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Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji
Q&A/na czacie

Jacek Piwowarski, Dolina Kacanki
Dzień dobry, mam kilka wniosków dotyczących priorytetu 4. Przede wszystkim martwi mnie
tylko inwestowanie w obiekty i tworzenie szlaku. Jak to wzbudzi aktywność społeczności
lokalnych? Mamy już przykład szlaku rowerowego, jak lokalne społeczności na nim
korzystają? Jak wzbudziła się aktywność społeczna dzięki nim? To pytanie retoryczne. Moim
zdaniem rozwiązaniem na pobudzenie społecznej aktywności, rozwój turystyki na bazie
lokalnych zasobów to testowanie i tworzenie WIOSEK TEMATYCZNYCH. Reprezentuję
środowiska wiejskie, które szczególnie są narażone na wykluczenie i brak dostępności do
wielu źródeł rozwoju ekonomicznego. Dlatego tak ważnym jest tworzenie wiosek
tematycznych i bazowanie na zasobach kulturowych, przyrodniczych i historycznych (mamy
ogromny, niewykorzystany potencjał w województwie). Brak jest systemowych działań w tym
kierunku, sieciowania, pogłębiania wiedzy. Od lat składamy wnioski do wielu dokumentów o
wspieranie lokalnego dziedzictwa i środowisk poprzez tworzenie wiosek tematycznych.

Poza tym tworzenie miediatek tylko w oparciu o biblioteki jest dość mało efektywne.
Priorytetem powinno być działanie w partnerstwie z lokalnymi ngo, które działają na
pierwszej linii społecznych zmian i najlepiej znają lokalne środowisko.

Marek Musiej
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące wcześniejszych konsultacji społecznych - kiedy
planujecie Państwo opublikowanie nowej wersji projektu Programu wraz z zestawieniem
uwag zgłoszonych w toku konsultacji i odniesieniem się do nich?

Wojciech Farbaniec
Tytułem uzupełnienia pragnę zwrócić uwagę jeszcze raz na gminy uzdrowiskowe na tzw.
ścianie wschodniej. Gminy te potrzebują wsparcia, żeby móc sprostać konkurencji, dlatego
proszę pamiętać o katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z tego programu jak
również o odpowiedniej wysokości środków koniecznych do zabezpieczenia potrzeb gmin
uzdrowiskowych i turystycznych.

Monika Knefel IGKTZ
Potwierdzamy i popierany temat wiosek tematycznych i wszelkich działań związanych z
ochroną zasobów przyrodniczych przez wspieranie ich odnowy.
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