Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka”
18.02.2017 – Poznań MTP
„Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży
turystycznej”

„ODPOCZYWAJ NA WSI”
„Rola Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki
wiejskiej na przykładzie Wielkopolski”

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”
(Henry Ford)

„ODPOCZYWAJ NA WSI”
„Rola Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej na
przykładzie Wielkopolski”
• Kontekst działania LGD (obszar, walory)
• Narzędzia wsparcia ( dotacje, promocja i działania własne)
• Dobre praktyki
• Aktywizacja jako forma inspiracji środowiska lokalnego

Forma prawna – Stowarzyszenie
NIP 595-143-01-39
REGON 300382660
KRS 0000262831
Walne
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Rada Stowarzyszenia
Siedziba: Międzychód
Ul. Dworcowa 18
Tel: 506-087-607
Udział w Konkursie ogłoszonym przez Marszałka
o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju ( 27.04.2015
podpisanie umowy z Marszałkiem)
Działanie w ramach rozporządzeń UE, MRiRR,
UMWW. Dystrybucja środków pozyskanych ,
szkolenia, aktywizacja lokalnej społeczności
Działamy w ramach PROW
2007-2013 , Obecnie 2014- 2020
Umowa ramowa nr nr NR 00014-6933-UM1510031/15
Kwota dofinansowania : 2.502.500 EUR

Zarząd , Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Jacek Kaczmarek Prezes
Irena Wojciechowska Wiceprezes
Mieczysław Trafis Wiceprezes
Anna Andrałojć Skarbnik
Agnieszka Leśniewska Sekretarz

Walne Zebranie Członków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Borowicz Małgorzata – Chrzypsko Wielkie - Sekretarz
Janasek Włodzimierz – Obrzycko Gmina
Jankowska Aleksandra - Wronki
Jenek-Maligłówka Agnieszka - Kwilcz
Jędrzejczak Robert – Sieraków - Przewodniczący
Kurek Grzegorz - Międzychód
Libera Maria - Ostroróg
Michałek Damian - Międzychód
Monterial Jakub – Obrzycko Miasto
Orlik Lech - Sieraków
Polarczyk Dariusz – Obrzycko Miasto
Rzeszowski Radosław - Ostroróg
Stańko Robert - Kwilcz
Śmigielski Mariusz – Obrzycko Gmina
Wójcik Anna – Wronki , Zastępca Przewodniczącego

RADA Stowarzyszenia
powołana Uchwałą Walnego
Zebrania Członków dnia 21
grudnia 2015r. w
Międzychodzie
Reprezentanci 3 sektorów:
• Społecznego,
• Gospodarczego
• Publicznego

LSR jako dokument kluczowy
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członków w dniu 21 grudnia 2015 r.
Złożona w ramach konkursu ogłoszonego przez UMWW w dniu 30 grudnia 2015r.
Umowa na wdrażanie LSR podpisana 17 maja 2016 r. w UMWW

Rozdział I Charakterystyka LGD
Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR
Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności
Rozdział IV Analiza SWOT
Rozdział V Cele i wskaźniki
Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji
oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
Rozdział VII Plan działania
Rozdział VIII Budżet LSR
Rozdział IX Plan komunikacji
Rozdział X Zintegrowanie
Rozdział XI Monitoring i ewaluacja

Rozdział V Cele i wskaźniki
Cel ogólny

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy
na obszarze LGD Puszcza Notecka

P I
- Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów
gospodarczych

Wzrost aktywności społecznej
opartej o zasoby infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej obszaru
LGD Puszcza Notecka

Zrównoważony
rozwój
społecznogospodarczy
obszaru LGD
Puszcza
Notecka

(1 cel ogólny,6 szczegółowych, 12 przedsięwzięć)

Wypromowanie walorów i atrakcji
obszaru Puszczy Noteckiej

Podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności mieszkańców obszaru
Puszczy Noteckiej

P II - Kluczowe inwestycje w infrastrukturze
rekreacyjnej

turystyczno-

P III - Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
P IV - Projekty współpracy na rzecz aktywności turystycznorekreacyjnej
P V - Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w
działaniach lokalnych
P VI - Projekty współpracy na rzecz promocji zasobów lokalnych
LGD
P VII - Aktywizacja mieszkańców poprzez wzmacniane ich
wiedzy i umiejętności
P VIII - LGD na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru
P IX - LGD na rzecz wiedzy z zakresu wdrażania strategii

