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Przekazujemy na Państwa ręce ostatni z czterech poradników zrealizowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w ramach projektu pt. „Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała”. Publikacja ta współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Liczymy, że zarówno niniejsza publikacja jak i pozostałe trzy poradniki będą
stanowić materiał do samokształcenia w zakresie wykorzystania produktu
lokalnego w ofercie turystycznej. Poprzednie poradniki zdefiniowały nam
czym jest produkt lokalny, jak ważna i dlaczego jest marka, aspekty prawne
sprzedaży, jak budować ofertę turystyczną na bazie produktu lokalnego, jak
promować oferty turystyczne oparte o lokalny produkt zarówno w tradycyjnych jak i nowoczesnych kanałach promocji oraz jakie są trendy i oczekiwania turystów. Z niniejszej publikacji natomiast dowiedzą się Państwo
z kim warto współpracować przy budowie i rozwoju produktu lokalnego,
skąd brać środki finansowe na jego rozwój. Na koniec autorzy przedstawią
dobre przykłady z kraju i ze świata. Niech przykłady z Polski, ale i z Austrii,
Kanady czy Wielkiej Brytanii będą dla nas inspiracją do szukania pomysłów na
komercjalizację naszych, często nietuzinkowych pomysłów na rozwój produktów, które mają niepowtarzalny charakter, produkowane są w niewielkich
ilościach z surowców lokalnie dostępnych.
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1. Z kim współpracować
przy promocji oferty
turystycznej w oparciu
o produkt lokalny?

•

samorząd wojewódzki (urzędy marszałkowskie), który odpowiada m.in.
za rozwój infrastruktury techniczno-ekonomicznej turystyki, określanej
często jako infrastruktura turystyczna (kategoryzacja obiektów hotelarskich)
i paraturystyczna lub komplementarna dla turystyki (np. koleje regionalne;
w Małopolsce – Koleje Małopolskie, na Mazowszu – Koleje Mazowieckie,
instytucje kultury o zasięgu regionalnym, agencje rozwoju regionalnego,
zarządy dróg wojewódzkich, itd.),

•

samorząd powiatowy (starostwa powiatowe), który wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie,

Zarządzający produktem lokalnym, jak już wspominano w poprzed-

m.in.: transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony za-

nich częściach poradnika, aby osiągnąć sukces, zwiększyć zyski i liczbę

bytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, promocji po-

odwiedzających turystów powinni współpracować z różnymi podmiotami na

wiatu czy też współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

wielu płaszczyznach. W zależności od naszych celów i potrzeb, współpraca

poprzez swoje służby, np. powiatowy zarząd dróg, instytucje kultury

może się odbywać na poziomie bardzo lokalnym (wioska, sołectwo, sąsiedzi)

o zasięgu lokalnym – powiatowym, itd.),

np. z sąsiadującymi gospodarstwami by uczynić ofertę edukacyjną bardziej

•

biura podróży) lub ofertę oddziałującą na cały region (np. porty lotnicze),

atrakcyjną, ale też może mieć wymiar gminny, gdzie współpracujemy z lokalnym sklepikiem, w którym dostępne są nasze produkty lub pensjonatem,

•

organizacje pozarządowe o zasięgu ponadlokalnym, np. stowarzyszenia
(ROT, PTTK),

do którego dostarczamy produkty z naszej produkcji czy świadczymy usługi.
Jeśli nasz produkt lokalny chcemy wypromować, czy też jest już na takim

podmioty prywatne, które posiadają kompleksową ofertę regionu (np.

•

inne, np. podmioty szkolące kadry dla potrzeb turystyki, w tym uczelnie
wyższe, izby gospodarcze itp.1

poziomie, że wymiar lokalny nas nie satysfakcjonuje, chcemy sprzedawać
szerzej, chcemy turystów z innych regionów czy krajów to powinniśmy
współpracować takimi instytucjami i ośrodkami jak:
•

centralnie (na szczeblu ogólnokrajowym) przede wszystkim z Polską
Organizacją Turystyczną i właściwym Ministrem, który w danym momencie
pełni nadzór nad tą instytucją (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii
a w przeszłości m.in. funkcjonowało Ministerstwo Sportu i Turystyki)

•

rząd (na szczeblu regionalnym – urząd wojewódzki), któremu bezpośrednio
podlegają np. wojewódzki konserwator zabytków, wojewódzki konserwator
przyrody, wojewódzka i powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, wojewódzki i powiatowy inspektor weterynarii, wojewódzki inspektorat jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych, wojewódzki inspektorat inspekcji
handlowej, itp.,
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Dla nas najważniejsze jednak są działania lokalne, gdyż w kształtowaniu turystycznego produktu lokalnego ogromne znaczenie mają właśnie podmioty
„działające lokalnie”. To z tymi podmiotami najczęściej styka się bezpośrednio
nasz turysta (konsument). Są to np.:
•

lokalne przedsiębiorstwa turystyczne, które „żyją” z turystyki czyli
przedsiębiorcy świadczący usługi noclegowe (hotele, pensjonaty, motele, itd.),
gastronomiczne (restauracje, puby, kawiarnie, gospody), lokalni przewoźnicy
(firmy transportowe, korporacje taksówkowe), a w miejscach gdzie ruch turystyczny jest spory i można na tyle zarobić sprzedając turystom swoje dobra
i usługi że taka działalność się utrzyma, np. sprzedawcy pamiątek, lokalni przewodnicy, prowadzący warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne, itp.;

1. Marzena Wanagos, „Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych”; W: Uniwersytet Szczeciński, zeszyty naukowe nr 558, Ekonomiczne problemy turystyki, nr 419), Szczecin 2009
rok, str. 590
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•

•

firmy i instytucje, które mają swoje oddział y na danym terenie

Lokalne Grupy Działania (LGD) są rodzajem partnerstwa terytorialnego,

i wpływają na wielkość i jakość podaży usług turystycznych, np. lokalne

powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych

grupy działania, lokalne organizacja turystyczne;

organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz

przedsiębiorstwa, których działalność turystyczna nie jest podstawowa,

mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

lecz uzupełniająca, wspomagająca wyżej wymienione podmioty przy

W Polsce są 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju

obsłudze turystów, np. firmy produkujące i sprzedające wyposażenie

zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju

oraz sprzęt turystyczny i sportowy, wydawnictwa turystyczne, usługi

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER.

parkingowe, itp.;
•

•

•

instytucje wspierające przedsiębiorców turystycznych, np. banki,

Nazwa pochodzi z języka francuskiego:

agencje ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurier-

•

Liaison: powiązania

skie, ośrodki zdrowia;

•

Entre: pomiędzy

podmioty kształcące kadry dla potrzeb turystyki (szkoły średnie, szkoły

•

Actions: działaniami

wyższe, instytucje prowadzące kursy i szkolenia specjalistyczne (np.

•

de Development: na rzecz rozwoju

z pilotażu wycieczek, obsługi ruchu turystycznego);

•

de l’Econiomie: gospodarczego

podmioty, na których terenie odbywa się ruch turystyczny i nierozłącznie

•

Rurale: obszarów wiejskich.

związane są z produktem turystycznym danego terenu np. Lasy
Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, parki kulturowe (skanseny,

Podstawowe zasady, na których opiera się program Leader i działanie LGD:

stanowiska archeologiczne itp.), Lasy Państwowe, nadleśnictwa;
•

samorząd lokalny, który odpowiada za działania wpł ywające na

•

•

terytorialność: program jest realizowany na obszarze gmin wiejs-

jakość infrastruktury, organizowanie imprez, dbanie o estetykę i małą

kich lub miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 20 tysięcy

architekturę, kształtowanie wysokości opłaty miejscowej pobieranej od

mieszkańców, dla spójności obszaru dopuszcza się włączenie gmin mie-

turystów czy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

jskich do 20 tysięcy mieszkańców. Obszar może liczyć co najmniej 10

nalnymi;

tysięcy i nie więcej niż 150 tysięcy mieszkańców;

instytucje kultury, organizacje pozarządowe, które organizują imprezy

•

kulturalne, sportowe nie tylko dla mieszkańców, ale i przyjezdnych.

oddolność inicjatyw: to mieszkańcy danego obszaru, poprzez Lokalne Grupy Działania, decydują, jakie projekty i przedsięwzięcia chcą
realizować; LGD ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go,
wykorzystywać lokalne zasoby;

•

integralność podejścia: podejmowane działania sytuowane są w szerokim kontekście konkretnego obszaru: jego uwarunkowań, zasobów

Szczególne miejsce w promocji i rozwoju oferty turystycznej opartej na

(kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ludzkich itd.), ograniczeń,

produkcie lokalnym zajmują Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Organi-

możliwości;

zacje Turystyczne.
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•

z a s a d a p a r t n e r s t w a : w s z y s c y p a r t n e r z y, z a r ó w n o p r y w a t n i
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(przedsiębiorcy, osoby prywatne), publiczni (samorządy) jak i społeczni
(organizacje pozarządowe) działają na równoprawnych zasadach;
•

samodzielność zarządzania na poziomie lokalnym: LGD to ciało decyzyjne zarządzające swoimi finansami według określonych, przejrzystych zasad;

•

innowacyjność: program ma za zadanie wyszukiwanie nowych, twórczych rozwiązań problemów, które dotykają mieszkańców w tym jak
zaangażować lokalną społeczność, w jaki sposób pozyskiwać zasobów
na potrzeby projektu, np. łączenie zasobów ludzkich, naturalnych
lub finansowych obszaru w celu lepszego wykorzystania miejscowego potencjału, jak tworzyć nowe produkty i usługi, które podkreślają
wyjątkowość lokalnego obszaru;

•

współpraca z innymi LGD w kraju, regionie i za granicą.

Na terenie subregionu tarnowskiego działają następujące Lokalne
Grupy Działania:
•

1. „Zielony Pierścień Tarnowa”, obejmujący swoim zasięgiem gminy
w powiecie tarnowskim: Tarnów (wiejska), Skrzyszów, Żabno, Wietrzychowice, Wierzchosławice i Lisia Góra. Siedziba mieści się w Skrzyszowie.

•

2. „Dunajec – Biała”, obejmujący swoim zasięgiem gminy w powiecie
tarnowskim: Wojnicz, Zakliczyn, Pleśna i Ciężkowice. Siedziba mieści się
w Zakliczynie.

•

3. „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju”, obejmujące swoim
zasięgiem gminy w powiecie tarnowskim: Ryglice, Tuchów, Szerzyny
oraz Rzepiennik Strzyżewski. Siedziba mieści się w Tuchowie.

•

4. „Kwartet na Przedgórzu” swoim obszarem obejmuje obecnie teren
czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Borzęcin (powiat brzeski), Radłów
(powiat tarnowski), Brzesko (powiat brzeski), Dębno (powiat brzeski).
Siedziba mieści się w Borzęcinie.

