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Krótko o operacji 
"Kultura, media,
natura - innowacyjne
podejście do
dziedzictwa obszaru
LGD Morawskie
Wrota"

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie: 19 LEADER
Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte
PROW 2014-2020
Data podpisania umowy: 16.07.2020 r.
Całkowity koszt projektu: 60.000,00 PLN
Dofinansowanie: 38.178,00 PLN (63,63% kosztów kwalifikowalnych)
Czas realizacji projektu: do 31.10.2021 r.
Wnioskodawca: Gmina Godów
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Operacja "Kultura, media,
natura - innowacyjne
podejście do dziedzictwa
obszaru LGD Morawskie
Wrota" wpisuje się w cele
Strategii Rozwoju
Lokalnego Stowarzyszenia
LGD „Morawskie Wrota”

Cel ogólny LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywione przez aktywność
mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe,
historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy LSR

CS3.1  Wysoka wiedza oraz szacunek mieszkańców 
do dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego,
turystycznego oraz historycznego oraz rozwój działań
turystycznych

Przedsięwzięcie LSR
P10. Nasze skarby - popularyzacja materialnego
i niematerialnego dziedzictwa obszaru
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Projekt i wydruk
interaktywnych
widokówek
10 wzorów widokówek

1
Opracowanie aplikacji
multimedialnej

2
Projekt i wydruk
kolorowanek
tematycznych
3 rodzaje kolorowanek

3 4 5

Efekty operacji
"Kultura, media,
natura..."

Street View Trusted, Activ-Tour,
Street View dla ŻSzR

Projekt i zakup
intermedialnego systemu
wystawienniczego
składający się z 12 plansz

Oznakowanie atrakcji
turystycznych

2 tablice informacyjne
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1
Opracowanie aplikacji
multimedialnej

Street View Trusted
Activ-Tour
Street View dla ŻSzR

 Usługa Street View Trusted obejmowała:
- sfotografowanie 16 lokalizacji 
- opublikowanie zdjęć na Mapach Google, indywidualnie dla każdej lokalizacji.

Zrealizowane spacery prezentują lokalizacje związane z dziedzictwem kulturalnym,
historycznym i przyrodniczym:

Ośrodek Kultury w Godowie 
Ośrodek Kultury w Gołkowicach
Ośrodek Kultury w Skrbeńsku
Ośrodek Kultury w Skrzyszowie
Świetlica w Podbuczu
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie
Kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach
Kościół drewniany pw. Św. Anny w Gołkowicach
Budynek szkoły podstawowej w stylu belwederskim w Łaziskach
Transgraniczna Strefa Aktywności w Gołkowicach
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Godowie
Obiekt sportowy wraz z punktem odpoczynkowym w Skrbeńsku
Park sołecki w Łaziskach
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Krostoszowicach
Punkt odpoczynkowy przy Żelaznym Szlaku Rowerowym w Łaziskach
Drewniany most w Gołkowicach
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https://goo.gl/maps/aDf6bznVSY4UHAvk8
https://goo.gl/maps/aDf6bznVSY4UHAvk8
https://goo.gl/maps/MgeT551uwEwnpbHaA
https://goo.gl/maps/Q5ezVDvMjurHhK5cA
https://goo.gl/maps/UcJukXc7sbdwcX3b7
https://goo.gl/maps/9P22gGXBaCHe4vCi9
https://goo.gl/maps/wB95A4GCT3vxJUVN9
https://goo.gl/maps/iUxL75itSRjqQLmy6
https://goo.gl/maps/FFDUTqb5L31LUrV58
https://goo.gl/maps/S7qAqwEptKouM7AcA
https://goo.gl/maps/rJUfg9s7z9YiHhWH6
https://goo.gl/maps/xrJwN4X3Ujy99VYY9
https://goo.gl/maps/QLSzg9EY7RPnVh596
https://goo.gl/maps/cVxBrw3XzQAZcQ4o6
https://goo.gl/maps/zBMqMAvDd2BsqVVZA
https://goo.gl/maps/ZkN3JoG95c8hf94U6
https://goo.gl/maps/XUGXpoKpkgp23uoYA


Przykładowe spacery:

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie
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https://goo.gl/maps/wB95A4GCT3vxJUVN9


Kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach
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https://goo.gl/maps/iUxL75itSRjqQLmy6


Transgraniczna Strefa Aktywności w Gołkowicach
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https://goo.gl/maps/rJUfg9s7z9YiHhWH6


 Usługa Activ-Tour obejmowała:
- połączenie wykonanych zdjęć w wirtualny spacer
- opublikowanie spaceru na http://wirtualny-godow.pl/1

