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VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij się! 

 

 

1.  Oficjalny tytuł projektu 
/operacji  
 

VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij 
się! 
 

2.  Ostateczny 
odbiorca/uczestnik 
projektu/operacji 

Uczestnikami operacji byli właściciele gospodarstw 
agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, 

restauratorzy, rękodzielnicy oraz przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (m.in. LGD, 
urzędy gmin, starostwa, stowarzyszenia), chętni do wdrażania 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W Forum 
uczestniczyli przedstawiciele obiektów turystyki wiejskiej, 

uczestnicy Konkursu AGRO-wczasy’2017. 

3.  Streszczenie 
projektu/najważniejsze 
informacje  

Obecnie turyści podróżujący na wieś mają określone 
oczekiwania co do sposobu wypoczynku: turystyka 
kulturowa, zdrowotna, kulinarna, edukacyjna itp. Oczekują 
oni od usługodawców spełnienia tych oczekiwań i 
zapewnienia wysokiej jakości usług. Agroturystyka w 
pierwotnej formie (wynajem pokoi i zapewnienie wyżywienia) 
traci na znaczeniu na rzecz oferty rozbudowanej o dodatkowe 
atrakcje. Te dodatkowe usługi przesądzają o charakterze 
odwiedzanego miejsca i zwiększają dochodowość właściciela 
gospodarstwa. Założeniem projektu było upowszechnienie 
wiedzy na temat popularnych rodzajów wyspecjalizowanej 
oferty obiektów turystyki wiejskiej oraz wskazanie dobrych 
metod na wyróżnienie się  wśród innych usługodawców. 
 

4.  Priorytety PROW . 
 I -Transfer wiedzy i innowacje 

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

 
X 

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  

 

5.  Kontekst i cele operacji. 

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

• Cele operacji.  
 

Zainteresowania i potrzeby nabywców usług turystycznych 
podlegają ciągłym zmianom. Równocześnie, na rynku 
turystycznym pojawia się coraz więcej produktów 
turystycznych konkurencyjnych do oferty turystycznej 
obszarów wiejskich. W związku z tym niezbędne jest ciągłe 
doskonalenie oferty wypoczynku w gospodarstwie rolnym  
i środowisku wiejskim. Zauważono, że problemem, przez 
który oferta turystyki wiejskiej nie znajduje tylu odbiorców 
ilu mogłaby znaleźć, jest jej niewystarczająca specjalizacja, a 
także nieodpowiedni marketing i sposób komercjalizacji.  
 
Głównym celem operacji było stworzenie platformy wymiany 
wiedzy z zakresów tematycznych pozytywnie wpływających 
na rozwój turystyki na obszarach wiejskich i upowszechnianie 
przykładów dobrych praktyk. Właściciele gospodarstw i 
gestorzy obiektów mogli podczas konferencji usłyszeć kilku 
wykładów nt. podejścia do specjalizacji, metod promocji, a 
wyjazd studyjny umożliwił im poznanie przykładów 
wyróżniających się obiektów i dał okazję do dyskusji o 
sposobach na partnerskie współdziałanie z różnymi 
organizacjami i instytucjami. Prezentacja laureatów Konkurs 
AGRO-wczasy’2017 pokazała najlepsze obiekty  z 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

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? 

 

W ramach operacji zorganizowano i przeprowadzono 
trzydniową konferencję połączoną z wyjazdem studyjnym, 
prezentującym dobre praktyki w specjalizacji oferty obiektów 
turystyki wiejskiej. Konferencja, przeprowadzona w dniach 
19-21 września 2017 roku, stanowiła platformę służącą 
budowaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń 
pomiędzy jej uczestnikami. W ramach operacji 
zorganizowano i przeprowadzono także Konkurs AGRO-
wczasy’2017, podczas którego wyłoniono najlepsze obiekty w 
trzech kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne, usługi 
turystyki wiejskiej, atrakcyjna kuchnia regionalna. Zgłoszenia 
do konkursu były przyjmowane do końca czerwca 2017 roku, 
a lustracja obiektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu 
nastąpiła na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku. Ogłoszenie 
zwycięzców nastąpiło podczas pierwszego dnia konferencji 
(19 września 2017 roku). Na zakończenie realizacji operacji 
ukazały się dwa artykułu: podsumowujący działania podjęte 
w ramach realizacji operacji oraz prezentujący laureatów 
Konkursu AGRO-wczasy. 
 
W realizację operacji włączyli się trzej partnerzy: Kujawsko-
Pomorska Organizacja Turystyczna, LGD „Gminy Powiatu 
Świeckiego” oraz LGD „Bory Tucholskie”. Wszyscy partnerzy 
podjęli się promocji operacji na swoich stronach 



internetowych, a Kujawsko-Pomorska Organizacja 
Turystyczna dodatkowo zapewniła materiały konferencyjne  
w postaci logowanych teczek, notatników i długopisów. 
 

