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„Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”  

 Na podstawie umowa zawartej w dniu 27 grudnia 2012 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z siedzibą w Gałczewie, Fundacją Lokalna Grupa Działania „Wieczno”      

z siedzibą w Wąbrzeźnie, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe 

z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ z siedzibą w Wąpielsku rozpoczęła się w czerwcu br. realizacja projektu pn. „Ziemia 

Dobrzyńska  i Chełmińska – promocja jakiej nie było”, w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów 

współpracy” objętego PROW 2007-2013. 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju 

Lokalnych Grup Działania – Partnerów Projektu. Celem ogólnym operacji jest wzrost rozpoznawalności 

regionu, walorów turystycznych obszaru Partnerów projektu wśród jego mieszkańców i turystów poprzez 

wydanie przewodnika z mapą turystyczną oraz multimedialnego przewodnika – aplikacji mobilnej, a także 

aktywizacja społeczności przyczyniająca się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki 

wiejskiej. 

Projekt partnerski pn. „ Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było” wychodzi naprzeciw 

rosnącym nowoczesnym i nowatorskim rozwiązaniom, obserwowanym w obecnym świecie turystycznym. 

Sama Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska, to obszar bogaty historycznie, przeżywający wzloty i upadki, 

wsławiony walką z okupantami, powstaniami i licznymi wojnami. Partnerzy projektu podjęli decyzję mającą 

na celu szeroko rozumianą promocję obszaru z wykorzystaniem innowacyjnych, wcześniej niespotykanych   

i niestosowanych działań. Pierwszym z takich działań jest opracowanie i przygotowanie aplikacji mobilnej – 

oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy 

tablety, zawierające informacje o najważniejszych i najpiękniejszych zabytkach, miejscach obszaru objętego 

projektem. 

Kolejnym działaniem będzie organizacja konkursu fotograficznego pn. „ LGD w obiektywie – tajemnice 

przydrożnych figurek i kapliczek”, dla mieszkańców 4 LGD zaangażowanych w projekt. Konkurs 

skierowany będzie do fotografów amatorów. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nie tylko atrakcyjne 

nagrody rzeczowe ale również możliwość dalszej promocji w postaci umieszczenia ich zdjęć w kalendarzu 

na rok 2014, którego wydanie jest kolejnym krokiem mającym na celu promocję tak różnorodnego                

i pięknego obszaru. 

W ramach realizowanego projektu przygotowany zostanie również przewodnik po Ziemi Dobrzyńskiej  

i Chełmińskiej pn. „Chełmińsko - Dobrzyński szlak turystyczny” z załącznikiem w postaci mapy 

turystycznej. 

Podsumowaniem i zwieńczeniem projektu będzie konferencja integracyjno-kulturalno-promocyjna . 

Realizację projektu zaplanowano na okres od czerwca 2013 r. do stycznia 2014 r. 


