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Przełom XX i XXI w. to czas dynamicznego rozwoju turystyki kulturowej.

Europejskim szlakiem kulturowym może zostać trasa o wybitnym 
znaczeniu dla kultury i tożsamości kontynentu.

Obecnie istnieje w Europie wiele szlaków kulturowych, m.in.: cysterski, 
hanzeatycki, wikingów, Mozarta…

Ich ustanawianiem i koordynacją zajmuje się Europejski Instytut 
Szlaków Kulturowych z siedzibą w Luksemburgu.

Idea Szlaków Kulturowych



Camino de Santiago

Początek istnienia i rozwoju 
szlaków kulturowych jest ściśle 
związany z Drogami Św. Jakuba, 
które w  1987 roku jako pierwsze 
otrzymały miano europejskiego 
szlaku kulturowego.

Koncepcja tego szlaku odwołuje 
się do istniejącej już w 
średniowieczu drogi 
pielgrzymkowej wiodącej do 
Santiago de Compostela.



Projekt RECReate finansowany jest  z programu 
EWT Południowy Bałtyk

Oś priorytetowa 2.3 Atrakcyjno ść oraz wspólna to żsamo ść

Zrównowa żone wykorzystanie zasobów naturalnych 
oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalne go



Obszar realizacji projektu

Kretinga – Gdańsk – Lębork – Koszalin – Szczecin - Greifswald



Bud żet Projektu:

Partner bud żet 85% UE 15% własne

Gmina Miasto Lębork – Lider Projektu 170 376,44 € 144 419,97 € 25 556,46 €

Powiat Lęborski 70 465,09 € 59 895,32 € 10 569,76 €

Województwo Pomorskie 26 000,00 € 22 100,00 € 3 900,00 €

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 32 459,46 € 27 590,54 € 4 868,92 €

Uniwersytet Gdański 96 600,00 € 82 110,00 € 14 490,00 €

Województwo Zachodniopomorskie 129 184,00 € 109 806,40 € 19 377,60 €

Fundacja Szczecińska 129 184,00 € 109 806,40 € 19 377,60 €

Miasto Kretinga – Litwa 100 200,00 € 85 170,00 € 15 030,00 €

Uniwersytet w Greifswaldzie – Niemcy 500 000,00 € 425 000,00 € 75 000,00 €

Razem 1 254 468,99 € 1 066 298,64 € 188 170,35 €



Cele Projektu:

• reaktywacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Dróg Św. Jakuba w 
obszarze Południowego Bałtyku 

• Promocja turystyczna i kulturowa regionu - połączenie pojedynczych 
obiektów i miejscowości „na Szlaku” w logiczną całość, 

• podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich 
miejscowości na Europejskim Szlaku Kulturowym i zachęcenie do 
aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego 
regionu (wydarzenia, produkty regionalne, rzemiosło, baza agroturystyczna)

• włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, 
kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, szkół, uczelni, 
przedsiębiorców 

• Umożliwienie osobom starszym, niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji 
materialnej na spędzanie czasu i poznanie ciekawych miejsc w atrakcyjny 
i niedrogi sposób. 

• Aktywizacja wolontariatu „wokół Szlaku”



Korzy ści dla miejscowo ści i gmin:

– Podniesienie rangi i atrakcyjności miejscowości przez włączenie jej 
w struktury Europejskiego Szlaku Kulturowego 
(także miejscowości  mniejsze, odsunięte od morza)

– Promocja Szlaku = promocja miejscowości (gminy)
( wyjątkowość)

– Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców

– Integracja mieszkańców

– Ułatwienie możliwości ubiegania się o dotacje z innych źródeł na 
kolejne inicjatywy, odnowę i konserwację zabytków, rozwój 
niedrogiej bazy noclegowej 
(reaktywacja struktur europejskiego szlaku kulturowego)



Działania w Projekcie:

Działania „twarde”
– Inwentaryzacja obiektów na Szlaku
– Wytyczenie przebiegu Szlaku
– Oznakowanie Szlaku
– Opracowanie i wydanie przewodnika
– Opracowanie i wydanie mapy
– Przygotowanie i wydanie audioprzewodników