Wzrost aktywności społecznej opartej
o zasoby infrastruktury kulturalnej
obszaru LGD Puszcza Notecka
Zachowanie dziedzictwa
historycznego i kulturowego obszaru
LGD Puszcza Notecka

P X - Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej
P XI - Zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych w
zakresie infrastruktury kulturalnej

P XII - Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie
ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej

BUDŻET DLA BENEFICJENTÓW
Umowa ramowa nr nr NR 00014-6933-UM1510031/15
Kwota dofinansowania : 2.502.500 EUR

19.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PREMIA –
PLANOWANE w
2017
62 500,00

DOTACJE DO
25 000 zł
BEZ MIEJSC PRACY

DOTACJE
DO 100 000 zł
NOWE MIEJSCA
PRACY

PLANOWANE:
8 X 62 500,00
= 500 000,00 ZŁ

60 x 25 000,00
= 1 500 000,00 zł

20 x 100 000,00
=2 000 000,00zł

DUŻE
PROJEKTY

Projekty
grantowe

2 800 000,00 zł

1 200 000,00 ZŁ

4 000 000,00 ZŁ
3 nabory wniosków
2016 - 1 500 000,00 ZŁ
2017 - 1 500 000,00 ZŁ
2018 - 1 000 000,00 ZŁ

1 nabór
2016 - 2 800 000 zł

4 nabory wniosków
2017- 300 000 zł
2018- 300 000 zł
2019- 300 000 zł
2020- 300 000 zł

Razem
19.1

8 000 000,00
ZŁ

Rozdział VIII Budżet LSR

Podział środków na poszczególne działania
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
4 000 000,00 zł

DUŻE PROJEKTY
2 800 000,00 zł

Projekty grantowe
1 200 000,00 zł

Charakterystyka LGD
Kontynuacja działania na tym samym obszarze

Region jako produkt - jego walory turystyczne
Składniki produktu turystycznego:
·
Atrakcje i środowisko miejsca docelowego (walory przyrodnicze, wypoczynkowe,
walory antropologiczne, walory specjalistyczne czyli możliwość uprawiania turystyki
kwalifikowanej)
·
Infrastruktura i usługi miejsca docelowego (czyli drogi, porty, lotniska, linie kolejowe
to baza noclegowa, baza żywieniowa, oraz transport lokalny )
·
Dostępność miejsca docelowego (infrastruktura transportowa , trasy komunikacyjne)
·
Wizerunek miejsca docelowego (opinie osób, jakość usług ,media, poczucie
bezpieczeństwa, )

Z punktu widzenia potencjalnego klienta
rozważającego dowolną formę podróży,
produkt turystyczny może być zdefiniowany
jako pakiet składników materialnych i
niematerialnych, opartych na możliwościach
spędzania czasu w miejscu docelowym.

Region jako produkt - jego walory turystyczne

Największym kompleksem leśnym jest Puszcza
Notecka (137 273 ha)
Bogactwa naturalne to: ropa naftowa, gaz ziemny
W obszarach przyjeziornych i dolinach rzecznych
licznie występują torfowiska. Są to najczęściej
torfowiska niskie.
W Międzychodzie tryskają dwa źródła o składzie
domieszek wód leczniczych

Region jako produkt - jego walory turystyczne
Na terenie Pojezierza Międzychodzko –
Sierakowskiego jest ponad 120 jezior, w tym dziesięć o
powierzchni ponad 100 ha i dwanaście od 50 do 100
ha – stąd często spotykane określenie
tego regionu
24.06.2016

Mniszki

,,Kraina Stu Jezior”. Wody powierzchniowe to przede
wszystkim rzeki Warta i Noteć.
Ponadto występują liczne cieki wodne, zwłaszcza w
dolinie zalewowej Warty.