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 
prowadzonych działań? 

 

Organizacja Forum przyniosła efekt w postaci podniesienia  
wiedzy 106 jego uczestników z zakresu budowania marki 
turystycznej regionu; najnowszych osiągnięć w specjalizacji 
oferty turystycznej obszarów wiejskich; turystyki kulinarnej i 
tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-
spożywczym; marketingu i komercjalizacji oferty turystycznej 
obszarów wiejskich, a także z zakresu budowania współpracy 
pomiędzy lokalnymi podmiotami branży turystyki wiejskiej. 
Podczas wyjazdu studyjnego 106 jego uczestników uzyskało 
możliwość zapoznania się z ofertą odwiedzanych obiektów  
w miejscu ich działania, poznania mechanizmów ich 
funkcjonowania, a także okazję do dyskusji z osobami 
prowadzącymi te obiekty. 
Publikacja konferencyjna wydana w nakładzie 120 egz., 
przysłużyła się do poszerzenia i utrwalenia informacji z 
zakresów tematycznych omawianych podczas konferencji.  
Przeprowadzenie Konkursu AGRO-wczasy’2017 i wyłonienie  
jego 15 laureatów, promowało ofertę agroturystyczną, 
obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty świadczące usługi 
gastronomiczne. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 
podczas pierwszego dnia konferencji, dzięki czemu wszyscy 
jej uczestnicy dowiedzieli się, które obiekty z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzują się 
wyjątkowo wysoką jakością świadczonych usług. W 
materiałach konferencyjnych znalazła się również płyta CD  
z nagraną prezentacją zwycięskich obiektów, co służy 
prezentacji i szerzeniu dobrych praktyk. Dodatkowo laureaci 
zostali objęci promocją w miesięczniku „Wieś Kujawsko-
Pomorska”. 
Publikacja dwóch artykułów nt. Forum i Konkursu w 
miesięczniku „Wieś Kujawsko-Pomorska” pozwoliła dotrzeć z 
informacją do większej ilości osób. 
 
Dodatkowym efektem realizacji operacji była inicjatywa 
prowadzenia kontaktów bezpośrednich i tworzenia wspólnej 
oferty przez uczestników konferencji, do czego wykorzystano 
bazę kontaktów e-mailowych umieszczonych na stronie 
internetowej partnera KSOW – KPODR w Minikowie. 
 

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 

O sukcesie operacji zadecydowały następujące elementy: 
a) prawidłowy dobór grupy docelowej operacji 
b) prawidłowy dobór form realizacji operacji 
c) wybór miejsca konferencji – obiekt wyposażony w 
odpowiednią liczbę miejsc hotelowych, zlokalizowany w 
pobliżu dużego kompleksu turystycznego i obiektów 
wizytowanych w trakcie wyjazd; 
d) zagadnienia oraz przykłady dobrych praktyk dobrane 



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 
innowacyjna i dlaczego?  

odpowiednio pod grupę docelową operacji 
 
Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki ponieważ jej 
realizacja przyczynia się do zwiększenia poziomu wiedzy 
uczestników, jak również umożliwiła spotkanie się w jednym 
miejscu oraz wymianę doświadczeń, nawiązywanie 
kontaktów, mogących przerodzić się we współpracę. 
Uhonorowanie najlepszych obiektów działających w branży 
turystyki wiejskiej daje zainteresowanym możliwość 
zapoznania się z najlepszymi obiektami w regionie. Operacja 
ma uniwersalny charakter i może zostać powtórzona, gdyż 
ma swoich odbiorców w wielu miejscach i może dotyczyć 
różnych dziedzin. Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki 
Wiejskiej jest imprezą cykliczną, na której za każdym razem 
przekazywane są nowe, często innowacyjne, interesujące dla 
uczestników informacje, a także zawiązują się znajomości, 
często przeradzające się we współpracę. Forum ma 
pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich 
województwa kujawsko-pomorskiego, a jego powtórzenie w 
innym miejscu również powinno okazać się sukcesem. 
 

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. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 
2. Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 
3. Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” 

12.  Czas realizacji operacji 
  

24.02.2017 r. – 15.11.2017 r. 
 

13.  Miejsce realizacji operacji 
/zasięg terytorialny operacji  
  

Zasięg międzynarodowy   

Zasięg ogólnopolski  

Zasięg regionalny   

Zasięg wojewódzki X 

http://www.kpodr.pl/
mailto:sekretariat@kpodr.pl


Zasięg lokalny   

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego. 

14.  Koszty operacji.   
 

Koszty całkowite operacji (budżet), w tym: 91 809,78 zł 

1. Środki publiczne  

z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

74 136,47 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki (dawniej 
Europejski Fundusz 
Rybacki) 

 

z budżetu państwa   

z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Środki prywatne  
 

17 673,31 zł 

3. Inne 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


