
 
 

FORMULARZ PROJEKTU REALIZUJĄCEGO PRIORYTETY PROW 2014-2020 

 

„Wyjazd studyjny „Produkt Sieciowy i specjalizacja oferty w turystyce 

wiejskiej – dobre praktyki”  

 

1.  Oficjalny tytuł 
projektu/operacji  
 

Organizacja wyjazdu studyjnego „Produkt Sieciowy  

i specjalizacja oferty w turystyce wiejskiej – dobre praktyki”  

2.  Ostateczny 
odbiorca/uczestnik 
projektu/operacji 

Właściciele gospodarstw agroturystycznych, właściciele 

obiektów turystycznych, specjaliści z organizacji i instytucji 

zainteresowani budowaniem produktu sieciowego w 

Województwie Kujawsko-Pomorskim 

3.  Streszczenie 
projektu/najważniejsze 
informacje  

Projekt polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
wyjazdu studyjnego w celu zaprezentowania dobrych praktyk 
w zakresie tworzenia i funkcjonowania turystycznych 
produktów sieciowych, a także obiektów turystycznych z 
ofertą wyspecjalizowaną. Przy wysokich wymaganiach 
współczesnych klientów oraz dużej konkurencji na rynku 
usług turystycznych, koniecznym stało się zapewnienie 
rozbudowanej i ciekawej oferty turystycznej. Innowacyjne 
podejście sieciowania podmiotów w celu stworzenia 
kompleksowej oferty stanowi odpowiedź na zapotrzebowania 
rynku. Podczas przeprowadzonego wyjazdu studyjnego do 
Województwa Dolnośląskiego uczestnicy mogli zobaczyć 
przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, a także poznać się 
i wymienić doświadczeniami, co zwiększyło możliwości 
nawiązania dalszej współpracy.  

4.  PriorytetyPROW. 
 I -Transfer wiedzy i innowacje 

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich.  

 

II Rentowności i konkurencyjność gospodarstw 
Zwiększanie rentowności gospodarstw i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych 
technologii w gospodarstwach i zrównoważonej 
gospodarki leśnej.  

 

III Organizacja łańcucha dostaw żywności  
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

 

IV. Wzmacnianie ekosystemów  
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów 
związanych z rolnictwem i leśnictwem. 

 

V. Efektywne gospodarowanie zasobami  



Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i 
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną 
na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i 
leśnym. 
VI . Zrównoważony rozwój terytorialny 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich  

 
X 

5.  Kontekst i cele operacji. 
: 
• Diagnoza 

/powody/przyczyny 
realizacji operacji, dlaczego 
i komu operacja była 
potrzebna? 

• Cele operacji.  
 

W województwie kujawsko-pomorskim oferty większości 
gospodarstw agroturystycznych i małych obiektów turystyki 
wiejskiej są mało atrakcyjne dla wymagającego rynku 
turystycznego. Wynika to z faktu, że pojedynczy gospodarz 
nie jest w stanie zaoferować szerokiej gamy usług i atrakcji w 
swoim obiekcie. Taką szansę stwarza nawiązanie współpracy 
z innymi usługodawcami, w celu wspólnego budowania 
oferty turystycznej/produktu sieciowego - bazującej na 
zasobach współtwórców. Celem projektu było włączenie do 
budowy oferty turystycznej szerszej rzeszy mieszkańców wsi 
(nie tylko właścicieli obiektów turystycznych), takich jak: 
twórców ludowych, rzemieślników, itp. (na przykładzie 
wizytowanego produktu sieciowego we wsi Dobków). 

6.  Działania realizowane w 
ramach operacji  
 

• Jakie działania i w jakich 
ramach czasowych zostały 
zrealizowane w ramach 
operacji?  

• Jacy partnerzy i w jaki 
sposób byli zaangażowani 
w realizację operacji? 

 

Projekt był realizowany w dwóch aspektach: 

➢ wyłonieniu grupy uczestników, polegającej na:  
✓ opracowanie ankiety umożliwiającej wyłonienie 

uczestników wyjazdu;  
✓ rozesłaniu ankiet do właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych z bazy Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz lokalnych grup 
działania i stowarzyszeń, przy czym dobór adresatów 
był dokonany przy założeniu grupowania tych 
usługodawców na określonych obszarach (Bory 
Tucholskie, Pojezierze Brodnickie, Dolina Wisły) oraz 
uczestnictwo poszczególnych osób w projektach 
przygotowujących do „sieciowania”, itp. 

✓ analiza odesłanych  ankiet i weryfikacja oczekiwań 
uczestników, 

➢ organizacja wyjazdu studyjnego, tj.  przygotowanie 
logistyki, wybór usługodawców, itp.,  

➢ ewaluacja i rozliczenie operacji. 

 

7.  Rezultaty operacji  

• Efekty realizacji operacji.  
Wymierne wskaźniki 
produktu, rezultatu, 
oddziaływania – 
jakościowe i ilościowe. W 
jaki sposób zmieniła się 
sytuacja lub jakie potrzeby 
zaspokojono w wyniku 
realizacji operacji?  