•

5. „Na Śliwkowym Szlaku” obejmujący swoim zasięgiem gminy: Czchów,
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•

•

•

Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna, Gródek nad Duna-

restaurator, rzemieślnik, zarządca atrakcji turystycznej itd. oraz innych zain-

jcem, Korzenna (powiat nowosądecki) oraz Lipnica Murowana (powiat

teresowanych rozwojem turystyki podmiotów) w zakresie promocji turystyc-

bocheński). Siedziba mieści się w Iwkowej.

znej obszaru obejmującego działalność tej organizacji. W szczególności zaś

6. „E.O. CENOMA” obejmujący swoim zasięgiem gminy: Bochnia,

kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycz-

Rzezawa i Drwinia (powiat bocheński), Szczurowa (powiat brzeski),

nych. Wraz z Regionalnymi Organizacjami LOT-y działają na podstawie

Nowe Brzesko (gmina i miasto) oraz Koszyce (miasto i gmina) z powiatu

ustawy z 2000 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej. Tworzą trójstopniowy

proszowickiego, gmina i miasto Kazimierza Wielka (powiat kazimierski

system zarządzania polską turystyką: na szczeblu ogólnokrajowym - Polska

w województwie świętokrzyskim). Siedziba mieści się w Szczurowej.

Organizacja Turystyczna (POT), na szczeblu wojewódzkim - Regionalna Or-

7. „Dolina Raby” obejmujący swoim zasięgiem gminy: Biskupice i Gdów

ganizacja Turystyczna (ROT) (również w formie stowarzyszenia samorządów,

(powiat wielicki) oraz Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina

przedsiębiorców, osób fizycznych ale także innych stowarzyszeń w tym LOT-

z powiatu bocheńskiego. Siedziba mieści się w miejscowości Sobolów

ów; zazwyczaj najważniejszymi członkami ROT-ów są samorządy wojew-

w gminie Łapanów.

ódzkie danego regionu wraz z największym miastem, obecnie w każdym

8. „Prowent” obejmuje głównie gminy z powiatu mieleckiego w wo-

województwie działa ROT) i najniżej w hierarchii znajdują się Lokalne Or-

jewództwie podkarpackim a z terenu regionu tarnowskiego gminy

ganizacje Turystyczne (LOT). W tej chwili w Polsce działa ponad 100 loka-

Szczucin, Radgoszcz i Dąbrowę Tarnowską. Siedziba mieści się

lnych organizacji turystycznych.

w miejscowości w Mielcu.
•

9. „Perł y Ponidzia” obejmuje gminy z powiatu kazimierskiego

Do najważniejszych zadań lokalnych organizacji turystycznych należą:

w województwie świętokrzyskim: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce oraz
Opatowiec, a z terenu małopolski gminy: Bolesław, Gręboszów,

•

Mędrzechów i Olesno. Siedziba mieści się w miejscowości Skalbmierz.
•

10. mieleckiego w województwie podkarpackim a z terenu regionu tar-

nego i branży turystycznej,
•

nowskiego gminy Szczucin, Radgoszcz i Dąbrowę Tarnowską. Siedziba
mieści się w Mielcu.

integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalkreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół
lokalnych atrakcji turystycznych,

•

gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,

•

utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

W regionie tarnowskim działają dwie lokalne organizacje turystyczne:
Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) jest również rodzajem partnerstwa.

Bocheńska założona w 2020 roku oraz Tarnowska Organizacja Turystyczna

Jest stowarzyszeniem, którego zadaniem jest współpraca samorządu tery-

(LOT TOT) która powstała w 2011 roku. Była to wówczas szósta w wojew-

torialnego (zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego lub gminnego)

ództwie małopolskim i jedyna dla subregionu tarnowskiego lokalna or-

i lokalnej branży turystycznej (szeroko rozumianej ze względu na hetero-

ganizacja turystyczna obejmująca powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski,

geniczny charakter gospodarki turystycznej, np. hotelarz, biuro podróży,

tarnowski i miasto Tarnów. LOT TOT powstał, gdyż znaczna grupa osób
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z branży turystycznej subregionu uważa, że poprawne kształtowanie polityki

Poziom lokalny

na szczeblu lokalnym musi odbywać się przy współudziale sektora prywatnego i samorządowego a takie działania umożliwia Lokalna Organizacja

N a n a j n i ż sz y m szc ze b l u m oże m y z a w i ą z a ć n i e f o r m a l n ą g r u p ę

Turystyczna. Warto zaznaczyć, że lokalna polityka turystyczna (począwszy

z innymi działającymi na naszym terenie atrakcjami turystycznymi,

od gminy skończywszy na powiecie) powinna być prowadzona w korelacji

przedsiębiorstwami, rzemieślnikami czy gospodarstwami rolnymi. Wspólnie

z polityką rozwoju turystyki na poziomie województwa (sejmiku oraz re-

możemy się polecać odwiedzającym nas gościom lub rozbudowywać ofertę

gionalnej organizacji turystycznej). Zaletą takiej polityki są nie tylko większe

poprzez zachęcenie naszych gości do skorzystania z innego, dostępnego

możliwości rozwoju oferty turystycznej, ale również skuteczniejsza jej pro-

po sąsiedzku np. programu edukacyjnego czy oferty noclegowej, wypo-

mocja w pozostałych częściach regionu. Niewątpliwie głównym celem

czynkowej. W takiej grupie możemy się też spotykać, wymieniać pomysły,

LOT TOT obok integracji środowiska branży turystycznej regionu tarnow-

dyskutować – niewątpliwie takie spotkania zawsze będą twórcze i pozwolą

skiego jest wykreowanie spójnej i jednolitej dla tej części województwa

nam się rozwijać.

polityki rozwoju turystyki. Obecnie LOT TOT zrzesza ponad 30 członków,
w tym Powiat Brzeski, Powiat Dąbrowski, Powiat Tarnowski oraz miasto

Warto również podjąć współpracę z naszym Centrum Kultury lub Urzędem

Tarnów. W swojej dziesięcioletniej historii zrealizowała ponad trzydzieści

Gminy np. w zakresie utworzenia lub powołania Centrum Produktu Loka-

projektów współfinasowanych zarówno ze środków regionalnych (Urząd

lnego. Takich obiektów powstaje w naszym kraju coraz więcej. Przykładowo

Marszałkowski), krajowych (Ministerstwo Sportu i Turystyki) jak i funduszy

Lokalna Grupa Działania „Dunajec-Biała”, rozpoczęła szeroki program

europejskich. LOT TOT wraz z Lokalną Grupą Działania „Dunajec–Biała”

wsparcia swoich lokalnych producentów Certyfikatem Produktu Lokal-

oraz „Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy” wykreowało „EnoTarno-

nego „Produkt Lokalny z Pogórza”. W tym celu zostało opracowane

wskie” – lokalny produkt turystyczny oparty na rozwoju enoturystyki w re-

logo będące marką parasolową całego przedsięwzięcia, pozwalające

gionie poprzez zwiedzanie lokalnych winnic, warsztaty tematyczne i spo-

zachować tożsamość i własną markę każdemu lokalnemu producentowi

tkania z właścicielami winnic, kiermasze winiarskie, cykl spotkań z lokalnym

uczestniczącemu w tym przedsięwzięciu.

winem i kuchnią. W 2019 roku „EnoTarnowskie” zdobyło jeden z dziesięciu
certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Poza „EnoTarnowskie” LOT TOT wraz z samorządami rozwija
infrastrukturę turystyczną w regionie oraz nowy produkt lokalny „Enovelo”
– szlaki rowerowe po regionie, które z tzw. autostrad rowerowych (VeloDunajec, Wiślana Trasa Rowerowa czy VeloMetropolis) mają rozprowadzać
ruch turystyczny do lokalnych atrakcji turystycznych, w tym też do winnic.
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Rys. 1: Logo Produkt Lokalny z Pogórza – Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, 2020r.
Źródło: www.dunajecbiala.pl”. [dostęp dnia 10 września 2021 roku]
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Pomysł przewiduje nie tylko cykliczne spotkania podmiotów objętych lokal-

Dobrym pomysłem będzie też współpraca z Lokalną Organizacją

nym certyfikatem, wsparcie w działaniach promocyjnych, ale też rozbudowę

Turystyczną, która odpowiada za kreowanie oferty turystycznej i za promocję

lokalnego systemu sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych, jak również

turystyczną na poziomie jednej gminy lub kilku gmin a czasem nawet

ich sprzedaż online poprzez sklep internetowy.

powiatów. Pozostając w sąsiedztwie LGD Dunajec-Biała warto omówić
przykład współpracy winiarzy i lokalnych producentów, w tym rolników,

Dzięki temu projektowi i współpracy z LGD lokalni producenci mogą skupić

z Tarnowską Organizacją Turystyczną w ramach wspomnianego już projektu

się na swojej podstawowej działalności a eksperci od promocji czy rozwoju

ENOTarnowskie. Projekt został zainicjowany w 2010 roku a już w roku 2019 uzyskał

produktu lokalnego całą resztą. Jednym z pierwszych podmiotów objętych

certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny 2019

tym znakiem jest Pszczela Kuźnia ze Zborowic, dla produktów której została

roku. W ramach współpracy podmioty organizują szereg wydarzeń o tematyce

zlecona profesjonalna sesja fotograficzna i poprowadzona kampania promo-

winiarskiej, rozbudowują portal internetowy o system rezerwacji online czy też

cyjna wśród lokalnej społeczności, wpływająca na wzrost sprzedaży wytwa-

opracowały wspólną strategię i spójny system identyfikacji wizualnej marki i in-

rzanych produktów i usług.

frastruktury w regionie. Konsekwentnie wdrażają postawione sobie zadania, co
z kolei przyczynia się do wzrostu zainteresowania całym regionem Tarnowskim
ze strony turystów. Mimo spadku liczby dużych grup w 2020 i 2021 roku (przez
pandemię koronawirusa) winnice były oblegane przez turystów indywidualnych, podróżujących w mniejszych grupach. Dzięki współpracy w ramach ENOTarnowskie możliwe są do realizacji przedsięwzięcia małe, takie jak np. Wianki
na Winnicy Dąbrówka, Pleśniński Bachus w Pleśnej, poprzez wydarzenia lokalne, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli biur podróży
a skończywszy na udziale w targach krajowych i zagranicznych.

Rys. 2: Logo Produkt Lokalny z Pogórza – Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, 2020r.
Źródło: www.dunajecbiala.pl”. [dostęp dnia: 10 września 2021 roku]
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Rys. 3: Mapa obszaru ENOTarnowskie – Tarnowska Organizacja Turystyczna, 2020r.
Źródło: www.enotarnowskie.pl. [dostęp dnia: 09 września 2021 roku]
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Na poziomie lokalnym powinniśmy się też zastanowić nad współpracą
z miejscami popularnymi wśród turystów działającymi na naszym terenie,
np. muzea, skanseny czy punkty informacji turystycznej. Zakres współpracy
może być bardzo prosty, możemy np. postarać się o to, by w takim miejscu
były dostępne materiały informacyjne o naszej działalności. Turysta, który już
skorzysta z takiej oferty, być może będzie chciał zobaczyć coś więcej i dotrze
do nas, np. w Tarnowskim Centrum Informacji (TCI) na Rynku 7 w Tarnowie
można otrzymać informacje o atrakcjach turystycznych nie tylko z Tarnowa
ale całego regionu. TCI, które jest jednym z najlepszych centrów informacji
w Polsce i jednym z wiodących partnerów Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej, oferuje szereg gadżetów, pamiątek zarówno z miasta jak i z regionu w tym pamiątki opracowane i wykonane przez lokalnych twórców.

