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PIłOC,RAR”l I)ZIAŁANIA Centrum Kultury, Turystyki I Promocji Ziemi Łowickiej
I.

Misia

Misją Centrum Kultury, ] urystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Lowiezu jest rozwoj i współtworzenie szeroko
rozumianej kultury zarówno w wymiarze lokalnym, jak również w kontekście dzied”iciwa kulturowego Ziemi
Lowickiej W wymiarze ponadregionalnym. Centrum to instytucja, które1 priorytetowym zalożenieni jest
aranżowanie działań w sibrze kultury oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu podnjesienie atrakcyjności
Powiatu Łowickiego jako regionu sprlyjaląeego rozwojowi turystyki. Zadaniem Centrum, jako instytucji kultury
jest kreowanie Ibrm wydm-zen kulturalno

spolecznych odpowiadających na potrzeby ni ieszkańców oraz

promowanie lowickicgo dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą. Rolą Centrum jest również inspirowanie
i wsparcie dla organizacji pozarządowych, insl:yUcji -iraz osób dzialajqeych w sferze kultury, tak, by stworzyć
sieć wspólpracy na rzeci rozwoju życia kulturalnego rcgionu.
Wizja
Powiat Łowicki dzięki optymalnie prowadzonej przez Centrum strategii w srcrze kulturalnej, turystycznej
i

promocyjnej ma szansę na sukcesywne ksztaltowanie wizerunku regionu, jako obszaru sprzyjającemu

m/wojowi turystyki w aspekcie kulturowym i krajoznawczym. Propagowanie regionu jako atrakcyjnego
w aspekcie kulturowo

turystycznym stwarza jeóocześnic szansę na zainteresowanie branży biznesu

ewentualną lokalizacją na nasiym terenie.

W kwestii szerokiej promocji regionu „naezącym byłoby

wypracowanie marki regionu, która w jednoznaczny sposób kojarzona bylahy z możliwościami, jakie region ten
stwarza pod kątem biznesu, jak również proponowaną

oFertą kulturalną i turystyczną.

W odniesieniu do wymiaru lokalnego Centrum stanowić ma ośrodek Iąezący twórców i odbiorców inicjatyw
kulturalnych.

Ideą Ibnkcjonowania Centrum jest wypracowanie formuly, w której stanowić ono będzie miejsce

będącym kompleksowym wsparciem dla realizacji inicjatyw na rzecz kultury.
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Dzialalność statutowa Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej:
1

.

Współpraca z ośrodkami kultury, iwiąikanii, stowarzy$zeniam i, organi7acjami pozarządowymi jak
również inspirowanie i wykorzystywanie wszelkich inicjatyw społecznych służących promocji
powiatu.

2.

Koncerty, wydarzenia promocyj no—k ti I tura I lie.

3. Organizacja splywów kąjakowych.
4.

Projekty obejmujące współpracę międzyregionalną, w tym wspólpracę w ramach partnerstwa
Kartuskim, Tat rzańskini i ~widii ick im.

i

Powiatem

3.2 Cele krótkoterminowe, planowanie działania (10 ich realizacji oraz wskaźniki
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Wskaznikj

promocja Powiatu I_ow ick lego

Wzrost środków zewnętr7nycI~
ok do roku o 2°~
Uwzględniene imprez i wydarzeń
Realizacja oferty turystycznej kulturalnych planowanych na 2020 rok
z szerszym pozyskaniem środków
zewllątrznych
Koni plcksowc opracowali je ni at erialów
in forniacvj nych

Ill. Finansowanie realizacji pro2rainn
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koncepcja

Koncepcja finansowania (lzialalnośei Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w
Łowiczu
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