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Województwo Podkarpackie było partnerem w projekcie

„Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki 

(OUR WAY)”. 

Projekt był realizowany od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2022 r. 

w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020.

Całkowity budżet projektu - 862 356 EUR

Budżet projektu dla Województwa Podkarpackiego -104 759 EUR

Projekt był projektem „miękkim”, który służył wymianie doświadczeń i wdrażaniu 

uzyskanej wiedzy dla poprawy stanu istniejącego w zakresie polityk regionalnych 

dotyczących tematyki projektu.



Realizacja projektu miała na celu poprawę zachowania, ochrony, promowania i

rozwijania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą szlaków

greenways przez korzystanie z doświadczeń innych Partnerów projektu i zastosowanie

sprawdzonych rozwiązań służących rozwojowi greenways w regionach uczestniczących

w projekcie.

Zielone szlaki greenways to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym formom

podróżowania i promocji zdrowego stylu życia oraz lokalnego rozwoju regionu.

Greenways tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz ochrony

przyrody i krajobrazu, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki przyjaznej

dla środowiska i zrównoważonego transportu. Zielone szlaki greenways odpowiadają na

potrzeby zarówno mieszkańców, jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w

ożywienie lokalnej gospodarki i pobudzanie przedsiębiorczości.

Cel realizacji projektu:



Projekt realizowany był w partnerstwie, które obejmowało 7 regionów:

 Region Murcia (Hiszpania – partner wiodący),

 Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,

 Województwo Podkarpackie  – Polska,

 Departmental Council of Herault (Oksytania)- Francja,

 Hajdú-Bihar County Government – Węgry,

 Izba Przemysłowo-Handlowa Vratsa - (Bułgaria)

 Konsorcjum Greenways Regionu Murcia.

Partnerem doradczym było Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków 

GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii (sekretariat w Hiszpanii).



Utworzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W czasie realizacji projektu odbyło się 6 Spotkań Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy –

4 spotkania odbyły się stacjonarnie, a z uwagi na pandemię, 2 spotkania zorganizowano w formule

online.

Członkowie RGRI brali udział w realizacji projektu poprzez zdobywanie doświadczeń i dzielenie się

wiedzą, identyfikowanie Dobrych Praktyk, udział w wizytach studyjnych i warsztatach oraz

opracowaniu Action Planu.

Przed końcem realizacji projektu, w dniu 29 września 2021 r. odbyło się online Spotkanie podmiotów

zainteresowanych rozwojem sieci tras rowerowych oraz szlaków greenways w Województwie

Podkarpackim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń

i fundacji zaangażowanych w rozwój eko-turystyki z województwa podkarpackiego. W spotkaniu

uczestniczyło 25 osób. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego przedstawili swoje

realizację projektu Velo Małopolska.

Ogółem w spotkaniach Regionalnej Grupy Interesariuszy uczestniczyły 73 osoby.

WE WSZYSTKICH AKTYWNOŚCIACH PROJEKTU OUR WAY W WZĘŁO UDZIAŁ PONAD 130 

OSÓB.

Podsumowanie aktywności Regionalnej Grupy 

Interesariuszy w ramach projektu OUR WAY



 5-6 marca 2019 r. I Międzyregionalne warsztaty tematyczne w Westport w Irlandii

Tematem przewodnim warsztatów ( z udziałem Partnerów oraz przedstawicieli RGI) była koordynacja pomiędzy

kluczowymi partnerami w tworzeniu i zarządzaniu zielonych szlaków Greenways. Partnerzy i interesariusze

przedstawiali zidentyfikowane w swoich regionach dobre praktyki (BP) z tego zakresu, które mogą stanowić podstawę do

implementacji w innych regionach. Odbyło się także posiedzenie Komitetu Sterującego projektu OUR WAY, na którym

omówiono postępy w realizacji zadań zrealizowanych w I semestrze (od czerwca 2018 r. do listopada 2018 r.) oraz zadania

do realizacji w II semestrze oraz wizyta studyjna na szlaku Great Western Greenway.

 24-25 września 2019 r. II Międzyregionalne warsztaty tematyczne projektu OUR WAY w Rzeszowie pn.

