SUBPROJEKTY W RAMACH PROGRAMU
INTERREG IIIC PROJEKT ADEP

I. «ZACZNIJMY OD TEGO, CO POSIADAMY... - NOWE METODY
WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓW»

Realizator - Stowarzyszenie „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego
Obszar, w który wpisuje się projekt - Lokalne programy zatrudnienia
Opis: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie innowacyjnej procedury partnerskiego
tworzenia Lokalnego Planu Działań dla Rozwoju Zatrudnienia (LPDdRZ), z udziałem
społeczności lokalnych, instytucji i podmiotów działających na obszarze objętym
planowaniem.
W działaniach objętych projektem zostanie zastosowana metoda zarządzania zmianą,
wykorzystana do przeprowadzenia zmiany społecznej w małym środowisku wiejskim.
Faza diagnozy zostanie oparta na istniejących opracowaniach diagnostycznych
i planistycznych dostępnych na poziomie samorządu powiatowego i gminnego.
Projekt przewiduje zaangażowanie zróżnicowanych środowisk i instytucji do udziału
w planowaniu na zasadach partnerskich. Kluczowym elementem projektu będzie odwołanie
się do lokalnych zasobów poprzez wzmacnianie kapitału społecznego na najniższym poziomie.
Projekt zakłada skupienie się w działaniach doradczych i szkoleniowych na wybranych
obszarach i zasobach powiatu jako miejscu eksperymentowania przy tworzeniu wycinkowego
LPDdRZ zlokalizowanego w danym powiecie (ale nie wyczerpującego jego zasobów).
Cel ogólny:
Nawiązanie i rozwinięcie współpracy międzyregionalnej dla stymulowania i testowania nowych
rozwiązań w zakresie polityki regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim dla poprawy
jakości terytorium i wsparcia rozwoju zatrudnienia w oparciu o lokalne zasoby naturalne,
kulturowe, turystyczne i rolnicze.
Cele szczegółowe:
1.rozwój partnerstwa lokalnego w programowaniu rozwoju lokalnego i jego realizacji,
2.zwiększenie możliwości tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarki lokalnej
w oparciu o jej zasoby,
3.budowanie trwałego potencjału społecznego na poziomie lokalnym - zdolnego inicjować
działania rozwojowe,
4.rozwój zdolności instytucji lokalnych do wykorzystywania i absorpcji środków zewnętrznych.

II. ZNAKI EUROPY - DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE
Realizator - Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
Obszar, w który wpisuje się projekt - Poprawa jakości terytorium
Opis: Celem projektu jest ożywienie turystyczne i gospodarcze regionu, kultywowanie
tradycji regionalnych, poprawa jakości terytorium oraz zachowanie dziedzictwa materialnego
i niematerialnego województwa kujawsko-pomorskiego poprzez skoordynowaną gospodarkę
ochrony zabytków i gospodarkę turystyczną oraz wzmocnienie świadomości regionalnej
i identyfikacji mieszkańców z ich „małymi ojczyznami".
Projekt realizowany będzie na terenie trzech gmin: Chełmża, Mogilno i Sępólno Krajeńskie.
W ramach realizacji projektu przewiduje się utworzenie szlaku turystycznego „Znaki Europy".
Ponadto planowane jest zorganizowanie zagranicznych i krajowych wyjazdów studyjnych,
zorganizowanie seminariów na temat obyczajów, obrzędowości i kultury żywienia na terenie
gmin: Chełmża, Mogilno, Sępólno Krajeńskie, a także szeroko rozumiana promocja trzech
gmin uczestniczących w projekcie poprzez wydanie folderów, płyt CD oraz mapy
z zaznaczonymi miejscami o wysokich walorach historycznych, kulturowych, środowiskowych
i turystycznych.
Cel: Celem przedłożonego projektu jest rozwój aktywności społeczno-gospodarczej w oparciu
o wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury poprzez podjęcie
następujących zadań:
− Opracowanie koncepcji doprowadzenia do przyspieszonego rozwoju regionu w oparciu
o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze.
− Zachowanie i odbudowa poszczególnych zabytków (miejsc, charakterystycznych śladów
dla poszczególnych faz historycznych i obszarów kulturowych) w zwartym krajobrazie
kulturowym. Nowe użytkowanie miejsc i budowli dla celów kulturalnych, turystycznych
i społecznych w sensie kontynuacyjnego rozwoju urbanistycznego i przestrzennego,
tradycji danego obszaru kulturowego i epoki oraz stylu życia z wykorzystaniem dziedzictwa
materialnego i kulturalnego charakterystycznego dla danej fazy rozwoju i obszaru
europejskiego.
− Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez skoordynowaną gospodarkę ochrony zabytków
i gospodarkę turystyczną.
− Zapewnienie rozwoju gospodarki regionu z uwzględnieniem standardów ochrony
środowiska. Polepszenie bilansu kulturowych i społecznych oraz gospodarczych przemian
strukturalnych: nowe użytkowanie zamiast niszczenia i wyburzania, adaptacja miejsc
historycznych do nowych funkcji i elementów rozwojowych (wykorzystanie turystyczne,
gospodarcze, edukacyjne). Budowanie zdolności instytucji lokalnych do działania.
− Wzmocnienie świadomości regionalnej i identyfikacji mieszkańców poprzez uwypuklenie
wartości kulturowo-historycznej
posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego,
historycznego i materialnego oraz inicjowanie działań prorozwojowych w wyniku promocji
znaków i miejsc konstruujących wspólne dziedzictwo kulturowe Europy.
− Wzmocnienie identyfikacji europejskiej poprzez uwypuklenie powiązań ponadgranicznych
w wyniku promocji i rewitalizacji historycznych miejsc i ich udostępnienia dla celów
edukacyjnych, społecznych i gospodarczych.