Opracowanie aplikacji
multimedialnej

Street View Trusted
Activ-Tour
Street View dla ŻSzR

 Utworzony został QR kod, który kieruje do spaceru:

Zakupiono 5 sztuk gogli VR - do wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym można przenieść się
do wybranego obiektu.
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https://wirtualny-godow.pl/


 Usługa Street View dla Żelaznego Szlaku Rowerowego obejmowała:
- utworzenie widoku ulicy dla Żelaznego Szlaku Rowerowego na terenie Gminy Godów
- opublikowanie widoku na Mapach Google.1

Opracowanie aplikacji
multimedialnej

Street View Trusted
Activ-Tour
Street View dla ŻSzR

Kilka linków, z różnych fragmentów trasy:
początek trasy od strony Jastrzębia-Zdroju
koniec trasy - przejście graniczne w Skrbeńsku
punkt odpoczynkowy w Łaziskach
punkt odpoczynkowy w Godowie
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https://goo.gl/maps/zo8NBHvzgc8LC9Rm7
https://goo.gl/maps/z7mkpMk3ycEYvZv1A
https://www.google.pl/maps/@49.934559,18.4647787,3a,75y,318.03h,84.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO84trYC-QK1vbr-RZqq7wfs-h6a6GjPPx9n_c!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO84trYC-QK1vbr-RZqq7wfs-h6a6GjPPx9n_c%3Dw203-h100-k-no-pi7.332175-ya273.45087-ro15.069148-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.pl/maps/@49.9277188,18.4833497,3a,75y,24.96h,80.29t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMvWucQ8q4f9RX5TD4uhA2Rn0SOQZgwtZiNhuM!2e10!3e11!7i7680!8i3840


2
Projekt i wydruk
kolorowanek
tematycznych

Zadanie obejmowało opracowanie graficzne, wydruk i dostawę trzech kolorowanek
tematycznych:
1. Śląskie tradycje
2. Nasze zabytki
3. Przygraniczne krajobrazy
w ilości 1000 sztuk każda.

3 rodzaje kolorowanek
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"Śląskie tradycje"
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"Nasze zabytki"
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"Przygraniczne krajobrazy"
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Projekt i wydruk
interaktywnych
widokówek
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10 wzorów widokówek

Zadanie obejmowało projekt i wydruk interaktywnych widokówek promujących
dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i historyczne:
- 10 wzorów
- nakład: 500 sztuk każdej widokówki.
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Na widokówkach umieszczone 
są kody QR odsyłające do:

- wirtualnych spacerów po obiektach gminnych
- filmu promocyjnego gminy
- piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
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Na widokówkach z obiektami gminnymi są QR kody do wirtualnych spacerow po danym obiekcie.
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Na widokówkach z imprez gminnych są QR kody do filmu promocyjnego o gminie Godów.
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Na widokówkach z krajobrazami są QR kody do piosenki "Lubię wracać tam, gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego
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4
Projekt i zakup
intermedialnego
systemu
wystawienniczego

Zadanie obejmowało projekt i zakup intermedialnego systemu wystawienniczego:
- 12 sztuk paneli, których motywem przewodnim jest dziedzictwo kulturowe,
historyczne i przyrodnicze
- panele mocowane do ram aluminiowych
- w skład systemu wchodzą także łączniki, podpory, maskownice oraz torby i wózek
transportowy.
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Zakupiony system
wystawienniczy to najbardziej
innowacyjny w Europie
modułowy system
wystawienniczy dzięki
możliwości rekonfiguracji
poszczególnych elementów.
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Przykładowe ustawienia:
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5 Zadanie obejmowało projekt i wydruk dwóch tablic tematycznych:
1. oznakowanie pomnika przyrody znajdującego się przy Kościele Wszystkich
Świętych  w Łaziskach  
2. tablica pamiątkowa ze zdjęciem zamku w Gołkowicach.Oznakowanie atrakcji

turystycznych

2 tablice informacyjne
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Tablica przy
zabytkowym kościele 
w Łaziskach

Oznakowanie zbiorowego
pomnika przyrody 
(kompleks drzew składający się
z 12 drzew 3 gatunków). 
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Tablica przy Ośrodku
Kultury w Gołkowicach

Tablica pamiątkowa ze zdjęciem
zamku w Gołkowicach
(charakterystyczne czworoboczne
zabudowania dworskie) wraz 
z  oznakowaniem umiejscowienia
zamku. 
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Dziękujemy za uwagę.

Projekt „Kultura, media, natura – innowacyjne podejście do dziedzictwa obszaru LGD Morawskie Wrota” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 


