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TYTUŁ PROJEKTU: 

Centrum Eko - Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego:  

Realizator: Miasto Puszczykowo 

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN, Wielkopolski Park Narodowy 

Wartość Projektu: 222 581,86 zł   
Finansowanie: 85% wartości projektu- 155 057,93 zł  

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, 

Priorytet III. Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.3. Wsparcie Ochrony Przyrody, 

Schemat II: Budowa infrastruktury na obszarach chronionych (w tym Natura 2000) oraz 

wyposażenie centrów edukacji ekologicznej.  

Wspołfinansowanie: Miasto Puszczykowo- 56.523,93 zł, Stowarzyszenie Gmin 

Mikroregionu WPN- 6.000.00 zł, Wielkopolski Park Narodowy- 5.000 zł 

Cel projektu: stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia edukacji i 

upowszechnienia zachowań proekologicznych służących ochronie bioróżnorodności we 

wszystkich gminach Mikroregionu.  

  

 OPIS PROJEKTU  

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie infrastruktury ochrony środowiska w obszarze 

Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez utworzenie i wyposażenie 

Centrum Edukacji Ekologicznej – Eko-Info, pierwszego punktu informacyjnego o 

zasobach i atrakcjach przyrodniczych gmin Mikroregionu WPN.  

 

Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy WPN a gminami Mikroregionu i 

jest przedsięwzięciem uzupełniającym dwa inne projekty realizowane w 2009 roku przez 

Wielkopolski Park wraz z Miastem Puszczykowo: utworzenia leśnej ścieżki edukacyjno-

turystycznej i ścieżki rowerowej dla Ochrony Nadwarciańskiego Boru Sosnowego 

rozpoczynających swój bieg przy planowanym Centrum. 
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 Główne działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i odwiedzających miasto 

gości są  prowadzone w Centrum Eko - Info  w Puszczykowie, natomiast wszystkie 

pozostałe działania, łącznie z ustawieniem tablic informacyjno-edukacyjnych objęły 

swoim zasięgiem mieszkańców  Mikroregionu oraz przyjezdnych z rejonu całej 

aglomeracji poznańskiej.  

Centrum  zostało  zlokalizowane w najkorzystniejszym z punktu widzenia projektu 

punkcie w przestrzeni miejskiej: przy wjeździe do miasta, dworcu PKP, parkingu dla 20 

samochodów, na początku dwóch leśnych ścieżek: pieszej - edukacyjnej i rowerowej, w 

pobliżu Warty i uczęszczanej restauracji oraz w budynku, w którym mieści się 

wypożyczalnia rowerów. 

  

 Jego utworzenie wymagało jednak remontu i adaptacji jedynych dostępnych w tym 

rejonie pomieszczeń, w nastawni przy dworcu PKP. W adaptacji pomieszczeń  

zorganizowano salkę informacyjno-edukacyjną wraz z zapleczem i węzłem 

sanitarnym. Eko-Info zostało wyposażone w niezbędne sprzęty i zestaw 

audiowizualny, w tym interaktywny info- kiosk i stronę internetową z 

oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie prezentacji i edukacji ekologicznej, 

a także inne materiały edukacyjne. W celu realizacji programu promującego 

prawidłowe zachowania turystów w lesie doposażono ścieżkę edukacyjną w 

dodatkowe tablice informacyjne, ławki i pojemniki umożliwiające segregację 

odpadów. 
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W Centrum Eko-Info na razie pracuje na zlecenie jedna osoba. Pozostała obsada, to 

wolontariusze, w tym studenci- stażyści oraz wolontariusze. Eko-Info otrzymało wsparcie 

merytoryczne oraz liczne materiały informacyjne o  Wielkopolskim Parku Narodowym z 

Centrum Edukacji Ekologicznej WPN, w tym folder o ścieżce edukacyjno-turystycznej w 

Puszczykowie. Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN przygotowało koncepcję 7 tablic 

informacyjnych było odpowiedzialne za wznowienie edycji folderu Mikroregion WPN-

Zielone Płuca Wielkopolski i aktualizację oprogramowania info-kiosku.   

 

 

 Otwarcie Ekoinfo- 17 .10.2010 

 
 

 
 

 

 


