
 

 
 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca  

w obszary wiejskie”. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 

Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 - 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ STUDYJNĄ 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją 

Turystyczną i Dolnośląską Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnej wizycie 

studyjnej pn. ,,Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki  

i turystyki wiejskiej” w województwie wielkopolskim. 

Wizyta studyjna skierowana jest do osób:  

- z województwa wielkopolskiego (5 miejsc), 

- z województwa dolnośląskiego (5 miejsc), 

- z województwa zachodniopomorskiego (5 miejsc) 

- z województwa kujawsko-pomorskiego (5 miejsc) 

pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby 

zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze. 

Termin wizyty: 5-6 maja 2021 r.  

Warunki uczestnictwa: 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy 

zeskanować  i przesłać na wskazane poniżej adresy email do dnia 16 kwietnia 2021 r.  

Rekrutacją osób z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zajmuje się  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, adres email: projekty@wot.org.pl. 

Rekrutacją osób z województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje się: Kujawsko -Pomorska 

Organizacja Turystyczna, adres email: m.lewandowska@k-pot.pl 
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Rekrutacją osób z województwa dolnośląskiego zajmuje się: Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna, adres email: marek.janczyszyn@dot.org.pl. 

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas wyjazdu.  

O wyborze uczestników wyjazdu studyjnego decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już 

w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę   

w tych sektorach. Udział w wyjeździe studyjnym wymaga podpisania wszystkich 

oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do wyjazdu 

skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna pokrywa koszty: transportu w miejscu odbywania 

wizyty studyjnej, noclegu, wyżywienia podczas wizyty,  

Planowany program wyjazdu studyjnego: 

5 maja 2021 r. 

10.15 - Spotkanie uczestników w Poznaniu (sugerowane miejsce: Dworzec Letni) 

10.30 - Wyjazd z Poznania  

11.30 – Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym Ranczo w Dolinie (Dąbrówka Kościelna, 

gmina Kiszkowo) 

Udział w warsztatach tematycznych, stanowiący istotny element oferty obiektu dla grup  

i turystów indywidualnych, kształtowanie produktu rozszerzonego w ofercie obiektów 

agroturystycznych 

 - Lunch  

14.00– Wizyta w Pałacu Boborówko (Boborówko, gmina Szamotuły) 

Prezentacja oferty wypoczynku i rekreacji na wsi, w której rdzeniem oferty jest turystyka konna 

–  poznanie możliwości udziału w stowarzyszeniach branżowych i wykorzystania współpracy 

pomiędzy gospodarstwami dla budowania efektu synergii w turystyce wiejskiej 

- Obiad  

17.00 -  Olandia – Prusim (nocleg) 

Prezentacja oferty Olandii stworzonej w oparciu o zachowanie i adaptację elementów kultury 

ludowej zachodniej Wielkopolski, w tym budownictwa wiejskiego, tradycji kulinarnych  

i wyróżnika etnograficznego w postaci osadnictwa olęderskiego 

20:00 - Kolacja z kuchnią regionalną  
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6 maja 2021 r. 

08:00 Śniadanie (Olandia) 

09:00 Wykład i dyskusja na temat współczesnych uwarunkowań rozwoju agroturystyki  

i turystyki wiejskiej oraz potrzeb i preferencji turystów prowadzone i moderowane przez 

eksperta specjalizującego się w turystyce wiejskiej  

12:15 – wizyta w Dworze Dębogóra (Dębogóra, gm. Wieleń) 

Prezentacja innowacyjnego produktu turystyki wiejskiej w postaci sauny i basenu, zasilanych 

odnawialnymi źródłami energii  

- Lunch  

15:30 - Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym Gryszczeniówka (Wargowo, gmina 

Oborniki) 

Prezentacja możliwości wzbogacenia oferty obiektu poprzez produkcję i sprzedaż własnych 

wyrobów spożywczych oraz budowanie rozpoznawalności marki w oparciu o własną linię 

produktów 

- Obiad  

18:15  Poznań -Dworzec Letni  

 

 

Odwiedź portal KSOW- http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. 
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