
1 

 

Załącznik ………… 

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy 

„Aktywne Roztocze” 

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY 

Cel Strategiczny 1. 
Lepsza dostępność komunikacyjna obszaru oraz  poprawa stanu ochrony środowiska 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

     
     
     

Cel operacyjny 1.2. Wewnętrzna spójność komunikacyjna z rozwiniętym ekologicznym transportem zbiorowym  

     
     
     
     

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie dostępności sieci wodno – kanalizacyjnej oraz poprawa czystości obszaru 

     
     

Cel operacyjny 1.4. Wzrost efektywności energetycznej obiektów i budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  
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Cel strategiczny 2. Zintegrowany rozwój turystyki 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności do obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo poprzez integrację lokalnych szlaków  turystycznych z 
ponadregionalnymi szlakami rowerowymi 

Wykonanie ścieżki multisensorycznej 
pt. „Zmysły natury” oraz Ścieżka 
edukacyjna „Doliną Wieprza” - Rudka  - 
Słupy wraz z obiektem obsługi turystów 
RPN 

3 255 574,44 

Park posiada dokumentację na 
wykonanie multisensorycznej ścieżki 
edukacyjne i pawilonu sanitarno-
informacyjnego. Trwają procedury 
uzyskania pozwolenia na budowę i 
realizację zadania  

RPO WL 2014-2020 
Działanie 7.4 
Turystyka 
przyrodnicza 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

     
     
     
     

Cel operacyjny 2.2. Zachowanie atrakcji dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Aktywna ochrona przyrody w 
Roztoczańskim Parku Narodowym w 
latach 2017-2020 

3 000 000,00 
Realizacja zgodnie z Rocznymi zadaniami 
ochronnymi i projektem planu ochrony 
RPN 

Współudział: 
środki własne 
RPN, NFOŚiGW  

Roztoczański Park 
Narodowy  

Monitoring zmian zachodzących w 
środowisku przyrodniczym i 
kulturowym  Roztocza i ich wpływa na 
zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego Roztocza 

500 000,00 

Realizacja w oparciu o infrastrukturę 
edukacyjno-turystyczną RPN, standardy 
realizowanych programów 
Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego oraz 
doświadczenie w zakresie badań i 
monitoringu  

 

Roztoczański Park 
Narodowy 
UMCS w Lublinie 
Uniwersytet im. 
Iwana Franki we 
Lwowie 

Transgraniczny Rezerwat Biosfery 
Roztocze – wdrożenie wspólnego planu 
działania na lata 2017-2020 

1 000 000,00 

Realizacja założeń Wspólnego planu 
działania określonego w dokumentacji 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
Roztocze 

 

Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Roztocze 
Roztoczański Park 
Narodowy 
Partnerzy 
projektu 30 gmin 

Dziedzictwo kulturowe i 800 000,00 Realizacja ustawowych i statutowych  Roztoczański PN  
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bioróżnorodność Roztocza – program 
edukacyjny na lata 2017-2020  
Jaworowskiego PPN i Roztoczańskiego 
PN 

zadań Parku w zakresie udostępniania 
dla turystyki i edukacji zgodnie z 
przyjętymi planami pracy Ośrodka 
Edukacjno-Muzealnego i 
Roztoczańskiego Centrum Naukowo-
Edukacyjnego  RPN 

i Jaworowski PPN 

Transgraniczny  Geopark „Kamienny 
Las na Roztoczu” jako płaszczyzna 
promocji udostępniania dla turystyki 
georóznorodności Roztocza  

700 000,00 

Zintegrowane działania edukacyjno-
turystyczne osadzone w projekcie 
powołania Geoparku Kamienny Las na 
Roztoczu 

 

LOT Roztocze 
Roztoczański Park 
Narodowy 
Lasy Państwowe 
Gminy Roztocza 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój specjalizacji turystycznej poprzez integrację produktów oferty turystycznej 

E-turysta – Aktywne Roztocze 
750 000,00 

(wartość całego projektu) 
 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 2.1. 
Cyfrowe lubelskie 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 
Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 
ze wszystkimi 
partnerami 
przedsięwzięcia 
„Od kultury do 
natury” 

Promocja zintegrowanego produktu 
turystycznego „Aktywne Roztocze – od 
– kultury do natury” 

2 550 000,00  
(wartość całego projektu) 

 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 3.6. 
Marketing 
gospodarczy 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 
Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 
ze wszystkimi 
partnerami 
przedsięwzięcia 
„Od kultury do 
natury” 
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Cel  Strategiczny 3. Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza oraz wzrost jakości życia 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 3.1. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości ze szczególną rolą przetwórstwa produktów lokalnych 

     
     
     

Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie 

     
     
     
     
     

Cel operacyjny 3.3. Wzrost bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej na terenie obszaru o funkcji turystycznej 

     
     
     
     

Cel operacyjny 3.4. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej 

     
     

 

 


