
 

 

         

  

 

Tworzenie produktów turystycznych opartych o współpracę 

lokalnych podmiotów  

oferta edukacyjno-doradcza  

 

Zapraszamy do współpracy instytucje, lokalnych przedsiębiorców, gospodarstwa 

agroturystyczne i organizacje pozarządowe zainteresowane tworzeniem produktu 

turystycznego opartego o współpracę lokalną, na bazie zasobów Gminy.   Mamy nadzieję,  że 

w efekcie współpracy powstanie produkt sieciowy (np. konkretna oferta pobytu 

weekendowego w Gminie) możliwy do prezentacji biurom podróży. Liczymy tym samym, że w 

wyniku  planowanych działań zawiąże się grupa partnerska podmiotów zainteresowanych 

współpracą na rzecz rozwoju turystyki w Gminie.   

Co oferujemy?   

Seminarium informacyjne pt. „Produkty turystyczne szansą na rozwój gminy”  na temat  

tworzenia produktów turystycznych  z wykorzystaniem zasobów lokalnych.  Uczestnicy 

spotkania poznają zasady rozwoju oferty turystycznej w oparciu o produkt sieciowy, 

współpracę lokalną i ponadlokalną. Zostaną również  przedstawione dobre praktyki  oraz 

czynników wpływające na sukces oferty turystycznej. 

Jeśli w wyniku spotkania zbierze się grupa osób zainteresowanych stworzeniem wspólnej 

oferty  turystycznej w oparciu o współpracę, proponujemy dalsze działania służące 

opracowaniu i przetestowaniu  tej oferty. 

Kolejne etapy pracy: 

1.  „Budowanie  produktu turystycznego w oparciu o wybrane zasoby” -  spotkanie 

przygotowujące do opracowania  konkretnej oferty (ok. 3 godzinne w ramach 

doradztwa grupowego) 

 na spotkanie uczestnicy przygotowują krótką 3-5 minutową prezentacje  o 

swoim obiekcie  



 

 

         

  

 powstaje zarys produktu, a uczestnicy podpisują wstępne porozumienie o 

współpracy  

 zadanie domowe- ankieta  dotyczące obiektu,  istniejących zasobów i 

pomysłów 

2. Wypracowanie oferty turystycznej -  szkolenie,  w trakcie którego powstanie 

produkt/y w wersji roboczej wraz z wyceną (8 godzin, w tygodniu lub w sobotę w 

zależności od oczekiwań uczestników) 

3. Dopracowanie oferty/ ofert  pod okiem doradcy (praca zdalna) 

4. Test wypracowanej oferty  przez autorów oferty i mieszkańców gminy (1 dzień- 

organizacja w gestii uczestników). 

 

Okres i miejsce realizacji oferty: ok. 3 miesiące, powiaty: krakowski, miechowski, 

proszowicki, bocheński, wielicki, myślenicki, m. Kraków (obszar KOM), olkuski, chrzanowski, 

oświęcimski, wadowicki (obszar MZ).  

Doradztwo w zakresie tworzenia oferty prowadzi Pani Barbara Petek- Matuła z Fundacji 

Moderato.  Oferta pokrywa koszty związane z organizacją spotkań i szkolenia, pracą 

prowadzących i doradcy. Oferta nie obejmuje kosztów dojazdu oraz kosztów związanych z 

organizacją  testu oferty. 

Zobowiązania po stronie Gminy: 

o współpraca pracownika gminy (lub innej osoby wskazanej) w zakresie  budowania 

oferty – udzielanie informacji, koordynacja współpracy z uczestnikami, wsparcie 

procesu tworzenia produktu  

o rekrutacja uczestników  

o udostepnienie przestrzeni do spotkań, organizacja spotkania   

o ewentualnie pomoc uczestnikom w organizacji wizyty testującej  

o promocja wypracowanej oferty kanałami gminnymi  

  

Osoba do kontaktu: Agnieszka Dziewitek, tel. 666-358-430, e-mail: agnieszka.dziewitek@bis-

krakow.pl 
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Oferta realizowana jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Udział w  ofercie oznacza przystąpienie do projektu MOWES i daje możliwości korzystania także 

z innych jego propozycji. Więcej informacji na stronie www.bis-krakow.pl.      

 


