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Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki II
Projekt informacyjno - turystyczny „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”
Historia i za?o?enia
W ramach prowadzonego w po?owie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Dzia?anie 413 - Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju dla
ma?ych projektów, przygotowali?my wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji
Turystycznych Gminy Zielonki”.
Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki wpisanych do
rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt wp?ynie na ukierunkowanie ruchu
turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system
informacji wizualnej. System b?dzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych
znaków turystycznych, wskazuj?cych dojazd do atrakcji turystycznych.
Dokonali?my typowania obiektów znajduj?cych si? na turystycznych szlakach regionalnych i lokalnych,
spe?niaj?cych kryteria naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do których prowadzi?o b?dzie
oznakowanie:
1. Zamek w Korzkwi wraz z zespo?em folwarcznym i parkiem
2. Ko?ció? parafialny p.w. ?w. Jana Chrzciciela w Korzkwi
3. Ko?ció? parafialny p.w. Narodzenia NP Marii w Zielonkach wraz z otoczeniem
4. Zespó? dworski w Owczarach
5. Lamus i brama wjazdowa w zespole dworsko - parkowym w Garlicy Murowanej
6. Fort Pancerny 47 “?ysa Góra” w W?grzcach
7. Fort Pancerny 47a “W?grzce” w W?grzcach
8. Fort Pancerny 45 “Marszowiec” w Zielonkach
9. Kapliczka s?upowa w Batowicach

Cele projektu
Naszym g?ównym celem jest u?atwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie
atrakcyjnosci gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszaj?cych si? rowerem.
Realizacja jednolitego kierunkowego oznakowania drogowego przyczyni sie do zwi?kszenia atrakcyjno?ci i
wizerunku gminy pod wzgl?dem turystycznym. W d?ugofalowym horyzoncie pozytywne rezultaty projektu odczuj?
tak?e mieszka?cy oraz przedsi?biorcy dzia?aj?cy na terenie gminy i w jej okolicach.
Realizacja projektu przyczyni si? do poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez rozwój przedsi?biorczo?ci
turystycznej i oko?oturystycznej.
Jednolite kierunkowe oznakowanie drogowe dojazdu do atrakcji turystycznych przybli?y wiedz? o potencjale
turystycznym gminy.
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W rezultacie podj?tych dzia?a?
W ramach og?oszonego konkursu, wniosek zosta? z?o?ony do Lokalnej Grupy Dzia?ania Stowarzyszenia Korona
Pó?nocnego Krakowa. Uzyska? czwarte miejsce w?ród 24 z?o?onych wniosków o dofinansowanie, otrzymuj?c
wst?pn? deklaracj? przyznania ?rodków w wysoko?ci 25.000 z?. Z kolei wniosek zosta? przekazany do Urz?du
Marsza?kowskiego Województwa Ma?opolskiego celem jego weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po przej?ciu tej
administracyjnej ?cie?ki i akceptacji wniosku, z dniem 28.03.2012 r. zawarli?my umow? przyznania pomocy
(dotacja) z Samorz?dem Województwa Ma?opolskiego na realizacj? tego projektu.
W dniu 3 grudnia 2012 r. zawarli?my umow? z firm? Centrum Techniki Drogowej INBUD Spó?ka z o.o. z siedzib? w
Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 116, której zlecili?my wykonanie drogowego oznakowania atrakcji
turystycznych wymienionych powy?ej. Umowa obejmuje m.in.:
1)

sporz?dzenie projektu organizacji ruchu drogowego, wraz z projektami graficznymi znaków,

2) uzgodnienie projektu organizacji ruchu z pozyskaniem zgody na prace w pasie drogowym, z zarz?dami dróg i
Ma?opolsk? Organizacj? Turystyczn?,
3)

wykonanie, monta?, dostaw? oraz posadowienie w terenie oznakowania drogowego.

Zako?czenie projektu
Projekt zako?czyli?my zgodnie z planem w listopadzie 2013. O jego rezultatach i ko?cowym efekcie mo?na
poczyta? tutaj. [1]
Do obejrzenia film i materia? fotograficzny:

1. Film i zdj?cia zabytków. [2]
2. Wizualizacje przygotowanego oznakowania. [3]
3. Miejsca w terenie z postawionymi znakami. [4]
Wi?cej o projekcie: Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki [5]
Szczegó?y projektu [6]
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