Region jako produkt - jego walory turystyczne
Na terenie objętym LSR znajdują się
parki krajobrazowe
i liczne rezerwaty przyrody.
Sierakowski Park Krajobrazowy
24.06.2016 Mniszki
położony na powierzchni 30 413 ha,
z czego lasy zajmują 9 898 ha,
a wody 2 254 ha.
Jego największą
wartością jest urozmaicony
krajobraz z licznymi pagórkami
morenowymi, rynnami jeziornymi,
dolinami rzek, wydmami oraz
rozległymi i atrakcyjnymi
kompleksami leśnymi

Region jako produkt - jego walory turystyczne
Pszczewski Park Krajobrazowy ma powierzchnię 45 300 ha
Dolina Rzeki Kamionki;
Rezerwat „Mszar nad jeziorem Mnich” (6,04 ha)
położone nad nimi torfowisko przejściowe z naturalnym, bardzo
bogatym zbiorowiskiem roślin bagiennych,
Rezerwat Cegliniec (4,31 ha) utworzono dla ochrony resztek przeszło 160
letniego drzewostanu sosnowego
Mniszki
Świetlista Dąbrowa zajmuje obszar 8024.06.2016
ha. Został stworzony
w celu
zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych
Rezerwat ,,Kolno Międzychodzkie”- 14,8 ha powierzchni
wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym,
Rezerwat Czaple Wyspy utworzono na dwóch wyspach w celu ochrony
miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków takich jak kania czarna i
sokół wędrowny,
Rezerwat „Buki nad Jeziorem Lutomskim” utworzony w celu najlepiej
zachowanego w tej części kraju lasu bukowego

Region jako produkt - jego walory turystyczne
NATURA 2000
Dąbrowy Obrzyckie kod
obszaru: PLH 300003
• Jezioro Kubek kod
obszaru: PLH 300007
• Sieraków kod obszaru:
PLH 300018

24.06.2016 Mniszki

Region jako produkt - jego walory turystyczne
Uwarunkowania LGD – uwarunkowania
kulturowe
Historyczne budownictwo dworskie ,
24.06.2016 Mniszki
pałacowe, folwarczne .
Największe bogactwo form reprezentuje
budownictwo sakralne

Region jako produkt - jego walory turystyczne
•Tradycje
We wsiach rok rocznie odbywają się “dożynki”
na zakończenie zbierania plonów z pól czy
kultywowana
tradycja
„Podkoziołka”
,
Mniszki
organizowanego na dwa dni przed24.06.2016
Popielcem.

POZDEJŚCIE ZINTEGROWANE

Co chcemy osiągnąć ?
• Współpracę
• Integrację
• Zwiększenie
konkurencyjności
• Rozwój
• zyski
• promocję
• informację

Czy i jakiego wymaga to
LIDERA ? CECHY

Czy to ma sens ?
• Zwiększenie kreatywności
• Sieciowanie pokazuje nowe
możliwości
• WSPÓŁPRACA WZBOGACA
PONIEWAŻ….
• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

• podmiot dowolny którego cechuje
intensywna sieć kontaktów
• umie inicjować i koordynować
współpracę
• Stawia cele szersze niż tworzenie
produktu lub sieciowanie
• Umie poszerzać zasięg i posiada
zdolności i kompetencje koordynacyjne
oraz doświadczenie
• Posiada kompetencje łatwego
nawiązywania kontaktów i rozumie
otoczenie i czynniki wpływające na
decyzje
• charyzma i wiarygodność liderów

„Liderem jest ten, kto widzi
więcej niż inni, patrzy dalej niż
inni i kto dostrzega rzeczy,
zanim zobaczą je inni.”
L. Eims
„Rola Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej na przykładzie Wielkopolski”

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
(Henry Ford)

Sieciowanie :
1. Ludzie, instytucje, biznes, branża turystyczna
2. Projekty współpracy jako przykład sieciowania ponad regionalnego

Jaka jest rola Lokalnych Grup Działania ?
1. W Wielkopolsce działa 31 Lokalnych Grup Działania , ponad 90 % obszaru Wielkopolski objętych jest
inicjatywą Leader,
2. W perspektywie finansowej PROW 2007-2013 ponad 90% Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania
w swoich celach zawarło rozwój turystyki,
3. W obecnej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 Lokalne Grupy Działania dedykują 50%
swojego budżetu dla przedsiębiorców (rozpoczęcie i rozwój ) w swoich celach nie ma już tak
wysokiego wskaźnika dla rozwoju turystyki, ale też nie ma wykluczenia,
4. Lokalne Strategie Rozwoju 2014-20 zakładają m.in. rozwój turystyki, poprawę infrastruktury
drogowej, poprawę bezpieczeństwa, promocję produktu lokalnego, wzmocnienie przedsiębiorczości i
przetwórstwa lokalnego, działania na rzecz zachowania dziedzictwa obszaru, zakładanie i rozwijanie
działalności gospodarczej w sektorze turystycznym, ale także wyposażenie świetlić, wsparcie
młodych ludzi czy wsparcie małych szkół.
5. Do 5% budżetu każdej Lokalnej Grupy działania przeznaczone jest na sieciowanie,
6. Każda Lokalna Grupa Działania ma za zadanie aktywizować, pobudzać do działania, inspirować i
podnosić kompetencje lokalnej społeczności,