III. BOGACTWO KULTUROWE REGIONU INSPIRACJĄ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WJEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM
Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy
Obszar, w który wpisuje się projekt: Poprawa jakości terytorium
Opis: Projekt zakłada nawiązanie i rozwój współpracy międzyregionalnej dla sprawdzenia
nowych rozwiązań w kreowaniu polityki regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim dla
poprawy jakości terytorium. Osią wszystkich działań będzie wykorzystanie zasobów
kulturowych regionu poprzez rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych. Zainspirowani
dorobkiem innych regionów Europy oraz przy pomocy ekspertów zagranicznych wykreowana
zostanie nowa jakość w podejściu do rozwoju obszarów wiejskich. Wzmocniona zostanie
tożsamość tych obszarów, pojawią się nowe, alternatywne kierunki rozwoju wsi, wzrośnie
aktywność mieszkańców i w większym stopniu wykorzystane zostaną atuty partnerstwa.
Dokonana zostanie identyfikacja produktów o charakterze tradycyjnym i regionalnym,
wydany zostanie folder z mapą tych produktów, sprawdzone zostaną metody uzyskiwania
derogacji dla nich, sporządzania specyfikacji i dokumentów do ich rejestracji.
Cel ogólny:
1. Nawiązanie i rozwinięcie współpracy międzyregionalnej dla stymulowania i testowania
nowych rozwiązań w zakresie polityki regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim dla
poprawy jakości terytorium poprzez rozwój produktu regionalnego i tradycyjnego.
Cele szczegółowe:
1.Wykorzystanie doświadczeń innych regionów do pobudzenia rozwoju obszarów wiejskich
w kujawsko-pomorskiem.
2.Poprawa jakości życia na wsi poprzez stworzenie możliwości alternatywnych źródeł
zarobkowania.
3.Inspirowanie lokalnych społeczności do lepszego wykorzystania własnych zasobów, w tym
kulturowych, szczególnie w zakresie identyfikacji i komercjalizacji produktów regionalnych
i tradycyjnych.
4.Rozwój systemów dystrybucji produktów regionalnych i tradycyjnych, zwłaszcza sprzedaży
bezpośredniej.
5.Promowanie produktu tradycyjnego i regionalnego wytwarzanego metodami ekologicznymi,
jako alternatywy dla przemysłowych metod produkcji rolnej, obciążających środowisko.
6.Wzrost bioróżnorodności dla produkcji wysokojakościowej żywności bez degradowania
środowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie rodzimych ras zwierząt i odmian oraz
gatunków roślin.
7.Promowanie idei „Slow Food", zwłaszcza wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
hoteli i restauracji w celu zwiększenia popytu na żywnościowe produkty regionalne
i tradycyjne.
8.Wsparcie organizowania się producentów produktu regionalnego i tradycyjnego.

