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Strategia rozwoju turystyki w województwie 
wielkopolskim do 2020 r.

Cel strategiczny 1.2

Rozwój produktów turystyki kulturowej

Cel operacyjny 1.2.1

Rozwój szlaków turystyki kulturowej, w szczególności 
Szlaku Piastowskiego



Partner zadań:

Klaster turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Suma dotacji w latach 2016-2019: 176 530 zł

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Cykl szkoleń i warsztatów na Szlaku Piastowskim
wysokość dotacji: 14 000 zł

IV Weekend na Szlaku Piastowskim
wysokość dotacji: 40 000 zł



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020

Działanie 4.4 
Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Poddziałanie 4.4.1 
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Beneficjenci: WOT, MPPP w Gnieźnie, MPP na Lednicy, 
Archidiecezja Poznańska, Klasztor oo. Franciszkanów 
w Gnieźnie, Parafia rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie

Wartość projektów: 55 461 985,41 zł
Dofinansowanie z UE: 39 823 347,96 zł



Szlak Piastowski w przestrzeni wirtualnej

www.szlakpiastowski.pl

koordynator@szlakpiastowski.pl
wielkopolskie@szlakpiastowski.pl
kujawsko-pomorskie@szlakpiastowski.pl

Zwiedzaj Szlak Piastowski

szlakpiastowskipl

Szlak Piastowski
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Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku 
Piastowskiego jako dziedzictwa kulturowego Wielkopolski poprzez 
interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan.

Okres realizacji projektu:  16 VII 2017 - 30 VI 2020
Wartość całkowita projektu: 7 745 689,40 zł
Wartość dofinansowania: 4 442 681,49 zł

WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 4: Środowisko,
Działanie 4.4: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego regionu,
Poddziałanie 4.4.1: Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego 
województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski



Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego 
województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski

Miasto Kalisz: 
działania inwestycyjne obejmujące Basztę „Dorotka” wraz z wnętrzem 
oraz przybasztowymi murami i terenem otaczającym

Gmina Pobiedziska: 
modernizacja Skansenu Miniatur w Pobiedziskach

Miasto Gniezno: 
wykonanie Traktu Królewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach: 
roboty budowlane na Domu Podcieniowym

Miasto Konin: 
prace budowlane związane z Konińskim Słupem Drogowym



Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego 
województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski

Lider projektu:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna: 
 wydawnictwa i gadżety promocyjne, 
 turystyczne tablice informacyjne
 aplikacja mobilna wykorzystująca technologię AR,
 wizyty studyjne,
 ogólnopolska kampania promocyjno-informacyjna.



Kampania promocyjna Szlaku Piastowskiego

Główne cele:
 kreowanie wizerunku Szlaku Piastowskiego jako 

nowoczesnego i atrakcyjnego celu podróży, 
spełniającego wymogi turysty XXI w.,

 zachęcenie do odwiedzenia jednego z najważniejszych 
i najstarszych polskich szlaków turystycznych,

 wzmocnienie wizerunku Wielkopolski – kolebki 
nowoczesnej polskiej państwowości, miejsca 
symbolicznego związania kulturowego i społecznego z 
przestrzenią europejskiej cywilizacji.



Kampania promocyjna

kampania radiowa artykuły
w Onet Podróże

kampania GDN
w serwisie YouTube

social media outdoor konferencja prasowa



Wizyty studyjne

 lipiec i sierpień 2019 r.
 dziennikarze, blogerzy, touroperatorzy
 24 uczestników w trakcie 4 wyjazdów
 ponad 20 obiektów na trasie



Gadżety promocyjne Szlaku Piastowskiego



Kampania outdoorowa



Konferencja prasowa

 podsumowanie projektu

 obecność mediów krajowych i regionalnych

 udział przedstawicieli pięciu miast partnerskich

 miejsce: dziedziniec Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu



Oznakowanie Szlaku Piastowskiego

 oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego
turystycznymi znakami drogowymi E22a, E22b 
oraz E22c,

 274 znaki w całej Wielkopolsce,

 okres realizacji 2016-2018,

 finansowanie z dodatkowej składki UMWW.



Oznakowanie Szlaku Piastowskiego

 14 tablic informacyjnych przed obiektami Szlaku 
Piastowskiego,

 opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne 
w technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augmented
Reality),

 integracja tablic informacyjnych z aplikacją,

 okres realizacji projektu 2016-2019,

 finansowanie ze środków z WRPO i z dodatkowej składki 
UMWW.



Wydawnictwa

 Szlak Piastowski na Start
 Kuchnia wielkopolan
 Zagadki Szlaku Piastowskiego (książka dla dzieci)
 Seria ulotek tematycznych

 Dla każdego
 Dla rodzin z dziećmi
 Dla aktywnych
 Dla seniorów

 Zakładki do książek ze Szlakiem Piastowskim
 Pocztówki

Nakład całkowity: 200 tys. + 90 tys. pocztówek i zakładek

 Tropem wielkich Piastów
 Trasa legend
 Śladami początków chrześcijaństwa



Dostępność Szlaku Piastowskiego

Opracowanie kryteriów dostępności:
 wykonawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 termin realizacji: VIII-XII 2018 r.

Analiza dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego:
 wykonawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 termin realizacji: VI-XI 2019 r.

Grupy docelowe opracowania: 
 osoby z niepełnosprawnością ruchową, 
 osoby niewidome i niedowidzące, 
 osoby niesłyszące i niedosłyszące, 
 osoby starsze, 
 odwiedzający z dziećmi.



Tomasz Wiktor
Dyrektor 
Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Prezes
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Dziękuję za uwagę


