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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



KREATYWNOŚĆ TO…

• kreatywność wg wikipedii: 

- postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy – proces 
umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, 
koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już 
ideami i koncepcjami;

• kreatywny wg SJP: 

1. zdolny do tworzenia czegoś nowego, oryginalnego; 
twórczy, pomysłowy;

2. mający na celu tworzenie czegoś nowego, oryginalnego, 
np. kreatywna dyskusja, decyzja;



KREATORZY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

• W procesie kreowania produktu turystycznego 
najważniejszą rolę pełnią: 

 lokalne samorządy (jst)

 podmioty gospodarcze

mieszkańcy regionu.

Ważną rolę pełnią organizacje pozarządowe, a pośrednio 
również turyści.



KREATORZY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Dysponują stosownymi instrumentami wpływającymi na procesy 
społeczno-gospodarcze zachodzące na tym terenie. 

Rozwój turystyki  uzależniony jest wprost od zasobów naturalnych 
i społecznych danego terenu.

• Realizowane przez gminę zadania służą ogółowi społeczeństwa  
i stwarzają warunki do rozwoju turystyki, poprzez które wpływają 
na atrakcyjność regionalnego produktu turystycznego (zachowanie 
krajobrazu, rozwój infrastruktury, ochrona środowiska, zieleń i 
zadrzewienia, bezpieczeństwo publiczne, obiekty użyteczności 
publicznej, obiekty sportowe, szlaki turystyczne …). 

Samorządy lokalne (gminy) 



KREATORZY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Podmioty gospodarcze wpływają na wizerunek regionalnego 
produktu turystycznego poprzez jakość świadczonych usług.

• Dostępne usługi dla mieszkańców regionu służą również 
turystom: transportowe, przewodnickie, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego, służba zdrowia, banki, galerie, domy handlowe, 
kina, hotele, restauracje, itp.

Podmioty gospodarcze 



PODMIOTY KREUJĄCE PRODUKT TURYSTYCZNY

Tworzą wizerunek miejscowości poprzez:

 Zaangażowanie w rozwój regionu, 

 Dbałość o estetykę posesji, 

 Pielęgnowanie tradycji miejsca (harmonijne wpisanie zabudowy 
w otaczający krajobraz, zastosowanie rodzimych gatunków roślin, 
tradycyjne elementy zagospodarowania zagrody),

 Rozwój lokalnego rzemiosła,

 Promocję dziedzictwa kulturowego (imprezy okazjonalne).

Mieszkańcy  



KREATYWNOŚĆ USŁUGODAWCÓW

Kreatywność usługodawców zależna jest od: 

 Otwartości, dociekliwości i umiejętności  

 Wiedzy i kwalifikacji

 Wyobraźni i odwagi 

 Stylu życia

 Pasji i zaangażowania

 Potrzeb własnych i motywacji

 Dostrzegania i zrozumienia potrzeb innych

 Posiadanych zasobów

 Wyjścia poza ramy szeroko pojętej tradycji



KREACJA

INSPIRACJA 

INNOWACJA

PRODUKT KREATYWNOŚCI



Przykłady kreatywnych przedsięwzięć  
w województwie pomorskim  



PAŃSTWO DOROTA I GRZEGORZ SKRZYPKOWSCY 
KASZUBSKI PARK MINIATUR K/ MIRACHOWA 

STRYSZA BUDA, POWIAT KARTUSKI

• W jednym miejscu przygotowano kopie najbardziej 
charakterystycznych obiektów z Kaszub (pełnią rolę 
przewodnią), Polski i świata, m.in.  kościołów, zamków, 
dworków i wielu innych budowli w skali 1:25. 

• Modele wykonano z najnowszych dostępnych technologii, 
z materiałów odpornych na oddziaływanie warunków 
atmosferycznych. 

