Formularz zgłaszania projektów
do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich
w Województwie Podlaskim

1. Podstawowe informacje*
a) Tytuł projektu: „Rowerem przez wieś”
b) Pomysłodawca/y: Inicjatywa Magia Podlasia
c) Lokalizacja projektu: w obrębie istniejącego szlaku turystycznego „Drzewo i Sacrum”
d) Obszar tematyczny: warsztaty i konkurs fotograficzny, wystawa, publikacja
e) Szacunkowy koszt projektu: 20 000 zł
f) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:

2. Cele projektu*
Cel główny:
- popularyzacja piękna drewnianej architektury białostocczyzny na szlaku „Drzewo i
Sacrum”.
Cele szczegółowe:
- twórcze zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponad
gimnazjalnych,
- stworzenie wartościowego tematycznie i estetycznie cyklu zdjęć dokumentalnych, jakie
można umieścić na stronie internetowej szlaku Drzewo i Sacrum,
- poszerzanie wśród mieszkańców Podlasia świadomości własnej kultury i korzeni,
- przy okazji warsztatów fotograficznych, późniejszej wystawy oraz publikacji odkrywanie
atrakcyjności tej części regionu pod względem turystycznym,
- podczas kilku spotkań z przedsiębiorcami oraz trenerami z UP zachęcanie osób
zamieszkujących w obrębie szlaku „Drzewo i Sacrum” do prywatnych inicjatyw budujących
bazę turystyczną szlaku (np. tworzenie gospodarstw agroturystycznych, animowanie działań
popularyzujących szlak.
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3. Opis projektu*
Przedmiotem projektu będzie zorganizowanie w 2013 roku, okresie wakacyjnym warsztatów
fotograficznych dla młodzieży połączonych z wycieczką rowerową szlakiem „Drzewo i
Sacrum”. Zajęcia odbywać się będą w terminie wakacyjnym (lipiec/sierpień) i trwać 3-4 dni.
W warsztatach weźmie by udział ok. 20 młodych osób. Wycieczka przebędzie trasę około 120
km startując z Bielska Podlaskiego, poprzez Orlę, Czyże, Narew, Ryboły, Rajsk, Hryniewicze
Duże i wracając z powrotem do Bielska Podlaskiego. W tym czasie odbędą się zajęcia
fotograficzne w terenie, na których młodzież pozna i dokumentować będzie piękno oraz
bogactwo drewnianej architektury Podlasia. Zaaranżowane będą spotkania z rzemieślnikami,
artystami czy rzeźbiarzami ludowymi, którzy opowiedzą o swojej pracy twórczej,
zaprezentują wyroby i przybliżą historię regionu. Na noclegi oraz posiłki gościć będą
miejscowi mieszkańcy, którzy zaserwują tradycyjne, regionalne potrawy.
Przygotowania zostanie wystawa poplenerowa oraz publikacja zawierająca zdjęcia i opis
przedsięwzięcia. Wystawa otwarta zostanie w Białymstoku i następnie eksponowana będzie w
szkołach na terenie województwa podlaskiego.
Działaniem dodatkowym po warsztatach będzie przygotowanie spotkania z zaproszonymi
przedsiębiorcami oraz pracownikami Urzędu Pracy (np. z Bielska Podlaskiego) pod tytułem
„Perspektywy rozwoju turystyki woj. podlaskiego”. Spotkanie zorganizowane zostanie dla
osób z regionu Podlasia zainteresowanych inwestowaniem w turystykę, prowadzeniem
działalności gospodarczej w oparciu o turystykę itd., w szczególności osób z terenów
objętych szlakiem kulturowym „Drzewo i Sacrum”.

4. Uzasadnienie*
Główną potrzebą wskazującą na konieczność zrealizowania projektu jest twórcze
zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży oraz promowanie woj. podlaskiego, jako terenu
atrakcyjnego turystycznie. Niniejszy projekt bezpośrednio angażuje osoby młode, które są w
przededniu ważnych decyzji życiowych m. in. związanych z podjęciem zawodu lub studiów
w określonym kierunku, np. związanych z turystyką. Ponadto zaangażowani zostaną
mieszkańcy miejscowości pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Hajnówką (czyli miejscowości ze
szlaku „Drzewo i Sacrum”). Szlak zyska materiały do promocji oraz własnego rozwoju z
przyszłości. Przygotowana wystawa wraz z towarzyszącą jej publikacją będzie dokumentem
świadczącym o atrakcyjności przedsięwzięcia i zachęci indywidualne osoby do odbywania
podobnych wycieczek po szlaku kulturowym „Drzewo i Sacrum”.
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5. Zakres projektu*
Adresatami projektu będą:
- młodzież z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych,
- mieszkańcy terenów objętych szlakiem kulturowym „Drzewo i Sacrum”,
- osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z turystyką,
- nauczyciele, którzy będą mogli mobilizować podopiecznych do działania,
- turyści, który w przyszłości korzystać będą z efektów projektu jako źródła informacji o
szlaku „Drzewo i Sacrum”.
6. Szacunkowy kosztorys*
Składowe projektu

Koszt

1. Noclegi i wyżywienie

4000,-

2. Materiały warsztatowe oraz wydatki związane z
ewentualnym serwisowaniem rowerów podczas trasy

1500,-

2. Przygotowanie i wydruk publikacji

6000,-

3. Przygotowanie wystawy (wydruk odbitek, oprawa,
poczęstunek)

1000,-

4. Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia warsztatowe oraz
opiekunów (5 osób).

5000,-

5. Przygotowanie spotkania dla zainteresowanych rozwojem
turystyki woj. podlaskiego (wynajem sali, herbata, kawa,
wynagrodzenie dla prowadzących spotkanie)

2500,-

RAZEM

20000,-

Dodatkowe załączniki (zalecane):
Zamieszczam odnośniki do stron internetowych:
- informacje na temat szlaku „Drzewo i Sacrum”: http://drzewoisacrum.eu/pl/o-szlaku
- odnośnik do strony internetowej pomysłodawcy projektu - grupy Magia Podlasia:
http://www.magiapodlasia.pl/


pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE!
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do:

□ realizacji projektu obywatelskiego Województwa Podlaskiego
□ dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Piotr Świderski
Podpis osoby upoważnionej do złożenia projektu
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