Dlaczego war to współpracować ? Do głównych płaszczyzn, które
przynoszą konkurencyjność regionu związane ze współpracą należą:
•

Analiza rynku − współpraca podmiotów pozwala na sprawne przekazywanie
informacji rynkowych, które są warunkiem skutecznego funkcjonowania poszczególnych podmiotów, a co za tym idzie całego regionu. Informacje te
(zarówno o warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych) mogą być przetwarzane i wykorzystywane, co daje większe możliwości działania w regionie
i poza nim.

•

Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji − współpraca podmiotów prowadzi do
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osób zajmujących się turystyką poprzez
spotkania środowiska. Ułatwia to również benchmarking, a w dojrzałych
strukturach nawet organizowanie profesjonalnych szkoleń.

•

Produkt − współpraca podmiotów pozwala na podnoszenie konkurencyjności
obszaru turystycznego poprzez skonkretyzowaną ofertę opartą na jasnych warunkach cenowych i jakościowych proponowanych przez

16
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przedsiębiorstwa turystyczne świadczące usługi na danym terenie. Możliwe

•

Restauratorzy: w wybranych restauracjach klienci powinni zawsze znaleźć

jest również tworzenie kompleksowych, sieciowych produktów turystycznych

potrawy wyraźnie powiązane z regionem. Dlatego konieczne jest, by

(obejmujących więcej niż jeden podmiot na terenie obszaru).

generalnie surowce pochodziły z lokalnej produkcji. Sama potrawa

Promocja − współpraca podmiotów pozwala na efektywniejsze wykorzysta-

może stanowić część kulturalnego dziedzictwa regionu lub wzmacniać

nie narzędzi promocji obszaru − targi, wydawnictwa, study tour itp. Korzyści

wizerunek regionalnej żywności.

są tu dwojakiego rodzaju: finansowe (synergia środków finansowych), jak

•

•

•

Przetwórcy żywności: poprzez przyłączenie się do sieci Kulinarnego

i jakościowe (weryfikacja merytoryczna, reprezentatywność, konkretyzo-

Dziedzictwa i używanie wspólnego logo, producenci posiadający wyraźne

wanie warunków wymiany itp.).

powiązanie z regionem ułatwią konsumentom i turystom znalezienie re-

Wizerunek i marka − współpraca podmiotów pozwala na wypracowanie

gionalnej żywności w sklepach.

jednolitego rozpoznawalnego na rynku wizerunku opartego m.in. na

•

Rolnicy: sprzedający własne produkty do restauracji, przetwórców

tożsamości regionu, a czasem na marce. Efektem współpracy może stać się

żywności lub bezpośrednio konsumentom mogą także być członkami

również silna marka

Kulinarnego Dziedzictwa, tworząc w ten sposób regionalną sieć produ-

2.

centów, sklepów i restauracji opartych na regionalnej żywności3.
Poziom regionalny
Współpracując na poziomie regionalnym bierzemy czynny udział
Na poziomie regionalnym, czyli województwa, możemy współpracować

w kształtowaniu polityki rozwoju turystyki w naszym województwie

z Regionalną Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim czy Re-

oraz możemy spotykać się i dyskutować w szerszym gronie niż lokalnie.

gionalnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Rolników czy producentów

Przystępując do wspomnianej Sieci Dziedzictwo Kulinarne, po pierwsze

żywności zachęcamy do przystąpienia do Europejskiej Sieci Regionalnego

uzyskamy prawo do posługiwania się znaczkiem sieci, który rozpoznawalny

Dziedzictwo Kulinarnego (ESDK).

jest przez turystów poszukujących takich miejsc jak nasze, nie tylko tych z terenu kraju ale i dużej grupy państw europejskich. Zatem innymi słowy zysku-

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego to zrzeszenie

jemy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego. Nie dość, że nasz produkt

producentów, przetwórców i restauratorów z poszczególnych regionów

lokalny zostanie wyróżniony, to będziemy mogli uczestniczyć w różnych

członkowskich Europy, mające za cel zachowanie i rozwój regionalnych trady-

wyjazdach studyjnych organizowanych dla członków sieci, w spotkaniach

cji kulinarnych charakterystycznych dla danych regionów. ESRDK powstała

i dyskusjach jak też zostaniemy objęci szeregiem działań promocyjnych

w Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Celem Re-

o których już mówiliśmy wcześniej. Możemy też wspólnie z innymi podmio-

gionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest zaoferowanie turystom i konsu-

tami wymyślać i realizować wspólne przedsięwzięcia jak np. Dni Otwarte

mentom regionalnej żywności. Wybrane restauracje i przedsiębiorstwa

członków Sieci.

zajmujące się przetwórstwem spożywczym i gospodarstwa podkreślające ich
regionalne powiązania mogą zostać członkami zrzeszenia. Przede wszystkim

Uczestnictwo w Sieci Dziedzictwo Kulinarne wiąże się z wysoką jakością

dotyczy to następujących kategorii:

naszego produktu lokalnego, który musi być wytwarzany w całości z naturalnych składników.
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2. Marzena Wanagos, „Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych”; W: Uniwersytet Szczeciński, zeszyty naukowe nr 558, Ekonomiczne problemy turystyki, nr 419), Szczecin 2009
rok, str. 591

3. https://modr.pl/siec-dziedzictwa-kulinarnego-malopolska/strona/europejska-siec-regionalnegodziedzictwa-kulinarnego, [dostęp dnia: 8 września 2021 roku]
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miejscu w sklepie firmowym pod egidą stowarzyszenia Grupa Odrolnika. Gospodarstwo jest laureatem konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w roku 2015 w województwie małopolskim w kategorii
„ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Produkty rekomendowane do
sieci: „Marzenie Bobasa” (dżem dyniowy), dynia pikantna, „Zakręcona
truskawka” (dżem truskawkowy), „Malina ucierana” (syrop malinowy),
„Pikantna porzeczka” (konfitura do mięs), „Wyciśnięta malina” (sok malinowy), konfitura z płatków róż, truskawka Senga Sengana, buraki czerwone (czerwona kula), ziemniaki odmiany Denar, nasiona fasoli „Piękny
Jaś” z doliny Dunajca oraz ogórki kiszone w studni.
•

Winnica Zadora w miejscowości Szczepanowice w gminie Pleśna
w powiecie tarnowskim. Jest członkiem sieci od 2015 roku. Winnica leży w Szczepanowicach na stoku o nachyleniu 10 % z ekspozycją
południową, na wysokości 280 m n.p.m. Siedlisko jest najbardziej na
zachód wysuniętym krańcem Kotliny Sandomierskiej. Winnica od północy

Rys. 3: Logo Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska.
Źródło: https://modr.pl/dziedzictwo-kulinarne-i-przepisy-kulinarne/strona/funkcjonowanie-sieci-dziedzictwo-kulinarne [dostęp dnia: 08 września 2021 roku]

w sposób naturalny osłonięta jest wałem górującym nad stokiem, natomiast od wschodu i zachodu otaczają ją stare, naturalne sady pełne
jabłoni, śliw i czereśni. Wpływ na mikroklimat winnicy ma także ciepło
płynące znad Tarnowa – miasta zwanego polskim biegunem ciepła. Tute-

W regionie tarnowskim w ESRDK działa kilka podmiotów:

jsza gleba ma charakter pylasto-gliniasto-kamienisty. Kamień, to czerwo•

Gospodarstwo rolne i ekologiczne Jana Czai w Rzuchowej, gmina Pleśna

ny piaskowiec opatowicki z wtrąceniami tlenków żelaza i miedzi, mający

w powiecie tarnowskim jest członkiem sieci od 2019 roku. Gospodar-

wybitnie pozytywny wpływ na czerwone wina. Kwasowość gleby wynosi

stwo ma powierzchnię około 20 hektarów i leży na obszarze Pogórza

6,88 pH. Onegdaj była tutaj winnica Chrząstowskich herbu Zadora – stąd

Ciężkowicko-Rożnowskiego na terenie zespołu dworsko-parkowego

dzisiejsza nazwa winnicy. Chrząstowscy byli właścicielami Szczepanowic

w Rzuchowej. Produkcja odbywa się metodami ekologicznymi nieprze-

jeszcze do połowy XIX wieku. Produkty rekomendowane do sieci to: wina

rwanie od samego początku. W gospodarstwie chowane są krowy mlecz-

białe: Feniks, Julia i Solis oraz wina czerwone: Bene, Rondino oraz Sem-

ne rasy polskiej czerwono–białej na potrzeby obornika do nawożenia

pre4.

gleby zaś na powierzchni około 1 hektara uprawiane są różne warzywa,

•

Fabryka Pasji Celka Ewelina Morys (Schronisku Dobrych Myśli)

wśród których dominuje fasola Piękny Jaś, buraki ćwikłowe, ziemniaki,

w miejscowości Jamna w gminie Zakliczyn w powiecie tarnowskim,

ogórki. Gospodarstwo realizuje zamówienia indywidualne, dostarcza

w sieci dziedzictwa funkcjonuje od 2016 roku. Schronisko Dobrych

produkty bezpośrednio do klienta, jak również prowadzi sprzedaż na

Myśli to drewniany domek z bali z dużym tarasem widokowym, gdzie

20

4. https://enotarnowskie.pl/winnica-zadora/ [dostęp dnia: 1 września 2021 roku]
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można zapomnieć o codziennych sprawach i przeżyć wspaniałe chwile,
delektując się wyśmienitą kuchnią, urozmaiconą tradycyjnymi potrawami. sztandarowym daniem zakładu jest żurek po chłopsku. Nietuzinkowe dania to także „Dunajeckie Otoczaki” czy „Kociołek Włóczykija”.
Warto również wspomnieć o „Placku Gaździny”. Schronisko Dobrych
Myśli to dom z duszą dla podróżników pragnących spędzić wolny czas
z dala od zatłoczonego miasta. Produkty rekomendowane do sieci to:
żurek po chłopsku, zapiekanka fasolowa, „Dunajeckie Otoczaki”, placek
„Gaździny”, mleko kwaśne, ziemniaki z kwaśnym mlekiem oraz koktajl
jagodowy5.
•

Chata Włóczykija w miejscowości Jamna w gminie Zakliczyn w powiecie
tarnowskim w sieci funkcjonuje od 2016 roku. To pięknie położona drewniana chata z widokiem na góry i Pogórze. Kameralna atmosfera miejsca i ogrodzona posesja sprawiają, że turyści wypoczywają zadowoleni
i ukontentowani spokojem i ciszą. Przy domku znajduje się młoda winnica, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci a po sąsiedzku zagajnik
pełen grzybów. W gospodarstwie znajdują się pokoje 2 i 4-osobowe,
przytulna sala z kominkiem. To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek,
pobyt we dwoje lub okazjonalne spotkania integracyjne. Gospodarze

Rys. 4: Sieć Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – Małopolski Szlak Kulinarny, 2020r.
Źródło: www.facebook.com/malopolskiszlakulinarny [dostęp dnia 7 września 2021 roku]

pomogą zaplanować czas wolny, wskażą miejsca warte odwiedzenia,
zorganizują kulig lub biesiadę przy ognisku z regionalnymi smakołykami.
Produkty rekomendowane do sieci, to te same produkty, co po sąsiedzku
w Schronisku Dobrych Myśli: żurek po chłopsku, zapiekanka fasolowa,
„Dunajeckie Otoczaki”, placek „Gaździny”, mleko kwaśne, ziemniaki
z kwaśnym mlekiem oraz koktajl jagodow6.

