
Cel ogólny Cel szczegółowy Rodzaje projektów zgodnie z LSR Projekty* Wskaźniki

1) Poprawa stanu infrastruktury paraturystycznej, 

w tym stworzenie spójnej sieci ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych, konnych, wodnych, 

ścieżek dydaktycznych oraz infrastruktury 

towarzyszącej. 

1. Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie 

(10 000 osób / 1 obiekt)

2. Utworzenie bazy inf. turystycznej poprzez zakup infokiosku 

(10 000 osób / 2 obiekty)

3. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi 

Chorośna - etap II (3000 osób / 1 obiekt)

4. Wyposażenie Muzeum Solca im. księcia Przemysława w Solcu 

Kujawskim w sprzęt komputerowy i biurowy (2 409 osób / 1 

obiekt)

5. Remont Muzeum Solca im. księcia Przemysława w Solcu 

Kujawskim poprzez wymianę stolarki okiennej w piwnicach 

Muzeum

---------------------------------------------------------------------------------

-

1. Utworzenie strefy fitness w Koronowie

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chorośna

3. Budowa nawierzchni utwardzonych przy świetlicy wiejskiej 

we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych

5 obiektów infrastruktury

2 budowane obiekty 

infrastruktury

25 409 osób korzystających z 

tej infrastruktury

2) Rozwijanie bazy noclegowej i gastronomicznej

3) Poprawa stanu zabytków

1) Stworzenie bogatej oferty kursów, warsztatów i 

szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i 

rozwijających indywidualne zainteresowania

2) Stworzenie oferty zajęć kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży

3) Wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji 

lokalnych liderów

1) Rozwój istniejących organizacji i wspracie 

rozwoju nowych organizacji 

2) Stworzenie infrastruktury służącej aktywności i 

intregracji społecznej, kulturalnej i sportowej 

(m.in. świetlice, miejsca zgromadzeń, boiska 

sportowe)

1. Budowa 5 placów rekreacyjno-sportowych w gm. Dobrcz 

(powyżej 300 osób)

2. Budowa 8 placów zabaw w gm. Dobrcz (4827 osób)

3. Budowa świetlicy w Maksymilianowie (1300 osób)

4. Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z wyposażeniem 

w m. Wojnowo (300 osób)

5. Zakup urządzeń i sprzętu komp. w świetlicy wiejskiej we wsi 

Makowiska (3000 osób)

6. Budowa 13 placów zabaw w sołectwie (gm. Sicienko) (4756 

osób)

7. Budowa kompleksów sport-rekreacyjnych w m. Lucim i 

Tryszczyn (1545 osób)

8. Remont i wyposażenie WOK w Łochowie (1500 osób)

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem 

i ogrodzeniem terenu w m. Wierzchucinek (300 osób)

---------------------------------------------------------------------------------

---

1. Termodermizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu 

Kultury w Mąkowarsku

33 obiekty infrastruktury

1 budowany obiekt 

infrastruktury

17 828 osób korzystających z 

tej infrastruktury

2.3 Rozwijanie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców

1) Wspieranie tworzenia i rozwoju firm na terenie 

LGD

Załącznik nr 4

Rozwój turystyki i 

rekreacji w oparciu 

o bogactwo 

zasobów "Trzech 

Dolin"

EWALUACJA merytoryczna

Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

"Trzech Dolin"

1.1 Podniesienie 

standardu 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej oraz 

zwiększenie 

atrakcyjności usług w 

"Trzech Dolinach"

2.1 Rozwijanie kapitału 

społecznego "Trzech 

Dolin"

2.2 Rozwijanie 

infrastruktury służącej 

aktywności społecznej i 

kulturalnej oraz 

infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej 



1) Spójna promocja całego obszaru poprzez 

publikacje i organizację imprez promujących 

lokalne zasoby

1. Przeprowadzenie Festiwalu Folkloru i Twórczości Ludowej 

Powiatu Bydgoskiego w 2011 r. w Koronowie (300 osób / 1 

impreza)

2. Opracowanie i druk przewodnika Powiat Bydgoski dla 

Aktywnych w pl. i ang. wersji językowej (6 000 egz. / 1 

publikacja)

3. Organizacja imprezy "Łochowicka Noc Kupały" (5000 

uczestników / 1 impreza)

4. Organizacja imprezy plenerowej w m. Białe Błota pn. 

"Spotkajmy się przy muzyce" (500 uczestników / 1 impreza)

5. Organizacja imprezy pn. "Kujawskie smaki na zakończenie 

lata - dożynki gminne 2010" (2000 uczestników / 1 impreza)

6. Wydanie folderu, ulotek i broszur promocyjno-

informacyjnych prezentujących walory turystyczne, rekreacyjne 

i kulturowe gminy Białe Błota (3 rodzaje publikacji, druk 2000 

szt. każda - razem 6000 egz.)

