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CUSTODES -  opis projektu 

Cel projektu: 

 zwiększenie wartości ekonomicznej miejsc o znaczących 
wartościach kulturowych (stanowisk archeologicznych, zamków 
historycznych, uzdrowisk itp.), w tym rozwój produktu 
turystycznego na obszarach usytuowanych w pewnym 
oddaleniu od głównych szlaków czy centrów turystycznych 
(maksymalnie do 50 km).  

 

Okres realizacji projektu:  

 listopad 2008 - październik 2011 



Partnerzy  

 W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów, w tym władze publiczne i instytucje 
prywatne z czterech państw: 

 1. Prowincja Rimini (WŁOCHY) - partner wiodący; 

 2. Amitie (WŁOCHY); 

 3. Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją z Torunia (POLSKA); 

 4. Miasto Velenje (SŁOWENIA); 

 5. IPAK Institute for Symbolic Analysis and Development of Information 
Technologies (SŁOWENIA); 

 6. Cross Czech a.s. (CZECHY);  

 7. Województwo Kujawsko-Pomorskie (POLSKA). 
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CUSTODES -  opis projektu 

Zaplanowane zadania w ramach projektu 

• identyfikacja obszarów interwencji przy pomocy wspólnie 
przyjętych kryteriów;  

• budowa interaktywnej bazy zawierającej katalog miejsc i 
obiektów o znaczeniu kulturowym; 

• opracowanie strategii opartej na modelach obsługi ruchu 
turystycznego; 

• realizacja projektów pilotażowych. 
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Pomysł na projekt 

Żródło: Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina 2003-2009 

Polska 
Chopina 



Kujawsko-Pomorskie  

 
Ziemia Dobrzyńska  
i Chełmińska 

Żródło: Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina 2003-2009 

Pomysł na projekt 



Pomysł na projekt 

Kujawsko-Pomorskie  

Ziemia Dobrzyńska 

„Kurier Szafarski” listy z wakacji w Szafarni 1824 
Fryderyk Chopin 



Pomysł na projekt 

Kujawsko-Pomorskie  

Kujawska część szlaku 

Maria Wodzińska 
(1819–1896)  

Justyna Krzyżanowska 
(1780-1861) 



Pomysł na projekt 



Pomysł na projekt 



Działania w ramach projektu – PRODUKT TURYSTYCZNY 



Działania w ramach projektu – PRODUKT TURYSTYCZNY 

Dla nauczycieli 
 

•Propozycje wycieczek  
•„Lekcje z Chopinem” – scenariusze lekcji 
•„Tropiąc Fryderyka Chopina” - konkurs 
 
 
 



Działania w ramach projektu – BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY 

Cykl szkoleń dla przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych nt. tworzenie i zarządzania sieciowym produktem turystycznym 
 

  
Celem szkolenia było 
wyłonienie liderów oraz 
przekazanie uczestnikom 
niezbędnej wiedzy oraz 
umiejętności praktycznych 
w zakresie zarządzania i 
rozwoju produktem 
turystycznym jakim 
powinien się stać 
Kujawsko-Pomorski Szlak 
Fryderyka Chopina. 
 



Działania w ramach projektu – BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY 

List intencyjny na rzecz powołania dwóch Lokalnych Organizacji Turystycznych  
21 czerwca 2011 r. 



EFEKTY realizacji projektu CUSTODES 



Dziękuję za uwagę 
 

Marcin Habel 
 

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 


