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4 października 
w Zachodniopomorskim 
Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach 
odbyła się konferencja 
w ramach projektu 
„Wyróżnij się! – Specjalizacja 
w turystyce kluczem do 
sukcesu”.

EWELINA GIELMUDA, ZODR w Barzkowicach

Konferencja skierowana została do 
osób zamierzających prowadzić lub 

już prowadzących działalność turystycz-
ną na obszarach wiejskich, a także do-
radców rolniczych. Jej celem była m.in. 
wymiana wiedzy dotyczącej prowadzenia 
specjalistycznej działalności turystycznej 
na obszarach wiejskich w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
a także z zakresu skutecznego marketingu 
oferty obiektów turystyki wiejskiej i jej 
komercjalizacji. Konferencja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.

Uczestników oraz zaproszonych prele-
gentów powitał Adam Kalinowski – dy-
rektor Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
który oddał następnie głos specjalistom 
i praktykom. Przez meandry przepisów 
i wymagań stawianych przed obiektami 
turystyki wiejskiej przeprowadził obecnych 
dr Jerzy Raciborski z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie, który mówił o 
specjalizacji oferty obiektu turystyki wiej-
skiej w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych. Wykład na temat Lokalnego 
produktu kulinarnego jako wartości eko-
nomicznej w turystyce obszarów wiejskich 
miała dr Izabela Chudzyńska z Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a w 
tajniki marketingu i komercjalizacji produk-
tów turystycznych wprowadziła słuchaczy 
Agnieszka Kowalkowska z Kujawsko-Po-
morskiej Organizacji Turystycznej.

WYRÓŻNIJ SIĘ! – Specjalizacja 
w turystyce kluczem do sukcesu

Tematykę gospodarstw opiekuńczych 
jako miejsca świadczenia usług społecz-
nych w oparciu o zasobu tradycyjnego 
gospodarstwa rolnego przybliżyła Alek-
sandra Bielińska z Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mi-
nikowie, koordynator projektu „Zielona 
Opieka”. Natomiast przedstawicielka Za-
chodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, Izabella Du-
dzińska-Krawczyk, będąca koordynatorem 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
w województwie zachodniopomorskim, 
przedstawiła temat działalności edukacyj-
nej w gospodarstwie rolnym.

Nie zabrakło i praktyka – o swoich 
doświadczeniach w prowadzeniu gospodar-
stwa, blaskach i cieniach, a także szerokiej 
tematyce zajęć i tym jak zarabiać na specja-
lizacji opowiadała Grażyna Kugiel – właści-
cielka znanego i wielokrotnie wyróżnianego 
obiektu turystyki wiejskiej „7 Ogrodów” 
w Łowiczu Wałeckim.

Jednym z etapów projektu był opraco-
wanie publikacji internetowej z zakresu 
przepisów prawnych obowiązujących przy 
prowadzeniu specjalistycznej działalności 
turystycznej na obszarach wiejskich, szcze-
gółowo opisującej najważniejsze wymaga-
nia prawne, jakie powinny spełnić osoby 
planujące podjęcie działalności w branży 
turystycznej na obszarach wiejskich, jak 
również właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych myślący o rozbudowaniu oferty 
swojego obiektu o dodatkowe atrakcje. 

Niniejszy poradnik udostępniony został 
na stronie internetowej Kujawsko-Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Minikowe w zakładce: Aktualności. 
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapo-
znania się z poradnikiem, a także zachęca-
my do współpracy z Zachodniopomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. n
Projekt „Wyróżnij się! – Specjalizacja w turysty-
ce kluczem do sukcesu”, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu 
II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 realizuje Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mini-
kowie w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Warmiń-
sko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go w Olsztynie, Zachodniopomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Tele-
wizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy.
Projekt ma na celu przekazanie wiedzy dotyczą-
cej popularnych specjalizacji oferty obiektów tu-
rystyki wiejskiej poprzez przeprowadzenie cyklu 
konferencji, produkcję i emisję felietonów oraz 
spotów telewizyjnych, a także poprzez stworze-
nie i udostępnienie publikacji internetowej doty-
czącej przepisów prawnych.

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich.
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