7. Folder "Kujawsko-Pomorskim Szlakiem LGD" (250 egz. w j. 

polskim i 220 - egz. w j. angielskim)

8. Folder informujący o działaniach LGD (1000 szt.)

9. Ulotki informacyjne (10 000 szt.)

---------------------------------------------------------------------------------

--

1. Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, 

przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej

2. Wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, 

historyczne, kulturowe gminy Koronowo

3. Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie

4. Wydanie książki pt. "Rozsmakuj się w Powiecie Bydgoskim" 

oraz utworzenie strony internetowej promującej książkę 

i obszar LSR

4 imprezy

1 impreza w realizacji

7 800 osób uczestniczących

dodatkowo - 32 wydarzenia o 

charakterze promocyjnym, 

88 700 uczestników (wg 

sprawozdania nr 

3/PRW.I.6016-7/10 UM02-

6932-UM200007/10 oraz 

informacji z LGD)

 

8 publikacji wydanych

3 publikacje w realizacji

23 470 egz.

2) Wsparcie działań mających na celu identyfikację 

i promocję produktów lokalnych, wypromowanie 

wspólnej marki

1) promocja upraw ekologicznych, produkcji 

zdrowej żywności

2) wsparcie dla istniejących i tworzenie nowych 

zespołów kulturalnych i historycznych 

1. Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wlkp. w m. Brzoza 2990 odbiorców / 1 obiekt

Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w 

świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska

1. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku 1 wyremontowana pracownia

* kolorem fioletowym oznaczono projekty w trakcie realizacji

3.1 Promocja zasobów 

naturalnych, 

dziedzictwa historyczno-

kulturowego oraz 

tożsamości lokalnej 

"Trzech Dolin"

3.2 Zachowanie i rozwój 

zasobów naturalnych, 

dziedzictwa historyczno-

kulturalnego i 

tożsamości lokalnej

Zachowanie, 

rozwój i promocja 

zasobów 

naturalnych, 

dziedzictwa 

historyczno-

kulturowego oraz 

tożsamości 

lokalnej



Cel ogólny Cel szczegółowy Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji

Projekty zrealizowane 5 0 7 0 6 2

Projekty zrealizowane 

i w trakcie realizacji 8 0 10 0 10 2

2.3 Rozwijanie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców

0 0

* kolorem fioletowym oznaczono projekty w trakcie realizacji

1.1 Podniesienie 

standardu 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

oraz zwiększenie 

atrakcyjności 

usług w "Trzech 

Dolinach"

2.1 Rozwijanie 

kapitału 

społecznego 

"Trzech Dolin"

3.2 Zachowanie i 

rozwój zasobów 

naturalnych, 

dziedzictwa 

historyczno-

kulturalnego i 

tożsamości lokalnej

2.2 Rozwijanie 

infrastruktury 

służącej 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej 

oraz 

infrastruktury 

sportowej i 

2.3 Rozwijanie 

przedsiębiorcz

ości 

mieszkańców

3.1 Promocja 

zasobów 

naturalnych, 

dziedzictwa 

historyczno-

kulturowego oraz 

tożsamości lokalnej 

"Trzech Dolin"
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Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

"Trzech Dolin"

2.1 Rozwijanie kapitału 

społecznego "Trzech 

Dolin"

2.2 Rozwijanie 

infrastruktury służącej 

Rozwój turystyki i 

rekreacji w oparciu 

o bogactwo 

1.1 Podniesienie 

standardu 

infrastruktury 
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Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane 

i w trakcie realizacji

1.1 Podniesienie standardu infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie

atrakcyjności usług w "Trzech Dolinach"

2.1 Rozwijanie kapitału społecznego "Trzech Dolin"

2.2 Rozwijanie infrastruktury służącej aktywności

społecznej i kulturalnej oraz infrastruktury

sportowej i rekreacyjnej 

2.3 Rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców

3.1 Promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa

historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej

"Trzech Dolin"

3.2 Zachowanie i rozwój zasobów naturalnych,

dziedzictwa historyczno-kulturalnego i tożsamości

lokalnej