Na poziomie regionalnym działają Regionalne Organizacje Turystyczne,
które realizują m.in. następujące zadania: koordynują działania promocyjne
w województwie, tworzą regionalny system informacji turystycznej (w celu
zapewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lokalne
punkty informacji turystycznej oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej), promują walory turystyczne regionu w kraju

5. https://enotarnowskie.pl/winnica-zadora/ [dostęp dnia: 1 września 2021 roku]

i za granicą, stymulują tworzenie i rozwoj produktu turystycznego w regio-

6. https://www.culinaryheritage.net/bizmembers-1/CHATKA-W%C5%81%C3%93CZYKIJA
odczyt dnia 1 września 2021 roku

nie (zapewnienie wysokiej jakości produktu turystycznego zdolnego sprostać
konkurencji międzynarodowej), inicjują, opiniują i wspomagają plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz inspirują i świadczą pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie. Bardzo
często zajmują się doskonaleniem kadr dla potrzeb turystyki w regionie
oraz prowadzą badania i analizy marketingowe w dziedzinie turystyki 7.
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7. https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/wspolpraca-z-regionami/regionalne-organizacje-turystyczne [dostęp dnia 16 sierpnia 2021 roku]
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Zazwyczaj największym płatnikiem składek ROT-u jest samorząd wojewódzki. To sprawia, że współpraca na linii ROT – Urząd Marszałkowski jest ścisła
a ROT-y realizują działania zapisane w strategii turystyki danego województwa. Urzędy Marszałkowskie odpowiadają m.in. za strategię rozwoju regionu w tym rozwoju turystyki i głównych produktów turystycznych regionu,
modernizację terenów wiejskich i ochrony środowiska, zagospodarowania
przestrzennego, transportu zbiorowego czy zarządzają instytucjami kultury
o zasięgu ponadlokalnym.
Poziom krajowy
Współpracując z Polską Organizacją Turystyczną, Krajową Siecią Obszarów
Wiejskich (KSOW), Ministrami właściwymi do spraw turystyk, rolnictwa czy
kultury mamy możliwość nawiązać kontakty i znajomości z innymi podobnymi nam działalnościami znajdującymi się w innych województwach. Często
wiąże się to ze szkoleniami czy wizytami studyjnymi.
Polska Organizacja Turystyczna (POT) jako narodowa organizacja turystyczna założona w 2000 roku realizuje zadania określone ustawą o POT (w tej
ustawie również określono zasady funkcjonowania Regionalnych i Lokalnych
Organizacji Turystycznych) – podejmuje następujące działania:
•

promuje Polskę jako kraj atrakcyjny dla turystów – nowoczesny, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej są prowadzone zarówno w kraju, jak
i za granicą;

•

organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych
targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży
turystycznej i samorządów lokalnych;

•

zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów
w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co
znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do

24
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•

naszego kraju;

Nie ma przeciwskazań, aby współpracować na różnych szczeblach, nawet na

współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystyczny-

każdym z omówionych.

mi w celu zwiększenia zainteresowania polskimi miastami, regionami,
produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów.
W ramach współpracy z organizowane są seminaria, szkolenia, a także
imprezy promocyjne;
•

wydaje materiały poświęcone Polsce w 12 językach, które promują
turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować
potencjalnego turystę;

•

analizuje trendy w światowej turystyce we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą dziedziną, co pozwala
wyznaczać priorytety w polskiej turystyce;

•

•

2. Gdzie szukać
środków finansowych
na promocję oferty turystycznej w oparciu
o produkt lokalny?

rozwija działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest
zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki

O pieniądzach i zasobach potrzebnych na promocję, należy pomyśleć już

biznesowej;

na etapie planowania. Bez tego, bardzo trudno będzie realizować jakiekol-

prowadzi Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT) .
8

wiek działania promocyjne. Co więcej, zazwyczaj promocja oferty turystycznej
opartej na produkcie lokalnym, to tak naprawdę promocja danego obszaru.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW ) to sieć wymiany informacji

Zarządcy i właściciele produktów lokalnych zasługują na wsparcie w pro-

i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz

mocji, bowiem ich działalność przekłada się na promocję i rozwój szerszego

poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. KSOW ma charakter

obszaru. Poniżej zaprezentowano analizę wybranych, przykładowych źródeł

otwarty – partnerami sieci mogą być różne podmioty zaangażowane w ro-

finansowania lub bezpośredniego i pośredniego wsparcia działań promo-

zwój obszarów wiejskich: uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa,

cyjnych. Pamiętajmy, iż katalog instytucji czy funduszy, z których można

jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne or-

pozyskać środki na rozwój naszego produktu lokalnego jest duży a poniżej

ganizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich). Krajową Sieć Obszarów

pokazujemy tylko pewien wycinek.

Wiejskich tworzą: instytucja zarządzająca (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi), jednostka centralna (umiejscowiona w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz 16 jednostek regionalnych (w każdym wojewódz-

Środki i fundusze w budżetach działań promocyjnych jednostek
samorządu terytorialnego

twie) a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Każda gmina, miasto, powiat czy samorząd wojewódzki posiada środki i fundusze na działania promocyjne. Z tych środków możemy skorzystać pośrednio
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8. https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/podstawowe-informacje/zadania-pot [dostęp dnia 19 sierpnia
2021 roku]
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lub bezpośrednio np. poprzez obecność naszego produktu lokalnego, inicjatywy w wydawanych przez gminę widokówkach, mapkach, broszurach czy
przewodnikach. Jeśli działamy w organizacji pozarządowej możemy się też
ubiegać bezpośrednio o dofinansowanie w trybie poza konkursowym (tzw.
małe granty, np. w gminie Tarnów, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego czy w samorządach miast Tarnowa i Warszawy). Zazwyczaj są
to kwoty od około 3 000,00 zł do 10 000,00 zł z czasem realizacji naszego zadania nie dłuższym niż 3 miesiące. Co ważne od jednej instytucji nie możemy

•

stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

•

spółdzielnia socjalna;

•

spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), który
nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

uzyskać więcej niż 20 000 zł w danym roku kalendarzowym. W pierwszym
przypadku skorzystamy z prowadzonej już przez inny podmiot promocji

Konieczne jest jednak zbadanie jakie są lokalne przepisy dotyczące małych

a w drugim przypadku będziemy musieli zrealizować projekt samodziel-

grantów, np. w niektórych samorządach projekt dofinansowany w ramach

nie. Wniosek o tzw. „mały grant” (czasem można spotkać się z nazwą „mała

małego grantu musi być samodzielny i nie może stanowić części większego

dotacja”) jest bardzo prosty, zaś decyzja o przyznaniu dofinansowania lub

zadania, nie może pokrywać się z tymi zadaniami, na które ogłaszane

odmowie powinna być podjęta w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia

są konkursy lub można aplikować o mały grant tylko wtedy, gdy nie ma
ogłoszonego żadnego konkursu. Informacje te są zazwyczaj dostępne na

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia

stronach internetowych urzędów.

24 kwietnia 2003 roku o środki może ubiegać się:
Złożenie wniosku powinno być poprzedzone rozeznaniem ewentualnie
•

organizacja pozarządowa, czyli taka która nie jest jednostką sektora fi-

dostępnych środków i działań na jakie dany samorząd przyznaje środki

nansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w postaci oferty uproszczonej.

o finansach publicznych lub przedsiębiorstwem, instytutem badaw-

•

•

czym, bankiem i spółką prawa handlowego będącą państwową lub

Jeśli działamy jako inny podmiot niż organizacja pozarządowa ( jesteśmy osobą

samorządową osobą prawną,

fizyczną czy małym przedsiębiorstwem, rolnikiem, itd.), możemy składać wnio-

nie działa w celu osiągnięcia zysku (osoby prawne lub jednostki or-

sek poprzez organizację pozarządową, z którą współpracujemy, czy w której

ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna

działamy, np. Koło Gospodyń Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna,

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

Lokalna Grupa Działania. O większe środki możemy się ubiegać w ramach

z zastrzeżeniem określonymi w ust. 4 cytowanej ustawy).

ogłaszanych przez samorządy konkursów ofert, przykładowo w dziedzinie kul-

osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie prze-

tury czy turystyki. Tutaj możemy sięgać po środki od kilku do kilkudziesięciu

pisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej

tysięcy złotych. Poziom dofinansowania wynosi ok. 80% kosztów projektu

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznanio-

zaś środki są wypłacane z góry. Niestety realizacja projektu często wiąże się

wych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statu-

z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w postaci wkładu gotówkowego

towe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

na poziomie około 10% i osobowego również około 10% wartości całego budżetu,
np. w województwie małopolskim możemy ubiegać się o środki w konkursach:
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„Małopolska Gościnna”: otwarty konkurs ofert, który ma na celu wyłonienie
ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. W roku 2020 w tym konkursie
dofinansowano 86 wniosków (na 178 złożonych) na kwotę 3 587 500,00 zł.
„Małopolska Pszczoła”: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności.
W roku 2021 w tym konkursie dofinansowano 18 wniosków (na 43 złożonych)
na kwotę 496 000,00 zł.

wych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także
upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. W roku
2021 w tym konkursie dofinansowano 182 wnioski (na 522 złożone wnioski) na
kwotę blisko 2,5 miliona złotych.
Ciekawą inicjatywą i ewentualnym źródłem finansowania są budżety obywatelskie. Kwoty przeznaczone na takie działania nie są małe, często wynoszą po
kilka milionów złotych i pozwalają mieszkańcom decydować o przeznaczeniu
części środków publicznych z budżetu Gminy, Miasta, Powiatu czy Województwa. Przykładem działań wspierających rolników z Budżetu Obywatelskiego
może być projekt pn. „Marchewkowe O!Pole” z budżetem 200 000 zł, będący
targiem produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych zgłoszonym
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola na 2020 rok. Coraz częściej też
pojawiają się projekty związane z organizowaniem edukacyjnych wyjazdów
dla dzieci i młodzieży szkolnej.

