
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Operacja współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Jak skorzystać z aplikacji? 

• Znajdź w swoim telefonie stronę sklepu App Store lub Google Play lub 
odczytaj poniższy fotokod

• Wpisz w wyszukiwarce „Poznajcie Kujawy” 

• Pobierz aplikację na swój telefon, zainstaluj i korzystaj 
z przyjemnością!

Aplikacja mobilna „Poznajcie Kujawy” to propozycja dla osób posiadających 
smartfony, która umożliwia błyskawiczne znalezienie informacji turystycz-
nych. Znajdziemy w niej m.in. zabytki warte odwiedzenia, propozycje intere-
sujących szlaków turystycznych, kalendarz imprez i wiele innych niezbędnych 
informacji przydatnych każdemu turyście. Aplikacja jest aktualizowana na 
bieżąco, wykorzystuje mapy OpenStreetMap i GPS, działa w trybie offline. 
Posiada dwie wersje językowe: polską i angielską.

Obejmuje obszary:

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli,

• Lokalna Grupa Działania  „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”,

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
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Miejsca – Kompleksowa baza 
najciekawszych miejsc, obej-
mująca nie tylko obowiązkowe 
atrakcje, ale też muzea, kościoły, 
zamki i pałace oraz interesujące 
obiekty przyrodnicze. Wybierz 
kategorię obiektów, które naj-
bardziej Cię interesują i przejdź 
do opisu wybranego miejsca.

Wydarzenia – Baza cyklicz-
nych wydarzeń w  okolicy, obej-
mująca koncerty, festiwale,  
festyny, warsztaty, wystawy itp.

Trasy –  Najciekawsze pomysły 
na spędzenie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Każda 
trasa posiada opis, dzięki któ-
remu można zapoznać się z jej 
specyfikacją.

Planuj – Nie wiesz, co robić 
w   okolicy? Znajdź odpowiedź 
w aplikacji mobilnej i zaplanuj 
swój czas! Planer znajdują-
cy się w aplikacji pozwoli na 
umieszczenie w Twoim pry-
watnym kalendarzu zarówno 
ciekawych miejsc, jak i  szla-
ków turystycznych.

Mapa – Wejdź na mapę 
i  sprawdź lokalizację wszyst-
kich miejsc znajdujących się 
w aplikacji. Wybierz kategorię 
obiektów, które najbardziej 
Cię interesują. 

Informacje – W  zakładce 
możemy znaleźć informacje  
o  walorach krajobrazowo-
przyrodniczych regionu, jego 
położeniu oraz znaczeniu na 
turystycznej mapie Polski.