„Identyfikacja instrumentów finansowych i finansowanie Greenways”

W warsztatach uczestniczyło około 40 osób (partnerzy projektu i interesariusze, prelegenci). Podczas warsztatów partnerzy

projektu, interesariusze z regionów partnerskich oraz reprezentanci stowarzyszeń i związków zaangażowanych w rozwój

ekoturystyki na terenie Podkarpacia, wzięli udziałzwiedzanie ekologicznego Centrum Bieszczadzkich Smaków URSA

MAIOR, Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach Mineralnych w wizycie studyjnej w Bieszczadach

(Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe,). Odbyło się również posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem OUR WAY,

podczas którego ustalono przebieg realizacji projektu w kolejnym semestrze. W trakcie warsztatów tematycznych partnerzy

projektu przedstawili swoje dobre praktyki w zakresie instrumentów finansowych i możliwości finansowania Greenways.

 17 lipca 2020 r. III Międzyregionalne warsztaty tematyczne w Montpellier (Francja) dotyczące tematyki promocji

zielonych szlaków (online)

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu OURWAY z Bułgarii, Węgier, Polski, Hiszpanii i Francji oraz Interesariusze.

Celem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie promocji Greenways we Francji.

Warsztaty międzyregionalne



 9-13 marca 2020 r. wizyta studyjna w Bułgarii.

W wizycie wzięło udział 4 interesariuszy Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy. Podczas wizyty omówiono „dobre

praktyki” (BP) zidentyfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Vratsa.

 24 czerwca 2020 r. wizyta studyjna w Rzeszowie (online).

W spotkaniu wzięło udział 23 osoby, a wśród nich znaleźli się: Dyrektor European Greenways Association (EGWA), Dyrektor

ds. relacji z UE (Regionalne Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości Regionu Murcja), przedstawiciele partnerów projektu

OURWAY z Hiszpanii, Bułgarii, Francji i Irlandii oraz członkowie niektórych Regionalnych Grup Roboczych Interesariuszy

krajów - partnerów. Podczas tej wizyty online zaprezentowano 3 dobre praktyki zidentyfikowane na terenie Województwa

Podkarpackiego:

1. działania promocyjne w projekcie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, współfinansowanego w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

2. współpraca różnych podmiotów przy realizacji Bieszczadzkiego szlaku Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie

oraz aktualne obszary współpracy podejmowane przez Fundację Bieszczadzką,

3. główne cele Zagłębia Ambitnej Turystyki przy współpracy gmin oraz wykorzystania ich budżetów do wspólnej realizacji

szlaków na terenie gmin - partnerów, zarządzania nimi oraz wspólnej promocji.

 16 lipca 2020 r. wizyta studyjna w Irlandii (online).

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu OURWAY i interesariusze z Bułgarii, Węgier, Polski, Hiszpanii i Francji wraz z

interesariuszami z Departamentu Transportu, Turystyki i Sportu, Fáilte Ireland, Rady Hrabstwa Mayo i Rady Hrabstwa

Donegal. Celem tego spotkania było zaprezentowanie Greenways w Regionie Północnym i Zachodnim ze szczególnym

odniesieniem do najlepszych praktyk stosowanych na Great Western Greenway.

Wizyty Studyjne 



 22-24 września 2020 r. wizyta studyjna na Podkarpaciu partnerów oraz interesariuszy projektu OUR WAY z Bułgarii.

W ramach wizyty uczestnicy zobaczyli Green Velo na odcinku z Rzeszowa do Przemyśla oraz trasy w Beskidzie Niskim. Obejrzeli

także ścieżki rowerowe w Rzeszowie i zapoznani zostali z celami działania Stowarzyszenia RoweryRzeszow.pl

 6-7 kwietnia 2022 r. wizyta studyjna Region Murcja (Hiszpania) –

W wizycie studyjnej wzięło udział 4 interesariuszy RGI. Głównym celem wizyty studyjnej było dogłębne zapoznanie się z modelem

spójnego zarządzania i finansowania budowy i utrzymania szlaków w Murcji (konsorcjum powołane z udziałem 19 samorządów),

poznanie rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez na szlakach oraz zasad

regulujących wykonywania prac przy utrzymaniu szlaków przez osoby skazane za drobne wykroczenia.

 31 maja – 1 czerwca 2022 r. wizyta studyjna w Irlandii

W wizycie wzięło udział 4 interesariuszy RGI. Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. korzyści

społecznych i ekonomicznych tras greenways, metodologii utworzenia tras Blueways, narzędzi i metod wspierających rozwój tras

greenways oraz planów dalszego rozwoju tras w Irlandii. Uczestnicy wzięli udział w wizycie na trasach rowerowych w okolicach

Carrick on Shannon.