• Wartość dodana operacji – 
czy pojawiały się 
niezamierzone efekty 

25 uczestników wyjazdu studyjnego uzyskało wiedzę 
praktyczną na temat tworzenia i funkcjonowania 
turystycznych produktów sieciowych, co w przyszłości 
powinno wpłynąć na aktywizację mieszkańców wsi w 
kierunku tworzenia produktów sieciowych. 
Wartością dodaną operacji jest nawiązanie kontaktów i 
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu, 
którzy planują cykliczne spotkania w tym samym lub 
poszerzonym gronie, w celu dalszej współpracy. 



prowadzonych działań? 
 

8.  Wnioski z realizacji operacji. 

• Co zdecydowało o sukcesie 
operacji?   

• Doświadczenia z realizacji. 
Jakie trudności i kłopoty 
napotkano w trakcie 
realizacji operacji? Czego 
unikać? Co można zrobić 
lepiej? Gdyby zacząć 
realizację jeszcze raz, 
to…?Co było interesujące, 
nieoczekiwane, 
zaskakujące podczas 
realizacji projektu? 

• Dlaczego operacja 
zasługuje na miano dobrej 
praktyki? Dlaczego warto 
ją upowszechniać? Czy 
operacja może być 
powtórzona, czy ma 
charakter uniwersalny, 
modelowy? 

• Czy operacja jest 
innowacyjnai dlaczego? 

Na sukces operacji złożyło się kilka czynników. Na pierwszym 
miejscu należy wymienić wizytowany turystyczny produkt 
sieciowy (wieś Dobków). Program tej części wyjazdu był 
bardzo bogaty i doskonale zaprezentowany, co istotnie 
wpłynęło na wzrost zainteresowania uczestników 
budowaniem współpracy na własnym terenie. Innym 
znaczącym czynnikiem był dobór uczestników wyjazdu. Dzięki 
przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń, 
wyłoniono osoby faktycznie zainteresowane uczestniczeniem 
w budowaniu turystycznego produktu sieciowego.  
Zaskakująco pozytywne wrażenie wywarła na uczestnikach 
wizyta w Kopalni Złoty Stok, gdzie główną atrakcją okazał się 
przewodnik grupy. Humorystyczny sposób opowiadania o 
zwiedzanej atrakcji sprawił, że cała grupa była żywo 
zainteresowana tematem i wyniosła z wizyty wiele cennych 
informacji. Okazało się, że bardzo istotnym czynnikiem 
sukcesu produktu turystycznego jest sposób jego prezentacji, 
albo raczej: sposób prezentacji jest ważnym elementem 
samego produktu. 
Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki, ponieważ 
możliwość zobaczenia na własne oczy sposobu działania 
produktów turystycznych odnoszących sukcesy, a także 
porozmawiania z osobami uczestniczącymi w ich tworzeniu i 
funkcjonowaniu, pozwala na dokonanie właściwej ich oceny 
oraz oceny możliwości zaadaptowania przedstawionych 
rozwiązań na własny obszar działania. 
Operacja jest innowacyjna, gdyż przyczynia się do rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich, stymulując powstawanie 
i sprzedaż nowych – sieciowych produktów turystycznych.        

9.  Benficjent - nazwa podmiotu 
otrzymującego wsparcie 
finansowe. 
. 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Minikowie 

adres Minikowo 1, 89-122 Minikowo 

www www.kpodr.pl 

telefon kontaktowy 52 386-72-14 
email sekretariat@kpodr.pl 

10.  Kategoria  beneficjenta 
(podmiotu otrzymującego 
wsparcie finansowe) 
 

Publiczny (urząd administracji;  edukacja& badania ; 
instytucja kultury;  inne) 
 

 
X 

Prywatny (rolnik/farmer, mikro przedsiębiorca, małe 
i średnie  - przedsiębiorstwa; inne) 
 

 

Organizacje pozarządowe/NGO 
 

 

Lokalne Grupy Działania/LGD 
Lokalne Grupy Rybackie/LGR 

 

Inne 
 

 



Jakie?  

11.  Partnerzy projektu  
 

1. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 
2. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Bory 

Tucholskie”  
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Doradca” 

 

12.  Czas realizacji operacji 
 

15.04.2016 r. – 15.10.2016 r. 
 

13.  Miejsce realizacji operacji 
/zasięg terytorialny operacji  
 

Zasięg międzynarodowy   

Zasięg ogólnopolski  

Zasięg regionalny  X 

Zasięg wojewódzki  

Zasięg lokalny   

Województwo kujawsko-pomorskie i Dolnośląskie 

14.  Koszty operacji.   
 

Koszty całkowite operacji (budżet), w tym: 21.982,66 zł 

1. Środki publiczne  

z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

 
15.632,66 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki (dawniej 
Europejski Fundusz 
Rybacki) 

 

z budżetu państwa   

z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Środki prywatne  
 

6.350,00 zł 

3. Inne 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


