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Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
główne nurty tematyczne w roku 2007

I. Innowacje społeczne i aktywizacja społeczności lokalnych
1/ Model Doliny Baryczy
2/ Rynek na zrównoważone produkty i usługi 
3/ Turystyka rowerowa

II. Wiedza i umiejętności
1/ Edukacja ekologiczna realizowana we współpracy ze szkołami
2/ Edukacja dorosłych 
3/  Współpraca międzynarodowa 

III: zrównoważony rozwój w politykach
1/ Dolny Śląsk
2/ Kraj
3/ Wrocław

IV Wzmocnienie instytucjonalne Fundacji



  

Model Doliny Baryczy
Infrastruktura turystyczna

• Wybranie wykonawcy - Spółdzielnia Ogólnobranżowa Krotoszyn
• Dodatkowy montaż finansowy przedsięwzięcia.
• Wykonanie 2 czatowni na Stawie Polnym i Słupickim
• Prace ziemne i montażowe wieży na Stawie Grabownica

dotacja Fundacji EkoFundusz



  

Model Doliny Baryczy
Marka lokalna

• Analiza 10 case-study systemów marek wykorzystujących walory 
przyrodnicze

• Wypracowanie koncepcji zarządzania marką
• Wypracowanie koncepcji systemu certyfikacji
• Przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej 
• Warsztaty i konsultacje z Instytutem Marki Polskiej

środki LEADER+ SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Produkt tradycyjny

• Zgłoszenie 3 produktów z Doliny Baryczy na listę produktów 
tradycyjnych (karp, jabłka, chleb gogołowicki) 

• Przygotowanie zgłoszenia karpia milickiego jako produktu 
regionalnego.

• Pomoc przy realizacji sesji kulinarnych.
• Promocja karpia – karp wędzony otrzymał Złotą perłę na 

PolAgrze 2007
• Serwis internetowy www.karpmilicki.pl

środki LEADER+ SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Imprezy promocyjne – Rajd z polotem 2007

• Jednodniowy rajd rowerowy – połączony z otwarciem szlaku 
rowerowego Doliny Baryczy.

• Innowacyjna konwencja rozproszonej gry terenowej połączonej z 
obserwacją ptaków.

• Około 100 uczestników w tym ekipa TV programu „Kowalski i 
schmidt”

• Konkursy oraz sesja kulinarna na zakończenie

środki LEADER+ SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Imprezy promocyjne – Dni Karpia 2007

• Druga edycja cyklu imprez plenerowych.
• Formuła festynów, pikników, rajdów i wycieczek po stawach 

połączonych z sesjami kulinarnymi organizowanymi przez 
restauratorów.

• Impreza kulminacyjna „Odłowy – Widowisko i Festyn”

Fundacja była współorganizatorem Dni Karpia
środki UE (Środki przejściowe) i SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy

• Przygotowano i wydano materiały promocyjno-informacyjne
• 10 pokazowych akcji sadzenia dębów (133 drzewka)
• 13 zajęć edukacyjnych w szkołach
• Inwentaryzacja zadrzewień dębowych 
• Serwis internetowy

Fundacja była współorganizatorem Sadzenia dębów
środki SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Plany Odnowy Wsi

• Wybór 8 wsi do przygotowania planów
• Koordynacja prac nad 8 planami celem zsieciowania ofert 

turystycznych i przygotowania „wiosek tematycznych”
• Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wsi (w 2007 roku 

przygotowano dla 3 wsi Wąbnice, Ruda Żmigrodzka, Dziewiętlin)

Fundacja jest współwykonawcą Planów Odnowy Wsi
środki SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Działaj lokalnie – fundusz grantowy

• Zorganizowano nabór konkursowy oraz przeprowadzono 
szkolenia

• W roku 2007 przyznano 13 dotacji na kwotę 43556 zł 
• W ramach przyznanych dotacji zorganizowano m.in.. 35 imprez 

otwartych w których uczestniczyło 4900 osób, 108 seminariów, 
szkoleń i warsztatów (ponad 1500 osób),  2 wystaw, wydanictwa, w 
wyniku realizacji programu powołano również 2 organizacje 
lokalne.

środki PAFW, gmin i SGP GEF



  

Model Doliny Baryczy
Ujście Baryczy – nowe LGD

• Organizacja spotkania inijcującego powstanie LGD Ujście 
Baryczy z udziałem gmin Wąsosz, Góra, Niechlów oraz Starostwa 
Powiatowego w Górze.

