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. Agroturystyka jest także coraz ważniejszym źródłem
dochodów, jakiemieszkańcy obszarów rolniczychmogą pozyskiwać.

,
dla których specjalizacja w produkcji rolnej jest obca.



• Turystyka przyjazna środowisku — turystyka, 
która spełnia następujące funkcje: 

- przyczynia się do poprawy jakości życia gospodarzy 
- zapewnia gościom odpowiedniej jakości wypoczynek, 
- nie powoduje dewastacji środowiska. 

• Turystyka wiejska — każda forma turystyki odbywająca się
w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory. „Wiejskość”
(przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, gospodarstwo agroturystyczne
itp.) jest tu główną atrakcją.

• Agroturystyka — różne formy turystyki związane
z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Produkcja rolna
i hodowla zwierząt stanowią jedne z istotniejszych atrakcji.



to
sposób spędzania wolnego czasu 

w środowisku wiejskim, który pozwala 
w sposób maksymalny wykorzystać naturalne właściwości 

tego środowiska.



to

jeden z głównych obszarów działań 
realizowanych w ramach Planu Działania 

Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2012 - 2013.



Realizacja kompleksowego 
programu rozwoju i promocji 

agroturystyki w regionie.



:

Cykl 4 konferencji połączonych z warsztatami ”Dziedzictwo dla
Przyszłości” - propagowanie ochrony i zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju
społeczności lokalnych oraz rozwój i promocja agroturystyki
w Wielkopolsce:

18.09 – Siedlisko Henrykowo pow. Złotów,

2.10 – Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,

16.10 – Gospodarstwo Agroturystyczne „Ania i Filip” w Izabelinie,

19.10 – Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.



 cykl 4 felietonów telewizyjnych,

 8 gospodarstw agroturystycznych,

 emisja na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.



promocja – prezentacja oferty gospodarstw
agroturystycznych,

źródło informacji dla osób poszukujących
ciekawych ofert turystycznych.



- konferencja inicjująca projekt,

- cykl 5 spotkań warsztatowych dla właścicieli
gospodarstw agroturystycznych - nawiązywanie
współpracy pomiędzy pojedynczymi gospodarstwami, budowa
wspólnej oferty i kampanii promocyjnej oraz nauka jak
profesjonalnie obsługiwać turystów.



5 listopada br. – gospodarstwo agroturystyczne „BIOVILLA”
12 listopada br. - gospodarstwo agroturystyczne „OBORA”
13 listopada br. – gospodarstwo agroturystyczne „POZIOMKA”
19 listopada br. – gospodarstwo agroturystyczne

„FOLWARK MILA”
27 listopada br. – gospodarstwo agroturystyczne „ZACISZE”



 dla gospodarstw agroturystycznych, które z sukcesem wykorzystały
środki UE;

 dla grup gospodarstw na najciekawszy plan utworzenia
i działania lokalnej sieci agroturystycznej ;

dla dziennikarzy na najciekawszy materiał poświęcony agroturystyce
w Wielkopolsce i budowie sieci gospodarstw agroturystycznych.



- www.facebook.com/agroturystykawielkopolska

- www.wielkopolskie.ksow.pl/agroturystyka
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Unijne fundusze, przeznaczone na wsparcie turystyki 
i agroturystyki  w latach 2007 2013 stworzyły 
niepowtarzalne szanse dla rozwoju regionów. 

Pozwoliło to na realizację wielu  ciekawych inicjatyw 
i przedsięwzięć, których wdrożenie poprawiło atrakcyjność  regionów 

i wzmocniło  ich konkurencyjność.



W krajach Unii Europejskiej agroturystyka od dawna jest 
bodźcem, który ożywia rozwój gospodarczy obszarów 

wiejskich. 

W Polsce agroturystyka również zaczyna odgrywać 
coraz bardziej znaczącą rolę i staje się szansą 

rozwojową dla obszarów wiejskich.



Rozwój wielkopolskiej agroturystyki                  
- udział środków PROW



Na obszary wiejskie Wielkopolski do 2015 roku trafi w ramach 
PROW 2007–2013: 

1 520 126 662 zł 

( w tym EFRROW: 1 152 719 036  zł)

RAZEM

Środki wypłacone Środki wypłacone 

oraz 

zakontraktowane

Limit pozostałych 

zobowiązań 

możliwych do 

zaciągnięcia

527 942 290,39 846 246 941,24 294 438 123,74
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W ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaproponowano
koncentrację funduszy na następujące działania służące rozwojowi turystyki
i agroturystyki:

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

• Odnowa i rozwój wsi,

• Inicjatywa Leader .

Inne środki pomocowe – RPO, PO RYBY…



 31 LGD 

 90% województwa

 Obszar objęty LSR 

zamieszkuje ponad 1,8 mln osób.

LGD w Wielkopolsce:  łączny budżet 

ponad 267 mln zł



Agroturystyka to ciekawy sposób na wypoczynek, 
promocja regionu oraz sposób na dodatkowy zarobek.

Wykorzystajmy szanse – sięgnijmy po środki unijne by 
realizować  swoje marzenia… 



Emilia Dunal
Dyrektor

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


