostały opracowane, ale niestety nie otrzymały 
dofinansowania, kilka zasługuje na uwagę w kontekście realizacji celu 3. Należą do nich: 

� Organizacja kursu i konkursu „Kulinarne dziedzictwo Trzech Dolin”/ Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Małe projekty 

� Organizacja festiwalu muzycznego „Noc Wenecka” w Chmielnikach / Gmina Nowa Wieś 
Wielka, Małe projekty. 
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4.4. TECHNICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA LSR W LATACH 2012-2015 

Poniżej znajduje się kilka technicznych wskazówek dotyczących przygotowywania wniosków, 
ich oceny oraz realizacji LSR. 

1. W planie działania LGD na 2015 rok należy założyć przeprowadzenie badań 
pozwalających na określenie wartości wskaźników oddziaływania dla celu 1, 2 i 3. 
Konieczne będzie tutaj przeprowadzone szeroko zakrojonych badań rynku.   

2. Z uwagi na niski stopień wdrożenia LSR wynikający z niskiego stopnia zrealizowania 
wskaźników niezwykle istotne jest właściwe przyporządkowywanie poszczególnych 
projektów do celów. Projekty dotyczące stworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej 
mogą być finansowane w ramach celu 1 i celu 2, należy więc stale monitorować poziom 
osiągania wskaźników i odpowiednio modyfikować zapisy wniosków. Przykładowo 
projekt stworzenia gospodarstwa / kompleksu agro-eko-turystycznego może być 
zrealizowany zarówno w ramach celu 1 (i wówczas jego realizacja podniesie wartość 
wskaźnika dotyczącego liczby obiektów infrastruktury), jak i w ramach celu 2 (wówczas 
wzrośnie wartość wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw). Podobnie może 
wyglądać sytuacja w przypadku innych projektów, stąd też przy ocenie wniosków należy 
brać pod uwagę stopień osiągnięcia wskaźników i modyfikować zapisy wniosków 
w odpowiedni sposób (oczywiście jeżeli ma to swoje merytoryczne uzasadnienie).  

3. LGD powinna na bieżąco monitorować, co się dzieje z projektami, które przeszły I etap 
weryfikacji pozytywnie. Ważnym jest, aby – przypadku odrzucenia wniosku na dalszym 
etapie – LGD miała wiedzę na temat przyczyn takiego stanu rzeczy, dzięki czemu można 
będzie im zapobiegać w przyszłości. To także ważna wiedza pod kątem organizowania 
szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. 

4. Szkolenia dla wnioskodawców powinny składać się zawsze z dwóch podstawowych 
części: zagadnień technicznych dotyczących samego wniosku oraz dokładnego 
omówienia LSR i jej zapisów dotyczących kierunków działań i preferowanych projektów. 
Z uwagi na stosunkowo dużą liczbę zrealizowanych dotychczas szkoleń w tym zakresie, 
w latach 2012-2015 należy się koncentrować na przygotowywaniu szkoleń 
warsztatowych, których głównym celem będzie wspólna praca nad koncepcjami 
projektów, a nie techniczne aspekty wnioskowania i ich realizacji.  
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