1. W PROW na lata 2014-2020 przewidziano na inicjatywę LEADER
ogółem prawie 735 mln euro.
2. Ponad 293 mln złotych trafiło do Lokalnych Grup Działania na
terenie Wielkopolski.
założenia metody LEADER:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z
sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizację zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpracę (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Region jako produkt - jego walory turystyczne
•Turystyka
„Dom na wzgórzu” w Międzychodzie jest pierwszą
kwaterą agroturystyczną w Wielkopolsce
w 1996 roku.

24.06.2016 Mniszki
KLUCZ DO SUKCESU - Sieciowanie
W 1996 roku powstała pierwsza sieć w gminie Międzychód, działająca jako Koło Międzychód
(obejmująca 7 kwater), zainicjowało działalność promocyjną poprzez wspólne wydawnictwa i
foldery.
W roku 2000 powstaje niezależne „Międzychodzkie Stowarzyszenie Agroturystyczne",
zrzeszające 18 gospodarstw agroturystycznych. Zacieśnia się współpraca z LGD oraz Gminami
, która obejmuje patronatem wydawnictwa, udział w targach i wspólnych wystawach.
Tworzy się również stowarzyszenie zrzeszające kwatery na terenie powiatu szamotulskiego,
a więc m.in. gospodarstwa agroturystyczne z gmin Wronki oraz Obrzycko.

Region jako produkt - jego walory turystyczne
LGD „Puszcza Notecka” diagnozuje oraz wspiera działania sektora agroturystycznego.
Od roku 2011 - spotkania z właścicielami gospodarstw agroturystycznych.
Celem spotkań było przygotowanie do aplikowania o dotacje w ramach Różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej, jak również odbycie szkoleń z zakresu wykorzystania
24.06.2016
potencjału dziedzictwa kulturowego
w budowaniuMniszki
oferty turystycznej.

„Rola Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej na przykładzie Wielkopolski”

Badania ankietowe, które przeprowadziła Lokalna Grupa Działania
podczas szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych wykazały
następujące zależności:

70% badanych nie uczestniczy w targach oraz w szkoleniach,
10%
WWW
40%

TARGI
REKLAMA SZEPTANA
NIGDZIE

10% nigdzie nie promuje swojej działalności,

40%

10%

NIE

30%

TAK

30% planuje rozszerzenie bazy noclegowej,
70%

„Rola Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej na przykładzie Wielkopolski”

50% planuje inwestycje związane z rozwojem działalności np.
budowa altanki, wigwamu),

50%

50%

NIE
TAK

lecz 100% zainteresowanych jest wydaniem informatora o
działających gospodarstwach ale najlepiej bez udziału własnych
środków finansowych
Powyższe analizy dowodzą, że w wyniku sieciowania działalność jest
dość dobrze promowana, jednakże z powodu dużych kosztów oraz tego,
iż sieć reprezentuje na targach wszystkich zrzeszonych, tylko 30%
gospodarstw uczestniczy samodzielnie w targach. Sprzyjające warunki
przyrodniczo – kulturowe oraz popyt na usługi powoduje, że 50%
badanych planuje inwestycje poprawiające atrakcyjność oferty,
natomiast 70% nie planuje poszerzenia bazy noclegowej.

JAKA JEST ROLA LGD ?
We wspólnej promocji w zdobywaniu rynku oraz obniżaniu
kosztów poprzez wspólne konstruowanie ofert.
Kampanie, szkolenia, festiwale oraz udział w targach: Tour
Salon czy Agrotravel Kielce pomagają zdobywać rynek.

TAK *
100%

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
(Henry Ford)

Sieciowanie – z kim i jak to robimy ?

