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

Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym
sposobem promocji obszaru LSR”
21 maja w Pszczewie woj. lubuskie Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska zorganizowała konferencję podsumowującą
projekt „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. W tym projekcie
uczestniczyło 12 Lokalnych Grup Działania z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Projekt polegał na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej z system zarzadzania treścią CMS i
utworzeniu portalu www o nazwie www.westisthebest.pl. Konferencję poprowadziła Pani Prezes Stowarzyszenia
Joanna Bagińska, wzięli w niej udział wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn a z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Arkadiusz Janowicz z-ca dyrektora Wydziału Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych grup uczestniczących w projekcie i inni goście.
Po wystąpieniach i prezentacji aplikacji przez firmę programistyczną Amistad Group z Krakowa, która od lat rozwija
nowe technologie w zakresie geolokalizacji, nawigacji, turystyki odbyła się część artystyczną przygotowana przez dzieci
ze Świebodzińskiego Domu Kultury.
Od podpisania umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu dofinansowanego z
PROW 2014-2020 minął rok. W efekcie powstała aplikacja w języku polskim, angielskim i niemieckim, która jest
darmowa i na pewno przydatna będzie dla aktywnych osób uprawiających turystykę rowerową, kajakową czy pieszą.
Znajdziemy tu najważniejsze w danym regionie atrakcje oraz obiekty będące dziedzictwem lokalnym, ważne z punktu
widzenia turystycznego oraz miejsca związane z lokalnym rzemiosłem, produktami i usługami, trasy i ścieżki
turystyczne, a także informacje o odbywających się w okolicy wydarzeniach. Korzystać z niej można w telefonach
komórkowych z systemem Android i IOS. Turystyczne informacje pojawią się również na portalu internetowym
www.westisthebest.pl oraz www.facebook.com/westisthebestPL. W ramach projektu wydano materiały promocyjne w
postaci gadżetów z logotypami i adresem strony internetowej, broszury, mapy i gry prezentujące bogactwo danych
miejsc. Na obszarze 9 lokalnych grup działania jest to zupełnie nowy produkt, a na pozostałym znacząco udoskonalony
– rozbudowany o geocaching i gry terenowe, które będą równocześnie nowym sposobem wykorzystania lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. „West is the best” to przewodnik w postaci aplikacji na
urządzenia mobilne, który prowadzi przez dwanaście atrakcyjnych turystycznie regionów Polski zachodniej. Można z
nim zwiedzać najciekawsze zakątki zarówno zabytki, jak i miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Każdy
turysta odwiedzający region znajdzie w aplikacji rozbudowaną bazę gastronomiczną i noclegową, obiekty sportowe i
rekreacyjne, punkty z lokalnymi produktami i usługami, a także dane adresowe dobrze rozwiniętej sieci punktów
informacji turystycznej, sklepów, urzędów i banków. Dodatkowym atutem aplikacji są propozycje tras turystycznych –
pieszych, rowerowych, kajakowych, edukacyjnych oraz do nordic walkingu. Przemierzając je, można skorzystać
z nawigacji, a przy napotkanych na drodze atrakcjach odsłuchać związanych z nimi legend lub opisów audio. Ponadto
każdy turysta może poznawać region, biorąc udział we wciągających grach terenowych lub poszukując poukrywanych
w terenie skarbów – keszy. Baza aplikacji należy do niezwykle rozbudowanych – znajduje się w niej prawie 5 tys.
obiektów w różnych kategoriach, ok. 8 tys. km tras tworzących łącznie ponad 300 szlaków oraz ponad 8 tys. barwnych
zdjęć. Aplikacja wykorzystuje technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika i lokalizację obiektów. Działa zarówno w
trybie online, jak i offline.

Z aplikacją można zwiedzić m.in. Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Myśliborskie, Pojezierze Drawskie i Wałeckie,
Równinę Pyrzycko-Stargardzką, Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie, Łużyce Dolne, Lubuski Przełom Odry, Dolinę
Środkowej Odry i Dolnego Bobru, Wał Zielonogórski i Kotlinę Kargowską, Dolinę Obry, Pojezierze Poznańskie i
Pojezierze Sławskie.
Aplikacja została opracowana przez Amistad Group w oparciu o autorską technologię Treespot. Stworzono ją w ramach
projektu dla uczestniczących w projekcie Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu
Goleniowskiego, Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim,
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska, Stowarzyszenie LGD Grupa
Łużycka, Zielona Dolina Odry i Warty, LGD Zielone Światło, Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem, Stowarzyszenie
LGD Regionu Kozła, LGD KOLD, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD.