 27-28 września 2022 r. w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu zatytułowana "Zielone szlaki - niezbędnik

zrównoważonej turystyki

Podczas konferencji przedstawiona została Europejska Agenda Turystyki, a partnerzy ze wszystkich regionów objętych projektem,

wraz z interesariuszami i władzami politycznymi zaangażowanymi w zarządzanie, finansowanie i promocję zielonych szlaków w

całej Europie, dyskutowali o roli zielonych szlaków greenways w rozwoju lokalnym i turystyce. Przedstawiona została również

aktualna realizacja zaplanowanych w AP działań.

Odbyła się również wizyta studyjna na szlaku greenway – RAVeL Line 38 i stacji Racour w Raatshoven.

Ogółem odbyło się 6 wizyt studyjnych (w tym 2 w formule online), w których uczestniczyło 25

osób.



 4-5 kwietnia 2019 r. Międzynarodowa konferencja Greenways w Vitoria-Gasteiz (Hiszpania).

Udział wzięli przedstawiciel województwa podkarpackiego - Partnera projektu OUR WAY oraz reprezentant Regionalnej

Grupy Roboczej Interesariuszy Województwa Podkarpackiego - przedstawiciel Fundacji „Tradycyjna Zagroda”.

W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników z wielu krajów Europy. W 8 sesjach tematycznych wygłoszono prawie

30 prezentacji dotyczących organizacji, zarządzania, promocji, monitoringu i innych istotnych elementów dotyczących

szlaków Greenways. Uczestnictwo w tym spotkaniu dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy

uczestnikami konferencji oraz było doskonałą okazją do zapoznania się z różnorodnymi rozwiązaniami z zakresu szlaków

Greenways stosowanymi w Europie.

 5-6 września 2019 r. Konferencja Greenways Heritage-oraz rozdanie 9. Europejskich Nagród Greenways-

Łotwa.

Udział wzięło dwóch przedstawicieli województwa podkarpackiego - Partnera projektu OUR WAY oraz reprezentant

Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy Województwa Podkarpackiego - przedstawiciel „Rowery Madej”.

Rozdanie 9 Europejskich Nagród Greenways zostało zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Greenways

(EGWA) we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystycznym Vidzeme oraz przy wsparciu Łotewskiej Agencji Inwestycji i

Rozwoju. Celem było promowanie przykładów najlepszych praktyk z zakresu Greenways i wspieranie ich w całej Europie.

Sześć zielonych szlaków z: Łotwy, Czech, Austrii i Hiszpanii zostało wyróżnionych za najlepsze praktyki w Europie.

Ponadto przedstawiciele projektu OUR WAY wzięli udział w wizycie studyjnej na szlaku rowerowym Green Railways,

który wykorzystuje dawne linie kolejowe, chroniąc historię i dziedzictwo kolei w Łotwie.

Konferencje w ramach

projektu OUR WAY 



 25 lutego 2021 r. odbyła się regionalna konferencja on-line „Learning from Experience”, w związku z realizacją przez

Województwo Podkarpackie projektu pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone

Szlaki (OUR WAY), współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Interreg Europa 2014-2020.

W konferencji udział wzięło ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, NGO

oraz osób ze środowisk zaangażowanych w rozwój i promocję ekoturystyki w Województwie Podkarpackim. Wśród prelegentów znaleźli

się eksperci z dziedziny ekoturystyki, turystyki rowerowej, szlaków greenways. Gościem specjalnym była Pani Mercedes Muñoz – Dyrektor

Europejskiego Stowarzyszenia Greenways z Hiszpanii. Spotkaniu przewodniczył Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie. Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. Plan działania, opracowany z udziałem członków

Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Europe

2014-2020. Omówione zostały efekty realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu

 30 września 2021 r. odbyła się 10. edycja Europejskiej Nagrody Greenways 2021 oraz Międzynarodowe Seminarium

Greenways, Mobilności, Wypoczynku i Turystyki wraz z wizytą studyjną w Walencji (Hiszpania).

Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej: on-line oraz na miejscu. Celem konkursu jest promowanie przykładów najlepszych praktyk z

zakresu greenways i wspieranie ich w całej Europie. Ta przyznawana co dwa lata nagroda wyróżnia przykłady najlepszych praktyk w

trzech kategoriach:

I. Doskonałe greenways

II. Wzorcowe inicjatywy w otoczeniu greenways

III. Nagroda Specjalna – inicjatywy związane ze znaczeniem dziedzictwa kolejowego - w związku z Europejskim Rokiem Kolei 2021

W odpowiedzi na zaproszenie dwóch członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY z Województwa

Podkarpackiego złożyło swe zgłoszenia:

• w kategorii II: Stowarzyszenie „Łączy nas Sanok”– Velo San – greenway łączący ludzi w dolinie rzeki San

• w kategorii III: Pan Janusz Demkowicz „Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe”.

https://www.aevv-egwa.org/awards/10th-ega-2021/

https://www.aevv-egwa.org/awards/10th-ega-2021/


Założenia Planu Działania (AP) oraz planowane działania AP były dyskutowane podczas spotkań Regionalnej Grupy

Interesariuszy(RGI). Ostateczna wersja AP została przesłana do Lidera Projektu końcem listopada 2020 r. i zaakceptowana

przez Wspólny Sekretariat programu Intereg Europa (JS) w styczniu 2021 r.

Kontekst Polityki

Celem Planu Działania dla Województwa Podkarpackiego jest wpływ na:

X Inny instrument polityki rozwoju regionalnego

Nazwa instrument/ów polityki, którego dotyczy Plan Działania:

• Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej 

specjalizacji (RIS3),

W trakcie realizacji projektu dodany został nowy instrument polityki:

• Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030. 

ACTION PLAN



ZAŁOŻENIA PLANU DZIAŁANIA:

Działanie nr 1:

Utworzenie subpanelu zielonych szlaków greenways i regionalnych tras rowerowych oraz opracowanie metodologii pracy tego

subpanelu w ramach panelu inteligentnej specjalizacji “Jakość Życia” Strategii RIS3 na lata 2014-2020, a następnie kontynuacja

działalności tego subpanelu w przypadku utworzenia nowej inteligentnej specjalizacji „Turystyka” w Strategii RSI WP na lata

2021-2030.

W ramach tego działania zakładano stworzenie podmiotu, który skupiając osoby z doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia i

wykorzystywania szlaków greenways do ochrony i dbania o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, będzie wpływać na kształt działań

zmierzających do stworzenia na Podkarpaciu sieci szlaków i ścieżek rowerowych, w tym szlaków greenways. Dyskutowano i

wypracowywano rozwiązania i modele tworzenia, zarządzania i promocji szlaków greenways i regionalnych szlaków rowerowych, co

pozwoliłoby na dynamiczny rozwój obszaru zrównoważonej turystyki na Podkarpaciu. Istotne było wprowadzenie działań

prokooperacyjnych, tj. działań wspierających współpracę różnych podmiotów na rzecz wdrażania najlepszych możliwych rozwiązań.

Efekt działania:

W dniu 11 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na

lata 2021-2030, uznał turystykę zrównoważoną (w tym aktywną, krajoznawczą, kulturową) za istotny element Inteligentnej

Specjalizacji: Jakość życia. W związku z tym, że turystyka nie została wyodrębniona jako nowa inteligentna specjalizacja „Turystyka” w

Strategii RSI WP na lata 2021-2030 i nie został utworzony subpanel greenways, Departament Gospodarki Regionalnej na ostatnim

spotkaniu RGI w ramach projektu zaproponował, aby chętni członkowie RGI funkcjonującej w ramach projektu OUR WAY weszli w skład

organu konsultacyjno-doradczego, który stanowiłby wsparcie eksperckie dla Województwa Podkarpackiego w zakresie spójnym z

projektem OUR WAY (slow travel, turystyka rowerowa, transport rowerowy, przebieg tras greenways, zachowanie dziedzictwa

kulturowego i naturalnego itp..

ACTION PLAN



Działanie nr 2:

Opracowanie koncepcji przebiegu szlaków greenways i regionalnych szlaków rowerowych na Podkarpaciu oraz innych

dokumentów niezbędnych do rozwoju szlaków dla turystyki aktywnej i ekologicznej na Podkarpaciu (m.in. Polityka

Rowerowa Województwa Podkarpackiego).

W ramach działania zakładano opracowanie dokumentów niezbędnych do rozwoju turystyki aktywnej na Podkarpaciu m.in. Polityka

Rowerowa Województwa Podkarpackiego oraz opracowanie koncepcji rozwoju sieci szlaków greenways i regionalnych szlaków

rowerowych na Podkarpaciu..

Efektem tego działania było opracowanie Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego,

który stanowił bazę wyjściową do opracowania Regionalnej Polityki Rowerowej. W grudniu 2021 r. opracowano dokument pn.