„Mecenat Małopolski”: otwarty konkurs ofert, który ma na celu wyłonienie

Środki w ramach PROW 2014-2020 m.in. program LEADER

ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kul-

W obecnej perspektywie finansowej program LEADER dysponuje ok 5%

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W jego ra-

budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poza działaniami kiero-

mach wspierane są zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski

wanymi na tworzenie miejsc pracy (rozpoczęcie działalności gospodarczej,

poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz

ale także i rozwój działalności gospodarczej) znaczna część środków kiero-

chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty,

wana jest na działania związane z budową czy też modernizacją infrastruk-

wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje

tury, jak też na działania miękkie w tym aktywizację i promocję. Odpowie-

kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację

dzialnymi instytucjami w terenie są Lokalne Grupy Działania, które coraz

kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych

chętniej wspierają promocyjnie działające na ich terenie wioski tematyczne

mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak

czy działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej

Przykład Lokalnej Grupy Działania „Dunajec–Biała” pokazuje, że można

zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości

starać się o granty w zakresie:

narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające
do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturo-

•

Budowa nowych lub modernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej,
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•

wydarzenia promujące aktywny tryb życia,

umowy o refundację. Projekt z założenia trwa kilka miesięcy i kończy się

•

udzielenia wsparcia podmiotom działającym w sferze kultury i/lub edu-

w miesiącu październiku. By sięgnąć po środki z tego działania możemy

kacji,

skorzystać z pomocy Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Organizacji Tury-

•

prac konserwatorskich/restauratorskich,

stycznej, gminy czy też Regionalnej Organizacji Turystycznej, jeśli nasz projekt

•

wydania publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe,

wykracza daleko poza naszą małą „ojczyznę”.

historyczne, przyrodnicze.
Inne źródła finansowania
O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:
Budując ofertę turystyczna na bazie produktu lokalnego zazwyczaj działamy
1) osobą fizyczną, jeżeli:

na małą skalę i na niedużym obszarze. Wyżej wymienione źródła dofinansowania na poziomie lokalnym i regionalnym powinny nam zagwarantować

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

wystarczający poziom środków finansowych. Jeśli mierzymy wyżej, jeśli chce-

b) jest pełnoletni,

my się rozwijać i działać poza najbliższą okolicą, poza regionem, chcemy

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną

zdobyć większe środki to możemy próbować aplikować o:

Strategią Rozwoju (LSR);
•

Środki pozyskane z Unii Europejskiej (Fundusz Odbudowy): nowa per-

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub

spektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 umożliwi

jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

pozyskanie funduszy z programów krajowych oraz programu regional-

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której usta-

nego. Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kry-

wa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału

zysowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawi-

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

rusa. Składa się on z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania
Odporności oraz mniejszych funduszy i programów.

Środki w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich

•

Środki jakimi dysponuje Skarb Państwa: m.in. środki celowe w ministerstwach, zwłaszcza odpowiedzialnych za sport, turystykę, kulturę

Praktycznie co roku na poziomie wojewódzkim ogłaszany jest nabór wniosków do Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW). W ramach

i infrastrukturę.
•

Środki funduszy celowych w tym: Narodowego Funduszu Ochrony

środków na promocję możemy pokryć koszty uczestnictwa w targach czy

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

wydarzeniach promocyjnych, opracować materiały promocyjne drukowane,

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Kra-

nagrać film promocyjny, prowadzić stronę internetową, jak również pokryć

jowego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

koszty promocji w mediach społecznościowych i wiele innych. Barierą może

Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

być fakt, iż najpierw wykładamy swoje własne środki finansowe a dopiero
po realizacji zadania staramy się o refundację kosztów zgodnie z zapisami
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Ciekawym i ogólnie mało wykorzystywanym mechanizmem są programy
portali internetowych oferujących możliwość bezpłatnej reklamy i promocji
w mediach społecznościowych czy w popularnej wyszukiwarce Google. Ta
ostatnia w ramach programu Google Ad Grants https://www.google.pl/
grants/ oferuje dla organizacji promujących działania związane z kulturą,
bioróżnorodnością i ochroną środowiska bezpłatne działania reklamowe
o równowartości do 10 000,00 dolarów miesięcznie. To wystarczające środki,
aby z informacją o naszym produkcie lokalnym dotrzeć do klienta w szeroko
pojętym regionie.
Ponadto warto przyjrzeć się również programom i konkursom ogłaszanym
przez różne fundacje czy organizacje pozarządowe zakładane np. przez banki
czy duże firmy.

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
sp. z o.o. (Stróże, Polska)
Stróże 235, 33-331 Stróże (powiat nowosądecki, woj. małopolskie)
www.bartnik.pl
Gospodarstwo Pasieczne ze Stróż koło Grybowa w Małopolsce zostało
założone w 1973 roku. Jest przykładem gospodarstwa, które z małego
przedsięwzięcia było zdolne do dużego rozwoju. Sam pomysł, który szczególnie zasługuje na uwagę, polegał na utworzeniu „skansenu” w formie wystawy
plenerowej prezentującej historię pszczelarstwa w tym stare ule i dawniej
wykorzystywane urządzenia i narzędzia. W gospodarstwie pojawiły się salki
warsztatowe i edukacyjne, zaś umiejętnie prowadzone zajęcia dla grup, nie

3. Dobre przykłady
z kraju i zagranicy
wykorzystujące produkt
lokalny w ofercie turystycznej.
W niniejszej części naszego poradnika przedstawione zostaną dobre

tylko szkolnych, ale i wycieczek turystycznych skutkowały i nadal skutkują
zakupami produktów oferowanych przez gospodarstwo w małym sklepiku
zlokalizowanym na jego terenie. Taka forma działalności, nie tylko pozwoliła
ściągnąć klientów na miejsce i rozwijać sprzedaż produktów w gospodarstwie,
ale pozwala także budować grupę stałych klientów, którzy po produkty tego
gospodarstwa wracają już w sklepach współpracujących w swoim miejscu
zamieszkania lub zamawiają produkty inną drogą. Otwartość na wycieczki
i współpraca z biurami podróży pozwoliła też osiągnąć dodatkowe dochody
np. z prowadzonej przy gospodarstwie restauracji.

Obecnie w ofercie gospodarstwa, poza pasieką, znajdują się
•

Sklep „Miodowa spiżarnia”, zarówno stacjonarny na terenie gospodar-

przykłady wykorzystania produktu lokalnego w ofercie lokalnej zarów-

stwa, jak i w Internecie, w którym można zakupić:

no w kraju, jak i za granicą. Autorzy poradnika liczą, że będą inspiracją do

1.

tworzenia oferty turystycznej w oparciu o lokalny produkt turystyczny.
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miody naturalne: spadziowy, wrzosowy, wielokwiatowy, lipowy, akacjowy, gryczany, rzepakowy, nektarowo-spadziowy oraz inne produk-
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ty pszczele, m.in. pierzgę, pyłek kwiatowy, miód z mleczkiem oraz

bytkowymi, odrestaurowanymi meblami. Tym, co wyróżnia to miej-

propolis;

sce są m.in. nazwy pokoi, nawiązujące do różnego rodzaju miodów

2. miody pitne: półtoraki, dwójniaki i trójniaki;

i ich właściwości, np. pokój lipowy, koniczynowy, nektarowy czy ma-

3. literaturę o tematyce pszczelarskiej;

linowy. Nocleg tutaj przypomina nocleg w dworku szlacheckim ze

4. pamiątki z wosku i nie tylko, związane tematycznie z pszczelarstwem;

współczesnymi udogodnieniami. Niektóre meble zachwycają wyko-

5. miodowe cukierki, batony;

naniem, uwagę zwracają masywne drewniane łóżka i szafy. Ściany

6. kosmetyki i lekarstwa produkowane na bazie miodu;
7.

zdobią tapety niczym z „Ani z Zielonego Wzgórza”. Wszystkie posiłki

sprzęt i akcesoria dla pszczelarzy.

można spożyć w pobliskiej restauracji ,,Bartna Chata”. Dodatkowo
w ofercie znajduje się pokój dla osób z niepełnosprawnościami.

•

Muzeum Pszczelarstwa założone w 2000 roku:

•

Restauracja “Bartna Chata”, serwująca potrawy przygotowane
w zgodzie ze staropolską tradycją i z wielką starannością. Głównie ser-

1.

Kolekcja składa się z ponad 100 uli: kłodowych, figuralnych, snozo-

wuje miodowe przysmaki, w tym wyborne piwo miodowe, powstające

wych, ramkowych, a także słomianych kószek, w tym wpisane do

na bazie naturalnego miodu oraz tradycyjne staropolskie miody pitne.

rejestru zabytków dwa ule z 1822 roku: kłodowy (stojak dla pięciu

„Bartna Chata” organizuje kursy, szkolenia, sympozja i zjazdy. Stała się

rodzin pszczelich, zwany dla swojej rangi „Królem”) oraz snozowy –

ważnym punktem na trasach kulinarnych wędrówek po Polsce, coraz

Dzierżona.

częściej organizowanych, także dla obcokrajowców, przez renomo-

2. W zbiorach znajdują się także ule figuralne, zwłaszcza „Św. Ambroży”

wane biura podróży. Z jej oferty coraz chętniej i częściej korzystają or-

(patron pszczelarzy) i „Diabeł”, bez którego nie można sobie nawet

ganizatorzy najróżniejszych imprez okolicznościowych. Niepowtarzalna

wyobrazić porządnej pasieki (w wierzeniach chronił on bowiem

atmosfera przyciąga tu także organizatorów przyjęć weselnych. Od

pszczoły i pszczelarzy od zła), budzą niekłamany zachwyt.

2015 roku restauracja jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego

3. Dwa ule afrykańskie, pozyskane podczas pobytu w Republice

Dziedzictwa Kulinarnego, a produktami rekomendowanymi do sieci

Południowej Afryki.

są: sądecki miód spadziowy, zupa ziemniaczana z majerankiem, rosół

4. W chatach wystawowych, zrekonstruowanych z oryginalnych ele-

z kury zielononóżki, pierogi z kozim serem i cząbrem, sernik z sera ko-

mentów, można obejrzeć wspaniałą kolekcję akcesoriów pszczelar-

ziego z sosem malinowo–miodowym, pierniczki miodowe, miodownik

skich, takich jak miodarki, podkurzacze, leziwa, praski do wyrobu

z orzechami oraz napój miodowo–miętowy „Bzyk.”

węzy, klateczki do hodowli matek pszczelich.

•

5. Biblioteka muzealna posiadająca bardzo bogaty zbiór starych i unikatowych książek o tematyce pszczelarskiej.
•

Dom gościnny „U Babci Marysi” składa się z dwóch budynków,

Zwierzyniec, w którym hoduje się w m.in. kozy, konie huculskie, kucyki,
rożnego rodzaju ptactwo domowe.

•

Możliwość jazdy konnej.

•

Plac zabaw, zwany „Pszczelą wioską”.

•

własny kanał telewizyjny Bartnik TV.

w których mieszczą się 24 pokoje z łazienkami (46 miejsc noclegowych). Każdy z nich jest urządzony w stylu retro, wyposażony za-
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Fot. 1: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” sp. z o.o., 2020 rok
Źródło: Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Gospodarstwo ekologiczne Barbary i Bartosza Idczak „Lawendowa Osada” (Przywidz,
Polska)
ul. Młyńska 6A, 83-047 Przywidz (powiat gdański, województwo pomorskie)
http://www.lawendowaosada.pl/
Na Pomorzu, w miejscowości Przywidz, znajduje się jedno z największych
w Polsce gospodarstw, w którym hodowanych jest ponad 20 różnych odmian
lawendy, różniących się kolorem kwiatów i liści – Lawendowa Osada. Jest to
gospodarstwo ekologiczne. Lawendę uprawia się tutaj całkowicie ekologicznie, nie stosuje żadnych sztucznych nawozów ani pestycydów. Dzięki temu
lawendę można stosować zarówno w żywności, kosmetykach jak i wielu innych produktach.
Poza hodowlą lawendy gospodarze oferują:
•

Noclegi:
1.

