
Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w obszarze turystyki: 

1) Powiat leski - Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w 

województwie podkarpackim (na terenie powiatu bieszczadzkiego) 

2) Gmina Olszanica - Rozszerzenie zakresu projektu „Utworzenie i budowa 

Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim (na terenie powiatu 

bieszczadzkiego)” na sąsiedni powiat leski, gmina Olszanica – wspierając lokalne 

inicjatywy rozbudowy infrastruktury sportowo-turystycznej takich jak Budowa Centrum 

Turystyki Aktywnej i Sportu „BIESZCZAD-ski” 

3) Fundacja DABAR Gmina Cisna Gmina Komańcza - Wzmocnienie atrakcyjności 

turystycznej i gospodarczej regionu poprzez dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

łączące tradycje religie i ludzi .Szlak Wielkich Polaków –Papież i Kardynał. 

4) Gmina Bukowsko - Rewitalizacja wyciągu narciarskiego w Karlikowie wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

5) Gmina Bukowsko - Infrastruktura dróg multifunkcyjnych na obszarze ZAT w tym 

rowerostrada Solina – Zakopane 

6) Sejmik Województwa Podkarpackiego - Adam Tomasz Drozd - Utworzenie i budowa 

Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury na terenie 3 powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego 

7) Gmina Zagórz - Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w 

województwie podkarpackim (na terenie powiatu bieszczadzkiego) - rozszerzenie 

zakresu rzeczowego projektu o budowę infrastruktury sportowej w zakresie 

uprawiania sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zagórzu (powiat 

sanocki) 

8) Zagłębie Ambitnej Turystyki - Budowa sieci głównych połączeń dla transportu 

rowerowego w województwie podkarpackim 

9) Zagłębie Ambitnej Turystyki - Utworzenie i Budowa Zagłębia Ambitnej Turystyki w 

Beskidzie Niskim 

10) Zagłębie Ambitnej Turystyki - Zaplanowanie i utworzenie przedsięwzięć małej retencji 

z funkcją rekreacyjną oraz atrakcji innowacyjnej turystyki w oparciu o instalacje 

gospodarki wodnej,  na rzekach Osława, Wisłok, Jasiołka 

11) Zagłębie Ambitnej Turystyki - Utworzenie sieci lokalnych obiektów małej infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej: małe baseny odkryte, park wodny Dukla, wieże widokowe 

12) Zagłębie Ambitnej Turystyki - Przygotowanie infrastruktury - drogi, oczyszczalnie 

ścieków, media, zasilanie energetyczne dla sieci 12 - 24 campów młodzieżowych oraz 

hoteli wielofunkcyjnych 

13) Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Dorota Łukaszyk - Utworzenie i 

budowa Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich- "8 

Element" w Ustrzykach Dolnych, oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach 

Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim (na terenie powiatu 

bieszczadzkiego). 

14) Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Dorota Łukaszyk - Wspieranie 

lokalnych inicjatyw samorządowych w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową i 

turystyczną służących rozwojowi regionu oraz zwiększaniu potencjału i wzbogaceniu 

oferty turystycznej w Bieszczadach: 

1/ Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-SKI - Gmina Olszanica  

2/ Budowa Stacji Narciarskiej na Górze Jasło - Gmina Cisna  
15) Miasto Stalowa Wola - Rozbudowa basenów krytych wraz z nadaniem nowych funkcji 

rehabilitacyjnych, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją 
kompleksu basenów odkrytych 

16) Gmina Miejska Przemyśl - Nadsańskie Bulwary - szlak pieszo rowerowy i wodny 
17) Poseł na Sejm RP - Fryderyk Kapinos - Szlak Rowerowy – Puszcza Sandomierska 



18) Gmina Miasta Dębica - Rozwój i wzmocnienie potencjału bazy sportowej w Dębicy 
19) Gmina Miejska Jarosław - Centrum Przesiadkowe Turystyki Rowerowo - Kajakowej w 

Jarosławiu nad rzeką San 
 


