
 
 
 
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I 
 
Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych  
i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej. 
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, 
Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn. 
 
Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:  

1. Gmina Borzęcin: budowa altany turystycznej wraz z parkingiem i miejscami 
wypoczynku w miejscowości Waryś, na skrzyżowaniu szlaków rowerowych „Brzesko”  
i „Pętla malowana”. 

2. Gmina Ciężkowice: budowa wiosek rowerowych  w miejscowości Bruśnik oraz 
miejscowości Jastrzębia, w skład której wchodzić będzie altana drewniana wraz z 
elementami małej architektury tj. stojak na rowery, ławki, tablica informacyjna oraz 
kosz na śmieci.  

3. Gmina Czchów: adaptacja i rozbudowa  istniejących ruin zamku w miejscowości 
Czchów, w tym odbudowa wieży bramnej, zagospodarowanie nawierzchni 
dziedzińca, częściowa nadbudowa murów obronnych. 

4. Gmina Gromnik: budowa Rotundy – Centrum Punktu Informacyjnego w miejscowości 
Gromnik wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu 
obiektu. 

5. Gmina Iwkowa: budowa wieży widokowej w miejscowości Iwkowa oraz budowa 
miejsc postojowych do obsługi wieży. 

6. Gmina Pleśna: budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka - przebudowa 
istniejącej wiaty, montaż systemowego WC, wykonanie studni, placu rekreacyjno-
wypoczynkowego, ciągów komunikacyjnych, zieleni, miejsc postojowych, małej 
architektury, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz budowę zjazdu publicznego . 
W miejscowości Łowczówek budowa wiaty, budynku WC, zbiornika na nieczystości, 
studni, małej architektury, zieleń, utwardzenie i oświetlenie terenu. 

7. Gmina Ryglice: budowa w miejscowości Ryglice altany z miejscem do grillowania  
i przyległym tarasem, oświetlenie terenu, zjazd z drogi i budowa drogi wewnętrznej 
dojazdowej, budowa miejsc do parkowania. 

8. Gmina Szczurowa: budowa Szałasu myśliwskiego wraz z doziemną wewnętrzną 
instalacją elektryczną w miejscowości Strzelce Wielkie. 

9. Gmina Tuchów: budowa wiaty turystycznej w miejscowości Jodłówka Tuchowska  
i zagospodarowanie terenu wokół niej. 

10. Gmina Zakliczyn: wykonanie robót związanych z budową ścieżki rowerowej  
w miejscowości Zakliczyn. 

11. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja 
Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie 
gdzie zrealizowano inwestycje. Ponadto przewidziano wizytę dziennikarzy w ramach 



wizyty studyjnej na której zostaną im zaprezentowane rezultaty projektu. Dodatkowo 
zostaną przygotowane 3 spoty video promujące zmodernizowane oraz wybudowane 
obiekty.  

 
Okres realizacji: 02.05.2016-31.12.2018 
Całkowita wartość projektu: 7 041 749,05 zł 
Wartość dofinansowania: 4 628 363,95 zł 
 
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – spr). 
 
Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl  
Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ?  
Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na 
bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury. 

http://www.lot.tarnow.pl/