Lawendowa Chatka Fioletowa usytuowana przy plantacji lawendy
inspirowana jest architekturą regionu – ma charakterystyczne dla
budownictwa kaszubskiego ściany szachulcowe, szczyty drewniane,
dwuspadowy dach kryty łupkiem osikowym oraz narożny podcień.
Komfortowo wyposażone wnętrza łączą w sobie regionalne elementy
ludowe z nutą Prowansji nadającej im lekkości i nawiązującej do regionu słynącego z uprawy lawendy.

2. Lawendowa Chatka Niebieska inspirowana architekturą Tradycyjnej
Ludowej Zagrody Kaszubskiej ma wszystkie najważniejsze cechy
architektoniczne charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa kaszubskiego: ściany szachulcowe ze szczytami drewnianymi
w charakterystycznej dla tego regionu konstrukcji szkieletowej oraz
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dwuspadowy dach kryty tradycyjnym naturalnym materiałem. Od

z aromaterapią; zimną balię; gorącą balię – hot tube z jacuzzi

strony frontowej zagroda ma podcień wsparty na słupach – inspiro-

z hydromasażem wodnym i powietrznym, chromoterapię, dwa rela-

wana jest wąskofrontową chałupa podcieniową. Lawendowa Chatka

ksacyjno-rehabilitacyjne aparaty masujące, fitocedrosaunobeczkę

Niebieska jest komfortowo wyposażona, przy zachowaniu regional-

z aromaterapią) oraz kompleks basenowy;

nego charakteru wyposażenia wnętrz, pozwalającego na bezpośredni
kontakt z kaszubską kulturą. Lawendowa Chatka usytuowana jest na
przeciwko pola lawendy skąd rozkoszować się można widokiem plantacji lawendy.
3. Lawendowa Chatka Zielona łączy w sobie tradycyjną architekturę
regionu Kaszub – ściany szachulcowe, szczyty drewniane, dwuspa-

•

AQUA kompleks - basen z podgrzewaną wodą i otwieranym dachem;

•

Organizacja imprez okolicznościowych, m.in.: sesje fotograficzne na polu
lawendy, śluby;

•

i krowie sery z dodatkiem lawendy, syropy, herbaty, olejki, konfitury,

dowy dach kryty łupkiem osikowym z klimatem Prowansji, który
odkryć można w detalach Chatki i jej otoczenia.
4. Jedyny w Polsce lawendowy glamping (z angielskiego glamorous
(ekskluzywne) i camping (biwak) - luksusowy kemping, często
z dodatkiem usług hotelarskich) bogato wyposażone namioty (m.in.
łóżka, pościele, skrzyneczkowe półeczki, ręczniki, koce, pufy, stolik,

Sklep sprzedający wyroby produkowane na bazie lawendy, np.: kozie
świece, woreczki z suszoną lawendą;

•

Kanał w mediach społecznościowych: Facebook oraz You Tube.

•

W 2018 roku Lawendowa Osada otrzymała certyfikat „Najlepszy Produkt
Turystyczny” Polskiej Organizacji Turystycznej jako wyjątkowa atrakcja turystyczna w Polsce.

oświetlenie elektryczne).
•

Warsztaty z wykorzystaniem lawendy:
1.

warsztaty alchemiczne dla dzieci i dorosłych (m.in. można nauczyć się
własnoręcznie wykonać krem, olejek czy mydło z lawendy);

2. warsztaty „lawendowa manufaktura kobiecego szczęścia” skierowane do kobiet, m.in.: zmysłowa, sensualna, kobieca sesja fotograficzna, warsztaty psychologiczne, relaksująca nauka prawidłowego
oddychania w Grocie Solnej połączona z haloterapią, chromoterapią
oraz muzykoterapią, relaksujące masaże lawendowymi olejkami;
3. warsztaty kulinarno-alchemiczne z lawendą w tle;
4. warsztaty „lawendowy detoks”;
5. plecenie wianków i wytwarzania hydrolatów;
•

lawendowe SPA. Goście mają do dyspozycji grotę solną (z haloterapią,
chromoterapią i muzykoterapią; banię ruską opalaną drewnem
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Śliwkowy Szlak w Małopolsce

W celu rozwoju i promocji regionu, w tym produktów lokalnych powołano

www.nasliwkowymszlaku.pl

wne w mediach społecznościowych oraz prowadzi bogatą i aktualną stronę

Lokalną Grupę Działania „Na śliwkowym szlaku”. Stowarzyszenie jest aktyinternetową w języku polskim, angielskim i niemieckim pod adresem www.

Śliwkowy szlak został wytyczony na terenie 7 małopolskich gmin: Czchów,

nasliwkowymszlaku.pl. Na tej stronie poza opisem produktów lokalnych,

Gnojnik, Iwkowa w powiecie brzeskim, Łososina Dolna i Gródek nad Duna-

przepisów kulinarnych, ciekawostek z nimi związanych znajdziemy bazę

jcem w powiecie nowosądeckim, Lipnica Murowana w powiecie bocheńskim

noclegową i gastronomiczną, wykaz atrakcji turystycznych, propozycje

oraz Laskowa w powiecie limanowskim. To co łączy tereny tych siedmiu gmin

spędzenia czasu wolnego (propozycje wycieczek pieszych, rowerowych, kon-

to długa tradycja uprawy i wykorzystania owoców pochodzących z lokalnych

nych, itd.), atrakcje kulturowe, przyrodnicze czy kalendarz „śliwkowych” im-

plantacji. Od pokoleń w gospodarstwach domowych nadmiar zebranych

prez. Uzupełnieniem jest możliwość ściągnięcia materiałów promocyjnych

w okresie letnim owoców konserwowano na zimę susząc je na blasze, przy

w wersjach pdf, możliwość oglądnięcia filmów promocyjnych a także link do

piecach lub na słońcu. Dlatego „śliwkowe” gminy nawiązują do wspólnej

sklepów internetowych sprzedających nie tyko „śliwkowe” produkty, np.:

wielowiekowej tradycji i najlepszych doświadczeń tego obszaru, który słynie

śliwy wędzone, śliwy suszone, śliwka bezpestkowa, śliwka z pestką, jabłko

z czystego powietrza i wyjątkowego podgórskiego położenia. Dzięki temu

suszone ciepłym powietrzem, krojone w plastry, jabłko „chipsy” chrupiące,

na ziemiach tych wyrastają zdrowe i smaczne owoce, które spożywane są

gruszka suszona w całości, gruszka krojona w plastry, „susorki iwkowskie”.

w bardzo różnej postaci: na surowo, w postaci dżemów i konfitur, czy jako
susz. Prym wiodą owoce suszone, które wyróżniają się specyficznym smakiem
i aromatem. Jesiennym suszeniem owoców zajmuje się wiele gospodarstw,
przy których znajdują się tradycyjne suszarnie opalane twardym bukowym
drewnem, gdzie śliwy wędzi się dymem.
Z tego terenu są dwa lokalne produkty zarejestrowane w Unii Europejskiej: suska sechlońska - wędzona śliwka węgierka (Chronione Oznaczenie
Geograficzne od 2010 roku) oraz fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (Chroniona Nazwa Pochodzenia od 2011 roku). Ponadto produktami tradycyjnymi
wpisanymi w latach 2013-2014 na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi są: susorki iwkowskie (mieszanka suszonych owoców:
śliwek, jabłek, gruszek), imbirówka iwkowska (aromatyzowany napój alkoholowy) oraz kukiełka uszewska (pszenne pieczywo). Poza wyżej wymienionymi
produktami, których sława wykracza poza region są również inne produkty
lokalne, wśród których znajdują się m. in. polywka (kompot z suszonych owoców), razowiec lipnicki, lipnicka lipina, powidła śliwkowe, smalec ze śliwkami,

Fot. 2: Gospodarstwo Grzegorza Piwowara w Dobrocieszu w gminie Iwkowa.
Źródło: https://www.facebook.com/enotarnowskie [dostęp dnia 29 sierpnia 2021 roku]

doskonałe wędliny, wiejski chleb, sery, naturalnie tłoczone soki oraz miody.
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Ponadto, stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach promocji produk-

Szlak®” od 2020 roku jest przyznawany lokalnym produktom (kulinarnym

tów lokalnych i obszaru śliwkowego szlaku organizuje warsztaty i zajęcia edu-

i rękodzielniczym), usługom (edukacyjnym, noclegowym i gastronomicznym)

kacyjne skierowane do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o produk-

o najwyższej jakości ze względu na ich wyjątkowość i niepowtarzalność, ale

tach lokalnych. W ofercie znajdują się: warsztaty wykonywania i zdobienia

także przedsięwzięciom czy inicjatywom wzmacniającym zrównoważony roz-

pierników, warsztaty wikliniarskie, warsztaty mydlarskie, warsztaty wyrobu

wój w celu ich promocji i rekomendacji. Pod marką „Śliwkowy Szlak®” opra-

biżuterii z kamieni naturalnych, warsztaty kulinarne, warsztaty winiarskie czy

cowano cztery, ciekawe weekendowe pakiety turystyczne:

warsztaty tradycyjnego wypieku chleba.
1. Pakiet nr 1 „przystanek: las, jezioro, góry” - Zamieszkaj wśród natury
Region słynie z organizacji „śliwkowych” imprez. Najważniejszą imprezą re-

i poczuj ten błogi klimat!

gionu jest „Święto Suszonej Śliwki”, które odbywa się rokrocznie od 2001
r. Impreza ma na celu promocję produktu regionalnego jakim jest suszona

•

Agroturystyka Nad Jeziorem - Osada Indiańska;

śliwka oraz popularyzację walorów turystycznych i krajobrazowych gminy

•

Bacówka ,,Biały Jeleń” Sp. z o.o.;

Iwkowa. Laskowa natomiast słynie z „Festiwalu Śliwki, Miodu i Sera” – który

•

Gospodarstwo ,,Borówkowy Bukiet Smaków”;

jest połączeniem różnych działań w jedno wydarzenie artystyczne: muzyki

•

Zagroda na Pacanach.

ludowej z muzyką nowoczesną, tradycji i obrzędowości regionalnej z teatrem
ulicznym.

2. Pakiet nr 2 „śliwkowy slow food” - Zasmakuj lokalnych przysmaków jedz zdrowo i smacznie!

Do swoich „śliwkowych” działań stowarzyszenie angażuje różne podmioty
oraz grupy mieszkańców w tym seniorów.

•

Bacówka „Biały Jeleń” Sp. z o.o.;

W 2014 r. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” przystąpiło do Konsorcjum

•

Gospodarstwo „Borówkowy Bukiet Smaków”;

Produktowego „Polskie Szlaki Kulinarne”. Konsorcjum powstało z inicjatywy

•

Gospodarstwo Tradycyjne Produkcja Pieczywa Andrzej Wnęk;

Polskiej Organizacji Turystycznej, a jego celem jest rozwój i promocja polskiej

•

Helena Gałęziowska PIEKARNIA GAŁĘZIOWSCY I ANIA;

kuchni. Członkami konsorcjum są podmioty zajmujące się promocją tradycji

•

Jaśkowy Sad;

kulinarnych oraz produktów regionalnych, w oparciu o walory środowiska

•

Piotr Repetowski Event Folk, Ogródki Gastronomiczne w Iwkowej;

przyrodniczego, dziedzictwa kulinarnego regionu.