Regionalna Polityka Rowerowej dla Województwa Podkarpackiego, a członkowie RGI aktywnie włączyli się w proces

tworzenia i konsultowania tego dokumentu. Głównym celem dokumentu Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa

Podkarpackiego jest opracowanie systemowego podejścia wspomagania ruchu rowerowego, z koordynacyjną funkcją regionu.

Polityka stanowić ma narzędzie, które wspierać będzie wdrażanie działań związanych z budową infrastruktury rowerowej oraz

umożliwi ich prowadzenie w sposób skoordynowany i ciągły.

Polityka ta określa m.in. cele i działania niezbędne do ich wdrażania, wskazuje kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej i

regionalnych tras rowerowych województwa, określa kryteria niezbędne dla zapewnienia wysokiego poziomu projektowania i

realizacji infrastruktury rowerowej.

Trwa opracowanie załącznika do tego dokumentu – Koncepcji sieci głównych tras rowerowych na terenie województwa

podkarpackiego, zakończył się proces konsultacji społecznych.

ACTION PLAN



Działanie nr 3:

Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na

terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo wraz z zastosowaniem rozwiązań technicznych

sprawdzonych u innych partnerów projektu OUR WAY oraz identyfikacją i opisem atrakcyjnie turystycznie miejsc

dziedzictwa kulturowego i naturalnego dostępnych z tego szlaku.

Działanie rozpoczęło się w I fazie projektu (koniec roku 2019). Opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna.

Nastąpiło wyznaczenie przebiegu planowanej trasy, przeprowadzono procedurę przetargową w zakresie opracowania

dokumentacji technicznej. W projekcie zakłada się zastosowanie rozwiązań technicznych sprawdzonych u innych partnerów

projektu (np. zastosowanie liczników osób korzystających ze szlaków – rozwiązanie stosowane w Hiszpanii i Irlandii). Planowana

długość trasy, dla której opracowywana jest dokumentacja wynosi ponad 170 km. Trasa ma stanowić pewnego rodzaju oś główną,

z którą będą mogły łączyć się lokalne trasy poprzez pętle, łączniki i sięgacze. Wraz z projektowaną trasą tworzyć będą spójną sieć

tras.

Efektem tego działania jest kontynuowany proces opracowywania dokumentacji technicznej i projektowej Sieci turystycznych tras

rowerowych na terenie Bieszczad z włączeniem ich do szlaku rowerowego Green Velo.

ACTION PLAN



PROJEKT OUR WAY ZAPREZENTOWANY NA POLICY LEARNING PLATFORM INTERREG EUROPA

W czerwcu 2020 r. zorganizowane zostało seminarium internetowe, którego celem było zbadanie wielorakich korzyści płynących z turystyki

rowerowej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami z różnych regionów UE, aby jak najlepiej wspierać tę formę spędzania wolnego

czasu, która przynosi regionom tak dużą wartość dodaną.

Podczas seminarium uczestnikom z całej Europy została zaprezentowana „Dobra Praktyka” (BP) zidentyfikowana przez Województwo

Podkarpackie dotycząca współpracy regionów Polski Wschodniej przy promocji wschodniego szlaku rowerowego Green Velo.

2 DOBRE PRAKTYKI (BP) WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W BAZIE DOBRYCH PRAKTYK INTERREG EUROPA

Dwie „Dobre Praktyki” zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu OUR WAY zostały zakwalifikowane przez eksperta Interreg Europa i

zamieszczone w Bazie BP Interreg Europe ( Współpraca regionów Polski Wschodniej przy promocji Green Velo oraz Wykorzystanie

środków budżetów gmin przeznaczonych na utrzymanie dróg dojazowych do pól na utworzenie szlaków rowerowych w obszarze Zagłębia

Ambitnej Turystyki).

Trzecia „Dobra Praktyka” (Kształtowanie współpracy pomiędzy różnorodnymi podmiotami w celu wyznaczenia, utrzymania i rewitalizacji

Międzynarodowego Szlaku Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „ Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie” została uznana za BP

w ramach projektu OUR WAY, bez wpisania do Bazy BP Interreg Europe.

BIESZCZADZKIE DREZYNY ROWEROWE INSPIRACJĄ DLA HISZPANÓW

Partner z Hiszpanii (Region Murcja) biorąc udział w wizycie studyjnej w Polsce we wrześniu 2019 r. zainspirował się pomysłem

wprowadzenia w Hiszpanii drezyn rowerowych – na wzór rozwiązań zastosowanych przez Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe.

