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Euroszansa dla Lubelszczyzny 
Pow iat Pulaw ski stawia 
na rozwo] t uryst yki jako 
jednej z wi odqcych branz 
napedzajacych lokal na 
gospodarke, realizu jac 
od list opada 20 11 r. 
pro jekt " Euroszansa dla 
Lubelszczyzny" ze srodkow 
Szw ajcarsko-Polskiego 
Programu wspolpracy. 

Part nera mi powiatu sa : Lubelski 
Osrodek Doradztwa Rolniczego w 

Konskowoli, Lokalna Grupa Dzialania 
.Zielony Pierscien" i Lubelski Osrodek 
Samopomocy. Wsparciem w ra mach 
projekt u objeto 11 gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich - 10 Z terenu po
wia tu pulawskiego oraz gmine Wojcie
chow z powiatu lubelskiego, z ktora, ze 
wzgledu na bezposrednie sasiedztwo , 
byly juz rea lizowane wspolne dzialania 
proturystyczne. 

tematyce: Zaczynam dzialac - dzie
dzictwo kulturowe i kulinartie, Jestem 
aktywny, Kom unikacja interpersonal
na, Jak zaloZlJc uilasnqfi rme - krok p o 
kroku. Biznesplan oraz Przygotowanie 
do wypelnienia wn iosku aplikacyjne
go. Uruchomiono po rtal euro-szan sa.pl 
z platforrna e-leam ingowa, Mieszkan cy 
powiatu mie li mozliwosc wymiany do
swiadczeri podczas dwoch wizyt studyj
nych w Szwajcarii oraz rewi zyty Szwaj
carow na Lubelszczyinie. 

- Projekt wsp iera kre atywnosc i ak
tywnosc mieszkancow naszego powiatu 
- mowi Starosta Pulawski Witold Po
piolek. - Udalo nam sie dofina nsowac 
az 107 wni oskow na kwote blisko 8 
mIn zl, Gra nty udzielone na realizaeje 
projektow przyczyn iaja sie do uaktyw
nienia lokalnych spolecznosci, skutku
j~ wzmocnieniem i rozwojem sektora 
obs lugi tu rystyki. Pojawily sie nowe 
produkty tu rystyczne i regionaln e, ta
kie jak Swieto Truskawki w gminie Pu 
lawy czy Swieto Sob6 tki w Naleczowie, 

Przygotowania do projektu Zarzad 
Powiatu zainicjowal jnz w 2008 roku. 
Jego intencja bylo podjecie zdecydo
wanych i ukierunkowanych dzialan na 
rzecz pobudzenia gospodarki ziemi pu
lawskiej. Szanse rozwoju dostrzezono 
w rozwinieciu i podniesieniu jakosci 
uslug turystycznych na obszarach wiej
skich, z naciskiem na tworzenie miejsc 
pracy w turystyce jako alternatywy dla 
rolnictwa. W ramach projektu zorga
nizowano 120 szkolen dla 1611 osob 0 

ktore staja sie nasza lokalna tradycja. 
Kluczowym zadaniem w projekcie bylo 
opracowanie i opublikowanie doku
mentu Plan Rozwoju Turystyki - doda
je starosta Witold Popiolek, Co istotne, 
prace prowadzone byly przy znaczacym 
udziale mlodziezy, W rezultacie zrozni
cowane, miedzypokoleniowe gremium 
wypracowalo smiala i nowoczesna wi
zj~ rozwoju tu rystyki, widzac w niej 
potencjal nowych miejsc pracy. Dzieki 
projektowi powstalo 30 nowych pod

miotow gospodarczych. Nowatorskim 
wsparciem obje lo osoby urucharniajace 
dzialalnosc - uzyskaly one w ra mach 
projektu szkolenie, doradztwo, wyjazdy 
studyjne oraz coaching. 

Wartosc projektu to 11 990 513,43 
zl, w tym wklad wlasny gmin wyniosl 
442 513,59 zl. Realizacja projektu po
trwa do 31 marca 2015 roku. _ 
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