
 
 

                                   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
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Opis operacji 

 

 

Zakres operacji:  

Kompleksowe przygotowanie wraz z dostawą przewodnika turystycznego LGD Dobra Widawa                    

z mapą turystyczną obszaru LGD Dobra Widawa w skali 1:100 000. 

 

 

Opis operacji: 

Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie, tj. opracowanie graficzne, wydruk i dostawę                

do siedziby LGD Dobra Widawa zestawu składającego się z: 

1. przewodnika turystycznego LGD Dobra Widawa, prezentującego specyfikację obszaru w zakresie 

specyfikacji przyrodniczej, kulturowej oraz turystycznej z okładką z kieszonką na mapę                       

w skrzydełku, 

2. mapy turystycznej obszaru LGD Dobra Widawa w skali 1:100 000 uwzględniającą inwentaryzację 

szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych, bazy turystycznej, miejsc      

w Dolinie Dobrej i Widawy, z drugostronnym opisem zawierającym informacje w zakresie 

specyfikacji przyrodniczej, kulturowej oraz turystycznej, zawarte w przewodniku turystycznym. 

 

Zakres działań obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz zebranie informacji niezbędnych do opisu, 

 redakcję merytoryczną oraz skład i redakcję techniczną, 

 opracowanie szaty graficznej, w tym zaprojektowanie okładki,  

 wykonanie korekty wersji roboczej i wersji końcowej,  

 nadanie numeru ISBN przez Wydawcę każdemu z wydawnictw, 

 wydruk, 

 dostawę do siedziby LGD. 

 

 

Specyfikacja techniczna przewodnika turystycznego: 

Liczba stron:   minimum 50 stron + okładka 

Format:   B5 lub zbliżony, układ pionowy 

Środek:   kreda mat nie mniej niż 130 g/m2, druk kolor 4 4, lakier offsetowy 1 1, 

Okładka:  kreda nie mniej niż 350 g/m2, druk kolor 4+4, folia mat 1+0, lakier UV 

wybiórczo 

Oprawa:  łączenie spiralą po dłuższym boku, 

Wersja językowa:  język polski i angielski, 

Nakład:   1 000 sztuk 
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Specyfikacja mapy: 

Skala:    1: 100 000 lub zbliżona, 

Wielkość po złożeniu:  składana do rozmiaru przewodnika (tak by mogła być umieszczona                  

w kieszonce okładki), 

Druk:  dwustronny full kolor CMYK 4+4; papier mapowy G-print minimum 115 

g/m2; 

Mapa:  mapa zgodna z GPS - współrzędne geograficzne w układzie WGS-84; podkład 

topograficzny; aktualność podkładu kartograficznego na rok 2021, 

indywidualny projekt obejmował będzie obszar LGD Dobra Widawa o 

powierzchni ok. 1 426,04 km2 (obszar gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, 

Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, 

Syców, Wilków). 

Wersja językowa:  język polski i angielski, 

Nakład:   1000 sztuk 

 

 


