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Projekty współpracy 

LGD "Ziemia Brzozowska" zaplanowało realizację projektu współpracy bazującego na efektach projektu 

zrealizowanego w poprzedniej LSR, w ramach którego na terenie 3 partnerskich LGD powstało łącznie około 500 km 

tras nordic walking. W celu zapewnienia dalszego rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz 

wypromowania tej infrastruktury planuje się realizację projektu pod nazwą Aktywni na trasach Nordic Walking. 

Projekt ten planowany jest do realizacji z jednym z partnerów w ramach poprzedniego projektu współpracy - Lokalną 

Grupą Działania "Zielone Bieszczady", która powiększyła swój skład o 2 gminy i obecnie graniczy bezpośrednio 

z LGD "Ziemia Brzozowska", co umożliwia jeszcze skuteczniejszą współpracę w zakresie realizacji wspólnych celów 

i działań w przyszłości. Celem ogólnym projektu współpracy jest rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu 

o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe  poprzez wyznaczenie i oznakowanie tras do Nordic Walking oraz 

powstanie infrastruktury towarzyszącej  na terenie  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” 

oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.  

 

Wskaźnik produktu (zgodnie z Planem działania): 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 sztuka 

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – 11 sztuk (w tym 2 nowe trasy nordic walking oraz 

9 stref aktywności turystyczno-rekreacyjnej towarzyszących trasom) 

Liczba publikacji/ materiałów promocyjnych – 2 sztuki (mapniki oraz stworzenie interaktywnej mapy tras) 

Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną – 6 sztuk 

 

Wskaźniki rezultatu (zgodnie z Planem działania): 

Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych – 1 sztuka 

Wzrost liczby osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – 5 000 osób 

(w zakresie projektu współpracy) 

Liczba osób, które skorzystały z publikacji/materiałów promocyjnych – 2000 osób (w zakresie projektu współpracy) 

Liczba uczestników wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną – 200 500 osób (w zakresie projektu współpracy) 

 

Pozostałe wskaźniki projektu współpracy: 

− utworzenie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej trasom NW - 6 kompletów 

− opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych (mapniki oraz aplikacja mobilna) – 2 sztuki 

− liczba imprez - 2  

 
W uzasadnionych przypadkach limit środków na realizację projektu współpracy może zostać zwiększony. 

 


