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Wioski tematyczne szansą rozwoju
obszarów podkarpackich Lokalnych
Grup Działania
Wniosek na realizację operacji złożony
w ramach konkursu 4/2020 do Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich
Nienadowa, 18.06.2020 r.

Priorytety PROW
i Cele KSOW na lata 2014-2020
Projekt realizuje:
• Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia
społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich
• Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału
zainteresowanych stron we wdrażaniu
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działania i tematy operacji KSOW na
lata 2014-2020
• Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów
wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów
działań na rzecz tego rozwoju
• Temat 8: Promocja jakości życia na wsi lub promocja
wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
• Temat 12: Upowszechnianie wiedzy w zakresie
planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem
potencjału ekonomicznego, społecznego i
środowiskowego danego obszaru

Po co to robimy…
• Intencją projektu jest zapoznanie uczestników z ideą
wiosek tematycznych w Polsce jako przykładu i
przejawu innowacyjności turystycznej, sposobu
implementacji tej innowacyjności oraz szacowania
korzyści, jakie ona przynosi.
• Uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z tą formą
rozwoju obszarów i zastanowić się czy zastosowanie
podobnych rozwiązań nie przyniesie sukcesów w
rozwoju gospodarczym obszarów LGD biorących udział
w projekcie.
• Czy ta turystyka doznań i emocji naprawdę działa?

Dlaczego taki temat
• Temat ten jest mało znany wśród społeczności lokalnych na obszarach
Partnerskich Lokalnych Grup Działania
• Operacja daje nowe szanse na rozwój podkarpackich miejscowości, jeśli
tylko uda się skutecznie zainteresować uczestników projektu i zachęcić do
podjęcia konkretnych działań w oparciu o pozyskaną dzięki operacji
konkretną merytoryczną i praktyczną wiedzę.
• Wioski tematyczne opierają swój rozwój na wybranej przez siebie myśli
przewodniej (np. rzemiośle, baśni, produkcie). Lokalne społeczności
odnajdują w tym sposób na pobudzenie rozwoju lokalnego.
• Takie wioski angażują mieszkańców w działalność wokół wybranego
wspólnie tematu przewodniego.
• Motywem mogą być tradycyjne lub lokalne produkty- miód, chleb, wiklina
albo specyfika miejsca, czy charakterystyczna nazwa. Rozwój wsi może być
również zorientowany wokół nieco bardziej abstrakcyjnych tematów
niezwiązanych z miejscem, ale wymyślonych wspólnie przez członków
społeczności wiejskiej.
• Tematyzacja wsi ma na celu przyciągnięcie turystów i zapewnienie
mieszkańcom dodatkowych źródeł dochodów.

Do kogo kierujemy działania:
• Grupa docelowa projektu to lokalni liderzy z 18
gmin woj. podkarpackiego z obszaru działania:
• LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”,
• LGD „Kraina Sanu”
• LGD „LIWOCZ”.
• Wśród lokalnych liderów należy wymienić osoby
aktywne, zaangażowane w rozwój lokalny np.
sołtysów, radnych, przedstawicieli lokalnych
organizacji społecznych i publicznych, a także
przedstawicieli seniorów, młodzieży oraz
przedsiębiorców.

Cel i zakres rzeczowy projektu
Przeszkolenie liderów lokalnych społeczności
z zakresu tworzenia wiosek tematycznych.
Realizacja projektu obejmuje:
- Spotkania informacyjne,
- Warsztaty metodyczne,
- Wyjazdy studyjne.
Realizacja - do 31.10.2020 r. I Etap
Wartość projektu: 95.800,00 zł
Refundacja - 100%

spotkania informacyjne - 4 szt.,
• „Podstawowe informacje o idei Wiosek Tematycznych”
• Tematyka spotkań obejmuje: prezentację dot.
zakładania wiosek tematycznych wraz z przykładami z
Polski i Europy, aspekty prawne funkcjonowania wiosek
tematycznych, źródła finansowania, wizerunek wsi,
oferta pobytowa dla różnych grup wiekowych,
materiały szkoleniowe.
• Czas trwania jednego spotkania 2 godziny
• założono udział 30 osób na każdym spotkaniu,
• O miejscach i terminach spotkań powiadomimy urzędy
gmin z prośbą o rozpowszechnienie informacji.

warsztaty metodyczne – 4 szt.
• Tworzenie „naszej” wioski tematycznej
• Przeznaczone dla społeczności, które będą najbardziej
zaangażowane w pomysł
• W zakresie wizja terenowa, metodyka tworzenia oferty
wsi tematycznej, aspekty prawne funkcjonowania
wiosek tematycznych, źródła finansowania, wizerunek
wsi, wypracowanie oferty wsi.
• Rezultatem będzie opracowanie Programu Rozwoju i
Promocji Wioski Tematycznej.
• 2 dni po 6 godzin, założono udział 20 osób w każdym
warsztacie

wyjazdy studyjne – 2 szt.
• Tematyka: działalność i rozwój wiosek tematycznych
• Kierunek: Wrocław i Legnica, wioski tematyczne działające na Dolnym
Śląsku, dla 80 uczestników (2x po 40 os.)
• Wizyta w 4 wsiach tematycznych związanych z prezentacją lokalnego
dziedzictwa wsi oraz aktywnością mieszkańców w tym:
• udział uczestników w ofercie pobytowej około 3 godziny, spotkanie z
przedstawicielami organizacji prowadzącej wieś tematyczną,
prezentacja organizacji dot. swojej działalności i drogi dojścia do
sukcesu, prezentacja wizerunku wsi tematycznej, prezentacja lokalnych
produktów/pamiątek z miejscowości tematycznej, prezentacja
realizacji zadań z budżetów partycypacyjnych np. funduszu sołeckiego,
budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.
• warsztaty metodyczne w wiosce tematycznej w tym prezentacja
nowoczesnych narzędzi wykorzystania zasobów miejscowości w
turystyce grupowej i indywidualnej (prezentacja wraz zajęciami
praktycznymi) dot. geocachingu i questów – wypraw odkrywców,
warsztat roboczy.

Efekty operacji
• Podniesienie kompetencji i wzrost wiedzy z
zakresu zakładania wsi tematycznych wśród 80
osób (uczestnicy warsztatów metodycznych i
wyjazdów studyjnych)
• Programy Rozwoju i Promocji dla społeczności,
które wykażą się zainteresowaniem i
aktywnością w projekcie - 4 miejscowości,
które zechcą uczestniczyć w warsztatach
metodycznych

Możesz zostać Partnerem KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zachęca
organizacje i inne podmiotom działające na
rzecz polskich wsi do zostania
Partnerem KSOW
http://ksow.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie
Lokalna Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko,
tel. 16 65 11 687, e-mail: lgdpogorze@interia.eu

Stowarzyszenie „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania
37-204 Tryńcza 375, Tel. 16 642 23 20, e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
38-212 Brzyska 11 A, tel. 13 441 03 38, e-mail: lgdliwocz@wp.pl
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