
Propozycja  ujęcia  przez SW projektu  w    Programie Strategicznym Dziedzictwo i Przemysł   
Czasu Wolnego

Tytuł projektu: Zagospodarowanie „Stoku pod Baranem” oraz akwenu wodnego na cele turystyczne 

Lokalizacja projektu:/ Miejscowość:  miasto i gmina Wieliczka

Cele i zakres projektu:
Projekt zakłada:
 

– zagospodarowanie  na  cele  turystyczno-rekreacyjne  Stoku  „Pod  Baranem”  m.in.parking,  alejki
spacerowe, zagospodarowanie oczka wodnego Świ. Kingi, oznakowanie infrastruktury,        

Poziom realizacji przedsięwzięcia : w fazie koncepcyjno -projektowej 

Wartość finansowa przedsięwzięcia została oszacowana na ok. 3 mln 

Zgodność z polityką regionu:    
Projekt przyczyni się do kompleksowego i zrównoważonego rozwoju turystyki,  jest zgodny z  Obszarem 2
Strategii  Rozwoju  Województwa  Małopolskiego  „Dziedzictwo  i  przemysł  czasu  wolnego”,  ,  2.2.
Zrównoważony  rozwój  infrastruktury  oraz  komercjalizacja  czasu  wolnego”  Efektywne  wykorzystanie
istniejącej oraz  przyszłej wielofunkcyjnej infrastruktury turystycznej. Przyczyni się również do realizacji 2.4
„Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego”. 

Analiza popytu: 
Na  podstawie  danych  analitycznych  publikowanych  przez  GUS,  raportu  końcowego  Małopolskiego
Obserwatorium  Polityki   Rozwoju  „Badanie  możliwości  rozwojowych   subregionów  funkcjonalnych
województwa  małopolskiego”,  obserwacji  zjawisk  zachodzących  w  turystyce  oraz  w  oparciu
o dotychczasową analizę przeprowadzona przez UMiGW można sformułować następujące wnioski:

– pomimo  wzrostowej  tendencji  dotyczącej  napływu  turystów,  skraca  się  czas  ich  pobytu  (tzw.
turystyka jednodniowa);

– lokalny i krótkotrwały ruch turystyczny Wieliczki nie daje możliwości pełnego wykorzystania jej
atutów;

Koszty utrzymania, zdolność utrzymania projektu:
zgodnie z oceną dotyczącą zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu w wymiarze organizacyjnym
oraz  finansowym,  wnioskodawca  posiada  kadrę,  doświadczenie  i  zaplecze  techniczne  pozwalające  na
prawidłową realizację projektu..  Założenia projektu są zgodne z wymogami technicznymi  i  regulacjami
prawnymi, zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowane  są
zgodne z przyjętymi założeniami programu, są niezbędne i w pełni uzasadnione, została przeprowadzona
analiza  finansowa  przedsięwzięcia  co  zapewnia  wykonalność  finansową  projektu.  Sytuacja  finansowa
wnioskodawcy  nie zagraża realizacji projektu i utrzymaniu jego trwałości.

Harmonogram realizacji:
Całkowity koszt:   3 mln.

Komplementarność:
przedmiotowa:  przedsięwzięcie 1.4.1 Porządkowanie przestrzeni _rewitalizacja oraz wzmocnienie funkcji
kulturowych turystyki 
przestrzenna:  przedsięwzięcia w ramach działania 1.4 Program Regionalny Dziedzictwo i przemysł czasu
wolnego: Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej oraz kształtowanie przestrzeni,
Przedsięwzięcie  1.1.2  Twierdza  Kraków_Rewitalizacja,  przedsięwzięcia  w ramach działania  3.3  Rozwój
infrastruktury dla turystyki rekreacji, 
aspekt wewnętrzny: przedsięwzięcia w ramach działania 1.4 SPR , Kompleksowe programy rewitalizacji
społecznej  i  ekonomicznej  oraz  kształtowanie  przestrzeni,  Przedsięwzięcie  1.1.2  Twierdza
Kraków_Rewitalizacja, przedsięwzięcia w ramach działania 3.3 Rozwój infrastruktury dla turystyki rekreacji



aspekt  zewnętrzny  :   powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020,  działanie
2.1.1 Turystyka miejska i kulturowa, 2.2.3 Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, 2.2.4 Turystyka
uzdrowiskowa i prozdrowotna, 2.2.5 Turystyka na terenach wiejskich, 2.4.3 Aktywna i skuteczna promocja
oraz wsparcie regionalnej oferty przemysłu czasu wolnego.