• Podpisanie Deklaracji Parstnerstwa i montaż finansowy

środki SGP/GEF 



  

Rynek ekoproduków i ekousług
Ekotrendy

• Kampania informacyjno-promocyjnej dotyczącej prozdrowotnego 
i proekologicznego stylu życia Dolny Śląsk

• Organizacja 3 dwudniowych Regionalnych Warsztatów 
Ekorozwoju  (Głębock koło Karpacza, Nowina koło Henrykowa, 
Dolina Baryczy).

• Organizacja 3 sesji kulinarnych promujących ekoprodukty 
(premiera „Napoju miłosnego”, Dzień bez samochodu, 
Seminarium w Krzyżowej)

• Wydanie numeru specjalnego czasopisma Kropla (5000 egz.)

środki UE (Środki Przejściowe) i WFOŚiGW 



  

Rynek ekoproduków i ekousług
Ekojarmarki

• Realizacja 2 ekojarmarków – plenerowych 10-dniowych imprez 
na Placu Solnym we Wrocławiu – edycja wiosenna i jesienna

• Prezentacja 80 wystawców w tym lokalnych producentów, 
rolników ekologicznych, agroturystów, rzemieślników

• Około 100.000 osób odwiedzających każdą edycję.
• Sesje kulinarne w trakcie Ekojarmarków

środki UE (Środki Przejściowe) i opłaty wystawców 



  

Turystyka rowerowa
Szlak Eurovelo

• Kontynuacja projektu polegającego na wytyczeniu strategicznego 
szlaku rowerowego Eurovelo – na odcinku 160 km 

• Wykonanie 16 wiat rekreacyjnych wzdłuż szlaku
• Dystrybucja przewodnika Eurovelo 10.000 egz.
• Organizacja study-tour dla dziennikarzy

środki Interreg i gmin 



  

Turystyka rowerowa
Szlak Doliny Baryczy

• Wyznaczenie szlaku rowerowego Doliny Baryczy 160 km 
• Wykonanie 5 tablic drogowych informacyjnych E22
• Promocja szlaku na serwisie www.barycz.pl

środki LEADER+ i SGP/GEF 



  

Edukacja ekologiczna w szkołach
Czyste środowisko – pokochaj komfort

• Kontynuacja programu edukacyjnego realizowanego w Krapkowicach 
– w 7 placówkach edukacyjnych – uczestniczyło 230 uczniów

• Zajęcia edukacyjne w blokach tematycznych: ekonomiczne podstawy 
ochrony środowiska i postawy przyjazne przyrodzie; konkursy

• Organizacja Festynu ekologicznego w Krapkowicach i założenie skweru 
makulaturowego

• Wyjazdy edukacyjne Zielone szkoły dla 46 wyróżnionych uczestników
• Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
• Prowadzenie serwisu internetowego www.czysteśrodowisko.org

środki Metsa  Tissue, Starostwo Powiatowe Krapkowice 



  

Edukacja ekologiczna w szkołach
Wysokie Loty

• Podsumowanie internetowego konkursu na Drużynę Najwyższych 
Lotów – nagrody lornetki, torby ekologiczne, koszulki

• Organizacja 3 dniowego wyjazdu bird-watchingowego
• Kontynuacja serwisu internetowego www.ptaki .info

środki NFOŚiGW i WFOŚiGW 



  

Edukacja ekologiczna 
Zielona Brama – ekologia w internecie

• Około 450 serwisów organizacji ekologicznych
• Konta pocztowe dla 500 liderów i 79 list informacyjnych
• Roczna odwiedzalność ok. 6.000.000 unikatowych odwiedzin

środki NFOŚiGW i WFOŚiGW 



  

Wrocław
Europejski Dzień bez Samochodu 2007

• Rowerowy przejazd ulicami miasta – ok.. 400 uczestników
• Wystawa „Rowerzyści Wrocławia” na Bulwarze Piotra 

Włostowica – kilkanaście tysięcy widzów
• Dzień bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską – 

kilkadziesiąt tysięcy uczestników
• Konferencja prasowa z udziałem Rafała Dutkiewicza – Prezydenta 

Wrocławia

środki Gminy Wrocław i WFOŚiGW 



  

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
www.eko.wroc.pl
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