•

Winnica Nowizny Urszula Kamińska;

Najnowszą inicjatywą jest marka lokalna „Śliwkowy Szlak®” która powstała

3. Pakiet nr 3 „aktywny relaks dla każdego” - Nie musisz się martwić -

z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji działających

tutaj nie ma czasu na nudę!

w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe,
historyczne i przyrodnicze. By prężnie budować markę lokalną powstał za-

•

Fundacja Ochrony i Wsparcia Dziedzictwa Kulturowego „Osada Młyńska”;

rejestrowany znak słowno-graficzny, który ma wyróżniać lokalnych sym-

•

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Grzegorz Piwowar;

patyków i miłośników marki lokalnej. Znak marki lokalnej „Śliwkowy

•

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Korzennej;
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•

Irina Repetowska „Chatka Mimi”;

•

Jaśkowy Sad;

•

Pracowania dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka;

•

Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro”.

4. Pakiet nr 4 „po drodze z naturą i historią” - Poznawaj ciekawe zakątki
Śliwkowego Szlaku!
•

Baszta w Czchowie oraz elektrownia i zapora wodna Czchów ;

•

Kościół św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej oraz drewniana
zabudowa w Biesiadkach;

•

Jezioro Rożnowskie oraz zapora wodna w Rożnowie;

•

Wieża widokowa w Iwkowej oraz zabytkowy kościół Nawiedzenia NMP
w Iwkowej;

•

Rezerwat „Cisy w Mogilnie” oraz rezerwat „Diable Skały” w Bukowcu;

•

Kościół św. Leonarda na liście UNESCO w Lipnicy Murowanej oraz lipnicki
rynek;

•

Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej oraz most Jana
Stacha w Znamirowicach.
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Przełomowy odcinek doliny Dunaju pomiędzy miastem Melk i Krems an der

Winiarnia Nikolaihof Wachau (Austria)
Nikolaigasse 3, 3512 Mautern, Wachau

Donau w Dolnej Austrii, około 80 km na zachód od Wiednia, słynie z licznych
zabytków architektury świeckiej i sakralnej, średniowiecznych miasteczek oraz
uprawy winorośli i moreli. Ze względu na swoje unikalne walory widokowe,
architektoniczne i kulturowe Wachau została wpisana w 2000 roku na listę

www.nikolaihof.at/home

światowego dziedzictwa UNESCO.

Gospodarstwo winiarskie Nikolaihof w wiosce Mautern jest najstarszą,

Szlak winnic i morelowych sadów w Wachau liczy 35 kilometrów. Słynie

z prawie 2000 letnią tradycją winnicą w Austrii. Należy do związku winiarzy

z najlepszych białych win w całej Austrii. Uprawiana w tym miejscu „mo-

Nikolaihof Wachau. Na 22 hektarach uprawia się tu metodą biodynamiczną

rela z Wachau”, posiada chronione oznaczenie unijne pn. „Chroniona Nazwa

winorośle odmian „Grüner Veltliner ” i „Riesling”. W uprawie winorośli

Pochodzenia”. W tym regionie ponad 200 sadowników moreli jest zrzeszo-

nie stosuje się żadnych herbicydów, pestycydów, nawozów sztucznych ani

nych w stowarzyszeniu „Wachau Apricot Association” (WAA), które gwa-

syntetycznych opryskiwaczy. Wina fermentują na własnych drożdżach i są

rantuje pochodzenie, autentyczność oraz niepowtarzalny aromat i smak

przechowywane w zabytkowej rzymskiej piwnicy winnej w dużych, starych

owoców. Oznaczenia ChNP oraz pieczęci stowarzyszenia mogą używać

dębowych beczkach nawet przez 20 lat. Poza uprawą winorośli i produkcją

wyłącznie te przedsiębiorstwa, które uprawiają odmiany Wachau od ponad

wina gospodarze również:

60 lat. Na tym szlaku znajduje się gospodarstwo sadownicze i agroturystyczne Weinhof Afreiter, należące do stowarzyszenia „WAA”. Jego właściciele

•

organizują płatne degustacje,

prowadzą 6-hektarową uprawę moreli, pensjonat dla 50 osób w wystroju mo-

•

tłoczą olej z pestek winorośli,

relowym, restaurację oraz sklep z produktami z gospodarstwa. Aby jeszcze

•

wytwarzają kosmetyki naturalne na bazie oleju, które sprzedają na miej-

bardziej zachęcić turystów do przyjazdu i pozostania na dłużej wytyczono

scu oraz poprzez sklep internetowy,

pięciokilometrowy trasę spacerową dostępna również dla rodzin z małymi

•

prowadzą sklep z winami,

dziećmi w wózkach. Ponadto okolicę można zwiedzać na rowerach elek-

•

świadczą usługi agroturystyczne i restauracyjne,

trycznych. Ważnym źródłem dochodu dla rodziny jest przetwórnia znajdująca

•

opracowali książkę kucharską,

się przy gospodarstwie. W niej morele przetwarzane są na soki, dżemy, wina

•

organizują imprezy okolicznościowe m.in.: śluby, imprezy firmowe,

i wódki, które następnie są sprzedawane we własnym sklepie oraz drogą

•

prowadzą kanał w mediach społecznościowych: Facebook oraz You Tube.

wysyłkową.

Wachau – szlak winnic i morelowych
sadów w Wachau (Austria)
www.donau.com/en/wachau-nibelungengau-kremstal
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Poza winnicami i morelami atrakcjami szlaku są głównie zamki, klasztory
i opactwa:
•

Krems – miasteczko, w którym powstała receptura musztardy zwanej
kremską.
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•

•

•

•

Göttweig – ogromne opactwo założone w 1083 roku przez biskupa Alt-

– 15 ha pól uprawnych. Każdego roku w lipcu, okoliczne pola zamieniają

manna i zakon augustianów, od 1094 r. do dziś należące do zakonu be-

się w kwitnący dywan niebieskiego maku, tworząc biało-czerwono-liliową

nedyktynów, położone na wzgórzu wysokości 449 m n.p.m. pomiędzy

mozaikę. Wówczas do tej maleńkiej miejscowości zjeżdżają tłumy turystów,

miejscowościami Furth bei Göttweig a Paudorf, na południe od Krems

blogerów, fotografów, influenserów aby spacerować i podziwiać kwitnące

w Dolnej Austrii.

pola makowe oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych właśnie z tego

Dürnstein – miasteczko z ruinami zamku górującymi nad nim. Od grudnia
1192 roku do marca 1193 roku na zamku więziony był Król Anglii Ryszard

Turystów witają szyldy z wyobrażeniami makówek i kwitnących maków. Na

I Lwie Serce gdy wracał z wyprawy krzyżowej.

każdym kroku witają ich kwitnące maki oraz makowe dekoracje. Również

Opactwo Benedyktynów w Melk z 1089 roku. Już w XII wieku istniała

każdy z licznych tu pensjonatów ma wystrój makowy: pościel, obrusy

przyklasztorna szkoła, a w bibliotece gromadzono cenne manuskrypty.

i zasłonki w oknach z makami, serwuje także makowe potrawy. Wszyst-

Bogactwo klasztornej biblioteki było inspiracją dla Umberto Ego podczas

kie budynki przeznaczone dla turystów, jak sklepy czy gospoda, mieszczą

pisania „Imienia Róży”. Jeden z bohaterów, narrator powieści nazywa się

się w budynkach gospodarczych mieszkańców wsi. W centrum wsi znaj-

Adso z Melku.

duje się duży parking z toaletami oraz skwerek z rzeźbami makowymi,

wioska Willendorf – to tu podczas prac drogowych w 1908 roku odnalezio-

siedziskami i rabatami kwiatowymi oraz pomnik w kształcie makówki.

no mierzącą 11,1 cm figurkę z epoki górnego paleolitu przedstawiająca

Najważniejszymi imprezami są: „Odpust makowy”, „Makowe Dożynki”,

postać kobiecą -Wenus z Willendorfu.

„Dzień maku”, „Makowy Jarmark”, „Święto Makowej Strucli” oraz „Święto
makowych kwiatów”. Dodatkowym źródłem dochodu dla mieszkańców

Wachau można zwiedzać nie tylko jeżdżąc samochodem, ale również na ro-

wioski są także makowe produkty oferowane pod marką „Mohn amour ”,

werze. Wzdłuż doliny biegnie odcinek trasy rowerowej Donau-Radweg. Inną

które można kupić na miejscu, w kilku miastach Austrii (Wiedniu, Inns-

opcją, z najpiękniejszymi widokami jest rejs statkiem kursujący wzdłuż doliny

brucku, Grazu i Linzu) oraz w Internecie poprzez świetnie prowadzoną

na trasie Melk-Krems.

stronę internetową, która nie tylko promuje i sprzedaję produkty makowe
(nie tylko spożywcze ale również alkohole, kosmetyki (kremy, mydełka,

Wioska Maku – Armschlag (Austria)
www.mohndorf.at

płyny do kąpieli) z maku czy „makowa muzyka”) ale zachęca do odwiedzenia zabytków i innych ciekawych miejsc w okolicy. Również w miejscowej
kuchni wykorzystuje się mak – oleje makowe (z niebieskiego, szarego
i białego maku), karp w makowej panierce, knedle makowe, pierogi, stru-

Słynna w całej Europie wioska makowa – Armschlag w Austrii to maleńka

cle, makaron z makiem, owczy ser z pesto z dodatkiem oleju makowego,

miejscowość licząca 35 domów i około tu mieszkańców. W latach 90.

indyk z makiem, sałatka z sera i maku z jabłkami i ziarnami dyni, tort ma-

ubiegłego wieku szukając pomysłu na poprawę ekonomiczną gospodarstw

kowy, jogurty makowe, czekolada z makiem, pesto z olejem makowym,

mieszkańcy wpadli na pomysł stworzenia wioski tematycznej opartej na

miód makowy czy nalewkę z maku.

uprawie maku. To najstarsza wioska tematyczna w Europie. W okolicy do lat
30. XX wieku uprawiano mak na szeroką skalę. Okolica słynie z upraw maku
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Ponadto w ofercie „makowej wsi” znajdziemy m.in.:
•

ścieżkę edukacyjną wraz z założonym w 2005 roku ogrodem „mak dla
wszystkich zmysłów”, w którym uprawia się 30 odmian maku.

•

Możliwość oglądnięcia kolekcji 2000 ręcznych młynków do mielenia
maku (takie młynki są powszechne w Austrii i Niemczech)

•

Najdłuższy na świecie obraz przedstawiający mak – w 2008 roku na
dużym parkingu w środku makowej wioski powstał prawdopodobnie
najdłuższy (60 metrów długi na 4,5 metra wysoki) obraz makowy na
świecie. Autorem jest ceniony, lokalny artysta - Waldviertel, Karl Moser.
Namalował pole makowe w krajobrazie Waldviertel na długości 60 mi
wysokości 4,50 m.