W ramach realizacji projektu OUR WAY został złożony projekt pilotażowy, który został zaakceptowany. Murcja podjęła wstępne działania

zmierzające do uruchomienia pierwszej linii drezyn rowerowych, lecz na przeszkodzie stanęły uwarunkowania administracyjne. Nie udało

się zakończyć pilotażu, lecz prace będą kontynuowane.

GENERALNE PODSUMOWANIE 



WSPÓŁPRACA – NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM

WARUNKIEM SUKCESU INICJATYWY/PROJEKTU

UJĘCIE TEMATYKI TRAS GREENWAYS, TRAS ROWEROWYCH W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

REGIONU, GMINY

GRUPA EKSPERCKA WSPIERAJĄCA WOJEWÓDZTWO

Doświadczenia projektu OUR WAY wskazują, że ważne też jest powołanie GRUPY EKSPERCKIEJ ( z udziałem m.in.

stowarzyszeń rowerowych, posiadających olbrzymie doświadczenie), która może wspierać działania województwa w

tworzeniu tras i ich utrzymaniu - utworzenie jest dopiero pierwszym krokiem prowadzącym do sukcesu – niezmiernie

ważne jest stałe utrzymanie tych tras w należytym standardzie, promocja, źródła finansowania budowy tras itp.

STWORZENIE MODELU ZARZĄDZANIA i UTRZYMANIA TRAS

WALORY, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ TRASY:

Badania prowadzone w krajach partnerskich projektu OUR WAY (Irlandia, Hiszpania) wskazują, że dla korzystających z

tras najważniejsze są:

1. Bezpieczeństwo na trasie,

2. Walory widokowe, przyrodnicze i kulturowe, POI (identyfikacja interesujących miejsc dostępnych z trasy)

3. Kompleksowość oferty.

WNIOSKI Z REALIZACJI PROJEKTU OUR WAY



SPÓJNY PRODUKRT TURYSTYCZNY

Bazując na doświadczeniach projektu OUR WAY należy stwierdzić, że podstawową kwestią jest STWORZENIE SPÓJNEGO

PRODUKTU TURYSTYCZNEGO polegającego na dostarczeniu mieszkańcom i turystom możliwości poznawania piękna przyrody

Podkarpacia i zabytków kultury z wykorzystaniem tras greenways, w tym tras rowerowych.

Doświadczenia partnera z Irlandii. W zachodniej Irlandii w 2015 r. utworzono 42 km trasę rowerową Great Western Greenway z

Westport na wyspę Achill – trasa rowerowa jest prowadzona po przebiegu byłej linii kolejowej – bez dostępu dla pojazdów

silnikowych. Koszt utworzenia trasy – ok. 30 mln EUR. Obecnie rocznie korzysta z tej trasy ponad 250 tysięcy rowerzystów.

Szacowany wpływ ekonomiczny utworzonej trasy dla lokalnej gospodarki wynosi ROCZNIE około 38,9 mln EUR. Dzięki trasie

powstało 200 nowych miejsc pracy (bezpośredni wpływ) i miała częściowy wpływ na ponad 700 miejsc pracy. Powstała

kompleksowa oferta turystyczna – zaangażowane są hotele na trasie, wypożyczalnie rowerów, restauracje itp. Powstał „siostrzany

szlak” - Szlak Kulinarny – połączony z trasą rowerową umożliwiający turystom zapoznanie się z bogactwem smaków tej części

Irlandii.

Przykład z Hiszpanii : wskazujący, w jaki sposób zarządzać powstałym szlakiem, by był stale gotowy na przyjazd turystów, czy

korzystanie z niego przez miejscową ludność. W Regionie Murcja powołano stowarzyszenie z udziałem gmin, przez które przebiega

szlak. Zadaniem tego konsorcjum jest zarządzanie szlakami greenways w regionie Murcja.

Wskazane jest zatem korzystanie z doświadczeń innych regionów, by powstała trasa nie była KOSZTEM, ale INWESTYCJĄ, która

się zwraca i daje BODŹCE ROZWOJOWE lokalnym gminom, mieszkańcom i regionowi.

Trasy na Podkarpaciu mają taką szansę, bo posiadamy

bardzo interesujące przyrodniczo i kulturowo tereny.

WNIOSKI Z REALIZACJI PROJEKTU OUR WAY



Dziękuję za uwagę.

Antoni Jeż

Departament Gospodarki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
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