Innowacje organizacyjne w usługach agroturystycznych
W dniach 25-26 października 2017 r. odbyło się dwudniowe spotkanie realizowane
w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) nt. „Innowacje organizacyjne w usługach
agroturystycznych”.
Celem operacji była popularyzacja innowacyjnych rozwiązań marketingowych
i organizacyjnych, dotyczących tworzenia profesjonalnej oferty agroturystycznej w zakresie
edukacji w gospodarstwach oraz tworzenia sieci współpracy między usługodawcami.
Projekt skierowany był do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, edukacyjnych,
doradców rolnych oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Stowarzyszeń
Agroturystycznych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W części merytorycznej szkolenia, które odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym
„Siedem Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim, uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem
Sieci oraz możliwościami finansowania działań innowacyjnych na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. Ponadto, uczestnikom przedstawione zostały zagadnienia dotyczące innowacji
w turystyce wiejskiej, promowania innowacyjnego podejścia w działalności agroturystycznej
oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu usług turystyki wiejskiej. W trakcie
szkolenia omówione zostały kierunki rozwoju oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie
innowacji w obszarze turystyki wiejskiej czy agroturystyki, a także innowacyjne formy
i narzędzia poszczególnych elementów marketingu mix w turystyce wiejskiej.
W części praktycznej cennym przykładem, w ramach realizowanego szkolenia,
zaplanowany został wyjazd studyjny do przykładowych innowacyjnych gospodarstw
agroturystycznych, edukacyjnych funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego, które
jako dobre praktyki były inspiracją do wyznaczania uniwersalnych standardów najlepszych
praktyk.
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