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„Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie ma ej infrastruktury turystycznej s
zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmiern presj turystów”

cej

W okresie od 1 grudnia 2013r do 31 grudnia 2014 realizowany jest projekt pn. "Dla Kwisy dla
Natury – przygotowanie ma ej infrastruktury turystycznej s
cej zabezpieczeniu rzeki
Kwisy przed nadmiern presj turystów”. Projekt finansowany jest ze rodków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko 2007-2013 (85%) oraz Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (15%).
Celem projektu jest ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy aby
turystyka na tym terenie nie zagrozi a przyrodzie nale cej do Obszaru Natury 2000, która jest
tak bardzo cenna. Ruch na tym Obszarze Natury 2000 znacznie si zwi kszy co mo e
spowodowa bardzo wysok degradacj rodowiska naturalnego Doliny Dolnej Kwisy.
ównym dzia aniem przewidzianym w projekcie jest utworzenie infrastruktury turystycznej,
która pomo e w skanalizowaniu ruchu turystów na terenie obszaru Natura2000 Dolina Dolnej
Kwisy.
Partnerzy projektu:
Gmina Osiecznica
Gmina aga
Gmina Nowogrodziec
Nadle nictwo wi toszów
Nadle nictwo W gliniec
Nadle nictwo Boles awiec
Zamek Kliczków
Lokalna Grupa Dzia ania „Bory Dolno skie”
Firma Pont-Car Sp ywy pontonowe

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko
Dofinansowano ze rodków Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
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Dzia ania jakie zostan podj te w projekcie to przede wszystkim:
- stworzenie 3 Miejsc Postojowych Turystów (MPT), które skupi turystów w miejscach nie
zagra aj cych przyrodzie a pozwol w pe ni cieszy si przyrod i walorami turystycznymi w
Doliny Kwisy.
- utworzenie miejsca biwakowego
- przygotowanie 2 miejsc dost pu do rzeki rozpoczynaj cych sp ywy, poniewa brak takich miejsc
powoduje e tury ci niszcz brzegi rzeki aby si do niej dosta .
- stworzenie 2 cie ek przyrodniczych, które zwróc uwag turystów na warto ciowe siedliska i
gatunki zawi zane z tym terenem, poka funkcjonowanie doliny rzecznej, podnios wiedz o
przyjaznych zasadach przebywania na obszarach naturowych
- budowa wie y oraz pomostu do obserwowania przyrody Doliny Dolnej Kwisy
- opracowanie i wydanie materia ów informacyjno-edukacyjnych do cie ki przyrodniczokrajobrazowej w parku w Kliczkowie
- Opracowanie i wydanie materia ów informacyjno-edukacyjnych do cie ki przyrodniczokrajobrazowej w parku w Kliczkowie
- Wypracowanie Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie U ytkowania Szlaku Kwisy
- Opracowanie 5 tras edukacyjnych – Wyprawy Odkrywców. B
to cie ki edukacyjnyjne na
trasie szlaku kajakowego, które b
w sposób innowacyjny i aktywny informowa i edukowa o
walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz Gminach po onych w jej granicach.
Obszar i zakres realizacji zada : Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy“ na terenie gmin
Nowogrodziec, Osiecznica, aga :
budow trzech Miejsc Postoju Turystów (Tomis aw, awszowa, wi toszów),
przygotowanie trzech miejsc dost pu do rzeki (Kliczków, Nowa Wie , Nowogrodziec),
przygotowanie przenioski w Przej awiu,
przygotowanie miejsca biwakowego w Trzebowie,
modernizacja cie ki geologiczno-przyrodniczej przy zbiorniku na Kwisie w Osiecznicy
(budowa wie y widokowej i punktu widokowego),
utworzenie cie ki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie- przy zamku ,
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wydanie materia ów informacyjno-promocyjnych dot. Doliny Dolnej Kwisy.
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