DROGOWE OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH GMINY ZIELONKI
Informacje o projekcie
Oś działania Oś 4 LEADER
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
Nazwa
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
działania
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Województwo Małopolskie
Gmina Zielonki
Nazwa
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI
beneficjenta
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Zielonki i ułatwienie turystom
Cel projektu identyfikacji jej zabytków, poprzez stworzenie kierunkowego turystycznego
oznakowania drogowego, wskazującego dojazd do obiektów.
Wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki,
obejmującego następujące obiekty:
1. Zamek w Korzkwi wraz z zespołem folwarcznym i parkiem
2. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi
3. Kościół parafialny p.w. Narodzenia NP Marii w Zielonkach wraz z
otoczeniem
Zakres
4.
Zespół dworski w Owczarach
projektu
5. Lamus i brama wjazdowa w zespole dworsko - parkowym w Garlicy
Murowanej
6. Fort Pancerny 47 “Łysa Góra” w Węgrzcach
7. Fort Pancerny 47a “Węgrzce” w Węgrzcach
8. Fort Pancerny 45 “Marszowiec” w Zielonkach
9. Kapliczka słupowa w Batowicach
Czas trwania
28.03.2012 - 30.11.2013
projektu
Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji
turystycznych Gminy Zielonki. Projekt obejmuje obszar gminy Zielonki (woj.
małopolskie, powiat krakowski). Projekt wpłynie na ukierunkowanie ruchu
turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na
terenie gminy poprzez system informacji wizualnej. System będzie stworzony
Opis projektu poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych znaków
turystycznych, wskazujących dojazd do atrakcji turystycznych na terenie gminy.
Realizacja projektu obejmuje następujące podstawowe etapy działania:
1. Prace projektowe i uzgodnienia.
1

1.1. Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego z mapą
rozmieszczenia drogowego oznakowania turystycznego. Na mapie zostaną
zaznaczone wyznaczone do oznakowania atrakcje turystyczne. Zostanie
określona lokalizacja oraz ilość poszczególnych znaków kierunkowych na
drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w zakresie
oznakowania znakami drogowymi, w szczególności znakami E-22b, E-8 do E12a.
Przed wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu szacuje się, że zostaną
wykonane następujące ilości znaków:
a) znaki typu E-22b - 15 sztuk
b) znaki typu E-8do12a - 28 sztuk
Ostateczną ilość i rodzaj znaków określi uzgodniony projektu stałej organizacji
ruchu.
Opis projektu

1.2. Wykonanie projektów graficznych elementów oznakowania prowadzących
do poszczególnych atrakcji turystycznych.
1.3. Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu drogowego z zarządcami
dróg, na których planuje się posadowienie oznakowania, a także zaopiniowanie
przez Małopolską Organizację Turystyczną i Policję.
2. Przygotowanie elementów oznakowania.
2.1. W oparciu o uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu drogowego
określający ostateczne lokalizacje i ilość znaków, przygotowanie
poszczególnych elementów oznakowania. Zostaną wykonane lub zakupione
materiały pomocnicze. Miejsca wyznaczone do znakowania zostaną
przygotowane do montażu.
2.2. Ustawienie znaków w wyznaczonych miejscach oraz opracowanie
dokumentacji powykonawczej (technicznej i fotograficznej) wykonanych prac.
Wymienione w zakresie projektu obiekty znajdują się na turystycznych szlakach
regionalnych i lokalnych.
Wartość całkowita projektu (zł)

44.216,04

Dofinansowanie w ramach EFPROW (zł)

25.000,00

Udział własny beneficjenta (zł)

19.216,04
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