• Park, oprócz walorów poznawczych i estetycznych pełni 
funkcję edukacyjną. 
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przykład









PAŃSTWO HANNA I DARIUSZ RYCHERTOWIE
„GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 

U RYCHERTÓW”, KIEŁPINO, POWIAT KARTUSKI 

• Gospodarstwo 
agroturystyczne

• Zagroda edukacyjna

• Hotel dla koni

• Sala bankietowa 
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przykład



„GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
U RYCHERTÓW”

• Wykorzystano środki SAPARD, SPO i PROW z których m. in.

Rozbudowano bazę noclegową

Wybudowano  Chatkę Legend Kaszubskich

Wybudowano hotel dla koni

Utwardzono powierzchnię wokół domu

Zakupiono m. in.:

- plac zabaw dla dzieci 

- komplety strojów kaszubskich

- rowery do dyspozycji gości w tym 5 dla dzieci

- rowerki wodne, łódkę wiosłową, 6 kajaków.



„GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
U RYCHERTÓW”

Urządzono i wyposażono kuchnię
Otwarto:
- restaurację i sale bankietowe
- salę rekreacyjno-sportową
- kręgielnię, na której rozgrywane są zawody w bowlingu
Przygotowano boisko do gry w siatkówkę i w kosza
 Saunę 































OFERTA EDUKACYJNA 
„GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO 

U RYCHERTÓW”

• robienie dekoracji świątecznych 
• gra w kręgle 
• jazda konna w siodle  
•przejażdżka wozem drabiniastym
• spływy kajakowe po rzece Raduni 
• możliwość łowienia ryb na jeziorze 
• szkolenia indywidualne i grupowe 
dla wędkarzy i zawody wędkarskie
•piłkarzyki, tenis stołowy

• malowanie na szkle wzorów kaszubskich 
• wyrabianie masła tradycyjnym 
sposobem
• pokaz wypieku chleba
•wspólne kaszubskie biesiadowanie z 
kaszubskimi instrumentami 
• plac zabaw dla dzieci 
• zwierzyniec
•poznanie codziennej pracy rolnika 



PAŃSTWO BARBARA I BARTOSZ IDCZAKOWIE 

LAWENDOWA OSADA, PRZYWIDZ, 
POWIAT GDAŃSKI

• Lawendowa Osada to:

- ekologiczne gospodarstwo  z 
uprawą lawendy (kilkanaście 
odmian)  

- agroturystyka

- zagroda edukacyjna  

- i ……………….. 
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I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE 
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE W 2016 R.



LAWENDOWA OSADA

• W zagrodzie funkcjonuje:

- Grota Solna (z haloterapią, chromoterapią i muzykoterapią, na podłodze 
Groty jest 40 cm soli adriatyckiej i kłodawskiej, na ścianach są kruchy solne 
himalajskie. Grotę wyposażono w profesjonalny generator aerozolu 
solnego); 

- Prawdziwa drewniana Bania Ruska opalana drewnem z aromaterapią; 
Zimna Balia; Gorąca Balia – hot tube – ogromna drewniana balia do 
gorącej kąpieli z jacuzzi z hydromasażem wodnym i powietrznym, 
chromoterapią;

- Basen z podgrzewaną wodą (pompa ciepła) i ruchomym otwieralnym 
zadaszeniem. 



























PODSUMOWANIE

Cechą charakterystyczną wyżej opisanych 
przykładów jest przedsiębiorczość. 

Właściciele przedsięwzięć przekuli marzenia o 
własnej firmie na konkretne działania. Robią to co 
lubią, a praca jest ich pasją.

Rozwój nowych produktów uzależniony jest od 
kreatywności osób dążących do perfekcji.  

Zasadniczym czynnikiem decydującym o sukcesie 
w turystyce wiejskiej jest człowiek otwarty na 
innowacje.



Dziękuję Państwu  za uwagę

Barbara Ditrich

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Tel. 607 143 790; e-mail: b.ditrich@podr.pl