Działania „miękkie”
– Szkolenia dla wolontariuszy, mieszkańców, użytkowników
– Promocja Szlaku (udział w targach i innych wydarzeniach)
– Organizacja wydarzeń 



Działania w Projekcie:



Działania w Projekcie:



Przykłady oznakowania w mie ście:
drogowskazy na słupach i budynkach 



Przykłady oznakowania w mie ście:
na chodnikach i drogach dla rowerów 



Przykłady oznakowania na drogach dojazdowych: 



Przykłady oznakowania poza miastem: 





Samorządy:
– Współpraca przy wytyczeniu szlaku
– Udzielenie stosownych zgód na przebieg szlaku
– Pomoc przy organizacji szkoleń dla interesariuszy
– Działania informacyjne i promocyjne

Instytucje:
– Udzielenie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń
– Współpraca przy organizacji i dalszym monitoringu

Kościoły:
– Duchowa budowa Szlaku 
– Zwiększenie dostępności do obiektów (informacja)

Wyzwania – tworzenie i trwało ść Projektu



Wyzwania – tworzenie i trwało ść Projektu

– Trwałość i aktualizacja oznakowania i oferty  

– Podejmowanie nowych inicjatyw

– Rozwijanie usług uzupełniających (noclegi, gastronomia, informacja 
itp.) 

– Organizacja wydarzeń uzupełniających ofertę Szlaku

– Promocja Szlaku

– Dbałość o rozwój „duchowy” Szlaku



Koordynacja szlaku

Źródło: Koordynacja funkcjonowania szlaków tematycznych jako zarządzanie produktem turystycznym - Armin Mikos v. Rohrscheidt



Na etapie realizacji Projektu RECReate:
• Województwo Zachodniopomorskie (samorz ąd)

• Fundacja Szczeci ńska (Ko ściół)

Po zakończeniu realizacji Projektu: 
• Fundacja Szczeci ńska / Kapituła Pomorskiej Drogi Św. Jakuba

• Celowa organizacja pozarz ądowa (stowarzyszenie, bractwo itp.)

Koordynacja Szlaku (w województwie zachodniopomorskim)



ZAKRES MINIMALNY  

(niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania szlaku jako realnego produktu)

1. monitoring stanu systemu ( w tym oznaczenia tras i obiektów, ich stanu i 
dostępności)

2. zarządzanie informacj ą (zbieranie lub wytwarzanie, przetwarzanie, aktualizacja 
i dystrybucja)

3. Promocja szlaku jako produktu 
(organizowanie lub współorganizowanie, zarządzanie)

Koordynacja Szlaku 

Źródło: Koordynacja funkcjonowania szlaków tematycznych jako zarządzanie produktem turystycznym - Armin Mikos v. Rohrscheidt



OPTYMALNY ZAKRES KOORDYNACJI 

4. dystrybucja prostych usług turystycznych, w tym inicjowanie i 
pośrednictwo 
(zwiedzanie, warsztaty, pokazy itd., także przygotowywanie materiałów, 
organizowanie szkoleń personelu) 

5. organizowanie usług zło żonych (cykliczne wydarzenia, pielgrzymki 
wspólne) 
(dla całości szlaku lub konkretnych odcinków albo miejsc) 

6. regularne przeprowadzanie lub zlecanie badań: ruchu turystycznego, 
opinii i preferencji turystów /pielgrzymów (uczelnie)

Koordynacja Szlaku 

Źródło: Koordynacja funkcjonowania szlaków tematycznych jako zarządzanie produktem turystycznym - Armin Mikos v. Rohrscheidt



Reaktywacja Szlaku o ważnym europejskim znaczeniu:
– Włączenie miejscowości i gmin w europejskie struktury
– Współpraca przy wytyczeniu szlaku
– Udzielenie stosownych zgód na przebieg szlaku
– Pomoc przy organizacji szkoleń dla interesariuszy
– Działania informacyjne i promocyjne

Instytucje:
– Udzielenie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń
– Współpraca przy organizacji i dalszym monitoringu

Kościoły:
– Duchowa budowa Szlaku 
– Zwiększenie dostępności do obiektów (informacja)

Podsumowanie:



Dziękuję za uwagę

Bożena Wołowczyk
Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
bwolowczyk@wzp.pl
Tel. 44 19 135
www.turystyka.wzp.pl