•

Prezentacje na temat historii maku połączone z wizytą w makowym

Fot. 3: „Makowy express” w Armschlag
Źródło: http://www.mohndorf.at/das-mohndorf-entdecken/sehenswertes-im-mohndorf/ [dostęp dnia 20 sierpnia 2021 roku]

ogrodzie.
•
•
•

Loty balonem nad plantacją maku (popularne w okresie kwitnienia),

Szacuje się, że rocznie wioskę odwiedza około 40 tysięcy turystów. W 2014 roku

gdzie na zakończenie podróży oferuje się „makowe śniadanie”.

Armschlag została wyróżniona nagrodą turystyczną Dolnej Austrii w kategorii

Udział w kursie m.in. gotowanie makaronu makowego, knedli mako-

„Innowacja usługowo-produktowa”. W tym miejscu warto dodać, że uprawa

wych itp.

maku w Austrii jest legalna a same makówki, mają duże wzięcie wśród Austria-

Wycieczkę „budzenie maku”, która dedykowana jest osobom lubiącym

ków i Niemców, gdyż są używane do robienia adwentowych ozdób.

latem wstawać wraz ze wschodem słońca.
•

25 minutowa przejażdżka „makowym ekspresem”, czyli traktorem
z naczepą po wsi, polach i okolicy. Na turystów czekają dwa pojazdy
mogące pomieścić po osiem osób każdy.

•

Oprócz przytulnych pensjonatów przyozdabianych w motywy makowe
można skorzystać z miejsca dla kamperów i samochodów z przyczepa-

Szlak Szkockiej Whisky „Scotch Malt
Whisky Trail” (Speyside, Szkocja)
www.maltwhiskytrail.com

mi campingowymi.
•

Bogatą stronę internetową www.mohnwirt.at z praktycznymi infor-

Szkocki Szlak Whisky (The Malt Whisky Trail) to jedyny tego typu szlak na

macjami dla turystów, w tym sklep internetowy oraz przepisy kulinarne

świecie. Położony w samym sercu regionu Speyside, około 250 km na północ

na potrawy z makiem.

od Edynburga. Speyside słynie ze wspaniałej whisky i jest często nazywane
„Krajem whisky słodowej”. Whisky z tego regionu są najsłodszymi ze wszyst-
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kich, zawierają sporą ilość estrów, przez co można w nich wyczuć zapach

stolicą whisky”, warto wziąć udział w Whisky Festival pod koniec września.

jabłek, gruszek, goździków, fiołków, lemoniady czy bananów. Wśród desty-

Lokalną atrakcją jest przejażdżka zabytkową osiemnastokilometrową kolejką

latów z tego regionu można znaleźć jedne z najszlachetniejszych whisky. To

z Dufftown do Keith gdzie w Mither Tongue sprzedaje się tradycyjne, lokalne

tutaj znajduje się ponad połowa szkockich destylarni whisky słodowej. Obszar

szkockie pamiątki. Z innych ciekawych miejsc miejscowi polecają: Szkockie

ten jest jednym z pięciu regionów whisky w Szkocji. Natomiast „The Malt

Delfinarium w Spey Bay, najstarszy hotel whisky - zabytkowy hotel Craigel-

Whisky Trail” to partnerstwo dziewięciu producentów whisky, których celem

lachie, którego bar oferuje degustacje około tysiąca różnego rodzaju whisky!

jest prezentowanie światu najlepszej whisky słodowej:

Te wszystkie propozycje znajdują się na bardzo dobrze prowadzonej
stronie internetowej a aktualne informacje można znaleźć w mediach

•

Benromach w Forres,

•

Cardhu w Knockandu,

•

Glenfiddich w Dufftown,

•

Glen Grant w Rothes,

•

Glen Moray w Elgin,

•

Glenlivet w Banffshire,

•

Strathisla w Keith,

•

Destylarnia - muzeum Dallas Dhu w Forres,

•

zakład bednarski Speyside Cooperage w Dufftown.

Wszystkie te miejsca oddalone są od siebie o kilkanaście kilometrów (od 15 do
50 minut jazdy samochodem) i słyną z zapachu, którego nie da się porównać
z niczym innym. To woń leżakujących tysięcy litrów whisky, jaka unosi się tutaj
od ponad 100 lat. Cały szlak jest wyznaczony w terenie. Przy drogach znajdują
się turystyczne znaki drogowe. Zalecany czas zwiedzania każdej z gorzelni,
to około dwie godziny. Zarządzający szlakiem zalecają, aby dziennie zwiedzić
dwa bądź trzy miejsca i tym samym spędzić w regionie od kilku dni do tygodnia. Oczywiście nie tylko destylarnie. Pomysłodawcy szlaku zadbali,
aby podczas wizyty w regionie zobaczyć inne atrakcje turystyczne i spędzić
wolny czas na łonie natury. Poza miejscami produkującymi whisky można
zwiedzić m.in.: ruiny zamku Balvenie z XII wieku, ruiny katedry z 1224 roku
w Elgin, ruiny pałacu w Spynie, który przez 500 lat siedzibą biskupów Moray, zabytkową destylację Laich of Moray, która pracuje od 1897 roku a obecnie działa również centrum turystyczne, a w Dufftown – zwanym „światową

społecznościowych.

Szlak Szarlotki - The Blue Mountains
Apple Pie Trail (Ontario, Kanada)
www.applepietrail.ca
Innym, wartym pokazania przykładem ze świata jest „Szlak Szarlotki”
w miejscowości Blue Mountains w Kanadzie. Blue Mountains to małe,
sześciotysięczne miasteczko w hrabstwie Gray, w południowo-zachodnim
Ontario w Kanadzie, oddalone od Toronto o 160 kilometrów. Położone w miejscu, gdzie rzeka Beaver wpada do zatoki Nottawasaga. Miasteczko jest znanym w Kanadzie ośrodkiem narciarskim.
Inspiracją do powstania szlaku była historia uprawy jabłek w South Georgian Bay. W miejscowości Blue Mountains i okolicy jest sprzyjający klimat do
uprawy jabłek, bogata oferta ciast na ich bazie, które są tradycyjnym lokalnym przysmakiem. Co więcej region jest idealnym miejscem do wypoczynku
i zwiedzania, w tym do wycieczek rowerowych zarówno dla osób indywidualnych jak i dla różnych grup.
Szlak działa w oparciu o współpracę grupy około 40 podmiotów zainteresowanych ściąganiem turystów, oferując im do sprzedaży same jabłka jak
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i inne wyroby (ciasta, dżemy, soki) oraz innych partnerów w ramach lokalnej
społeczności, takich jak restauracje, miejsca noclegowe, piekarnie, cukiernie,
winiarnie czy lokalny samorząd. Na szlaku znajduje się również muzeum
w Meaford, które mieści się w zabytkowym budynku z 1895 roku. Muzeum
posiada ciekawą wystawę poświęconą uprawie i produkcji jabłek: przedstawia
historię przemysłu jabłkowego, od pierwszych rodzin rolniczych w okolicy Meaford, poprzez proces produkcyjny aż po współczesne nowoczesne technologie.
Ten niezwykły kulinarny szlak został przygotowany tak, by promował swój
region jako krainę jabłek, posiadał bogatą ofertę wokół jednego produktu
lokalnego ( jabłek) oraz dawał turyście możliwość przeżycia dziesiątek
niezapomnianych wrażeń. Szlak możemy odkrywać rowerem, pieszo lub
samochodem. Szlak prowadzi ciekawą stronę internetową (poza „jabłkowymi”
tematami, jak opisy odmian jabłek, czy przepisy, również propozycja spędzania
czasu wolnego nie tylko na szlaku, ale w okolicy) oraz aplikację. Szlak jest

Fot. 3: „Makowy express” w Armschlag
Źródło: http://www.mohndorf.at/das-mohndorf-entdecken/sehenswertes-im-mohndorf/ [dostęp dnia 20 sierpnia 2021 roku]

też dobrze widoczny w mediach społecznościowych. Na szczególną uwagę
zasługują ciekawie opracowane mapki i przewodniki.
Ponieważ okolica bogata jest w atrakcje przyrodnicze i kulturowe (wodospady, jaskinie, lasy, targi rolnicze, instytucje kultury, liczne szlaki turystyczne,
możliwość uprawiania kajakarstwa, świetne warunki do jazdy na rowerze)

Kraina strusi w Kamptal (Straussenland im Kamptal, Austria)
https://www.straussenland.at/

zarządcy szlaku proponują łączenie kosztowania jabłek pod każdą postacią
(ciasta, soki, cydr, owoce) z możliwością zwiedzania regionu w aktywny

W Dolnej Austrii w miejscowości Schönberg am Kamp znajduje się największa

sposób. Osoby odwiedzające szlak dowiedzą się tu wszystkiego o lokalnych

austriacka strusia farma Straussenland im Kamptal (Kraina strusi w Kamptal).

jabłkach, które pochodzą z tego miejsca - w tym o ich odmianach, zastoso-

Rodzinna firma, posiadająca 17-hektarowe gospodarstwo rolne z certyfi-

waniu, właściwościach itp. Dzięki bogatej ilości odmian i różnorodnej ofercie

katem rolnictwa ekologicznego, zajmująca się uprawą zbóż oraz hodowlą

przedsięwzięcie jest w stanie zaoferować „coś” dla każdego.

strusi. Na farmie jest ponad 300 strusi afrykańskich, Nandu i Emu. Strusie żyją w oddalonej o kilka kilometrów od miejsca zamieszkania farmie,
na dużej przestrzeni. Ich wybiegi są dostosowane do zwiedzania przez turystów. Zwierzęta żyją wśród ogromnych kaktusów, metrowych bananowców
i rzadkich kwiatów z południa. Natomiast odchów małych ptaków i piskląt
odbywa się w głównym budynku w Schönberg. Właściciele hodują również
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gęsi i indyki na mięso. Dochód gospodarstwa pochodzi w około 80% ze strusi,
w tym 70% stanowi turystyka strusia (zwiedzanie farmy trwa około 2,5 godziny
i można zwiedzać zarówno indywidulanie jak i grupowo z przewodnikiem),
10% mięso i około 7% to sprzedaż jaj. Farmę odwiedzają tysiące turystów rocznie, w tym również wycieczki szkolne, dla których prowadzone są warsztaty
edukacyjne. Wszystkie produkty ze strusi można kupić bezpośrednio w gospodarstwie, w prowadzonym przez nich sklepie lub online. Sklep jest bardzo dobrze zaopatrzony, można tu kupić mięso i przetwory mięsne ze strusia, smalec,
makaron produkowany z użyciem strusich jaj, likier z jaj strusich, ciastka, cukierki, wyroby ze skóry i strusich piór, kremy na bazie strusiego tłuszczu, lampy
z wydmuszek jaj oraz wiele ciekawych wyrobów ozdobnych i gadżetów.
Gospodarstwo prowadzi stronę internetową, na której znajduje się oferta
a także sklep internetowy. Ponadto obecne jest w mediach społecznościowych.
W „realu” współpracuje z wieloma instytucjami zarówno na szczeblu lokalnym
jak i regionalnym, np.: centrum kultury w Langenlois, ogrodem botanicznym
Rche Noah Schaugarten, biuro podróży Turecek z Wiednia.
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