„Rola Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej na przykładzie Wielkopolski”

Lata 2009 – 2016
Udział w targach: Tour Salon czy Agrotravel Kielce
organizowanie wspólnych Festiwali Produktu Lokalnego czy konuksów na
najalepsze potrawy , najładniejsze stoisko, szkoleń, wyjazdów studyjnych itp..

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
(Henry Ford)

„Cudze chwalicie swego nie znacie” - w myśl tej maksymy wszystkie szkolenia, spotkania
z włodarzami gmin, konferencje, Walne Zebrania Członków LGD oraz imprezy odbywają się w
gospodarstwach agroturystycznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania.
Organizujemy wizyty studyjne w obiektach turystycznych.

13.04.2016 - szkolenie dla branży turystycznej we Wronkach w Hotelu Olympic.
Wykładowcami byli Mariola Platte oraz Michał Wereszczyński,
Zakres szkolenia obejmował m.in.
-sieciowanie
-dobre praktyki w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego - wprowadzenie produktu
lokalnego w ofercie agroturystyki,
- praktyczne rozwiązania i aspekty prawne – OMAWIANIE WSPÓLNEJ OFERTY REGIONALNEJ
REALIZACJA WSPÓLNA ;
LGD – GMINA WRONKI
– HOTEL OLYMPIC WRONKI

„Agroturystyka – współpraca w sieci „ – wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w konkursie „Mam pomysł - Sieciujemy Agroturystykę „
Za sieciowanie gospodarstw agroturystycznych z końmi.
Utworzenie wspólnego szlaku konnego pod nazwą
‚KONNY SZLAK ZBÓJECKI” ( obejmujący powiat szamotulski i powiat międzychodzki)
Od nazwy głównej kwatery współpracującej pn. „Chata Zbójców” w Bucharzewie gm.Sieraków.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Na wakacje i wypoczynek
Na jedzonko
Na łódki i kajaki
Zwiedzanie
Koniki i ryby
Atrakcje rekreacje i imprezy
Na wesela i uroczystości
Na szkolenia i konferencje

Klaster Turystyczny

KRAINA 100
JEZIOR
KRAINA 100 JEZIOR to projekt
społeczny prowadzony przez
FUNDACJĘ OLANDIA przy
współpracy innych podmiotów

Wielkopolskie Wioski Tematyczne – projekt współpracy
Przykład sieciowania – 2 LGD
LGD Puszcza Notecka oraz LGD Dolina Samy

Utworzenie 6 wiosek tematycznych
1) Chrzypsko Wielkie Wioska Rybacka
2) Lewice Wioska Mikołajów
3) Rzecin Wioska Grzybowa
4) Wartosław Wioska 4 kultur
5) Radzyny Radzyńskie Zagajniki
6) Kożle Wioska Koźlaków

Wielkopolskie Wioski Tematyczne – projekt współpracy
Przykład sieciowania
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Wspierają nas i budują platformę współpracy z nami burmistrzowie, wójtowie oraz
starostowie 8 gmin i 2 starostw członkowskich 

Schemat aktywizacji LGD Puszcza Notecka

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE
– NIEKTÓRE PRZYKŁADY PUBLIKACJI
• Ulotki
• Zapraszamy do
Puszczy Noteckiej
• Poznaj walory
turystyczne obszaru
LGD

I miejsce w plebiscycie na najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania w Wielkopolsce 2016.
( wręczenie nagród podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu 25.09.2016)

Nagroda:

5.535 zł kampania reklamowa
3.000 zł materiały
9.000 zł film promocyjny

Podsumowanie:

„Aktywność popłaca, współpraca wzbogaca” - w myśl tego hasła realizujemy
szereg działań LGD.
24.06.2016 Mniszki
Wartością dodaną łączenia działań sieci agroturystycznej, gmin i LGD jest
tworzenie oferty odpowiadającej zapotrzebowaniu klientów.
Współpraca uczy kooperacji oraz kształtuje postawę, iż turysta który przebywa na
tym terenie nie musi być w moim gospodarstwie aby korzyści odniósł obszar LGD

Irena Wojciechowska
Wiceprezes LGD „Puszcza Notecka” ,
Członek Zarządu „Wielkopolskiej Sieci LGD” ,
członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w Województwie Wielkopolskim
Dziękuję za uwagę
WWW.PUSZCZANOTECKA.ORG
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