
Produkt sieciowy według definicji to „gotowa do sprzedaży pakietowa-
na oferta, opierająca się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, 
miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonująca jako jedna spójna 
koncepcja posiadająca wspólny, silny wyróżnik (markę) produktu”.

Produkt sieciowy to innymi słowy zespół usług, przedmiotów, atrak-
cji obszaru i atmosfery stworzonej przez ludzi w danym miejscu. Tylko 
w sytuacji, gdy ludzie są związani z danym obszarem, są chętni do otwar-
cia się na innych – jest szansa na stworzenie produktu sieciowego.

Przekładając to na potrzeby rozwoju turystyki na naszym obszarze 
można powiedzieć, że cechą i jednocześnie siłą produktu sieciowego 
jest połączenie w jedno wielu usług i atrakcji oraz współpraca pomię-
dzy podmiotami działającymi w branży turystycznej. 

Jednym z celów jakie postawiła przed sobą nasza Lokalna Grupa Działa-
nia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest rozwój usług tu-
rystycznych oraz produktu turystycznego i kulturowego. Do chwili 
obecnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia związane z turysty-
ką zaplanowane do wykonania i ujęte w LSR.

- Rada LGD podjęła decyzję o dofinansowaniu 13 projektów związa-
nych z realizacją nowych lub modernizacją istniejących szlaków tu-
rystycznych lub obiektów małej architektury turystycznej (założono 
do dofinansowania 25)

- Rada LGD podjęła decyzję o dofinansowaniu 10 zadań związanych 
z realizacją ewidencjonowaniem lub promowaniem produktów tury-
stycznych i kulturowych charakterystycznych dla obszaru LGD (założo-
no do dofinansowania 20)

- Rada LGD podjęła decyzję o dofinansowaniu 7 projektów związa-
nych z utworzeniem lub modernizacją gospodarstw agroturystycz-
nych, obiektów gastronomicznych lub hotelarskich (założono do 
dofinansowania 20)

- razem z podmiotami działającymi w branży turystycznej LGD wzięła 
udział w 6 turystycznych imprezach wystawienniczych (założono do 
realizacji 7) 

- dokonano inwentaryzacji podmiotów prowadzą-
cych działalność związaną z turystyką na obszarze LGD 
(www.turystyka.krainawokollublina.pl)
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„Sieciowy produkt turystyczny na terenie LGD – 
szanse rozwoju turystyki wiejskiej w świetle badań 

preferencji turystycznych mieszkańców Lublina”

Raport z badania potencjału 
turystycznego obszaru 

LGD „Kraina wokół Lublina”
LGD „Kraina wokół Lublina” chcąc zidentyfikować potrzeby i problemy 
turystyki na naszym obszarze zleciła badanie potencjału turystyczne-
go Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Było to badanie ankietowe 
502 pełnoletnich mieszkańców Lublina – jako potencjalnych odbior-
ców oferty turystyki weekendowej na terenie Powiatu Lubelskiego. Ba-
danie realizowane było w lutym br. metodą CATI (badanie telefoniczne) 
- 300 osób oraz bezpośrednio w terenie 202 osoby.

Właściwe rozpoznanie potencjału posłuży do wyznaczania kierunków 
rozwoju turystyki na interesującym nas obszarze. Wyniki badania an-
kietowego są cenne nie tylko z punktu widzenia naszej Lokalnej Grupy 
Działania. Mogą być przydatne również w planowaniu strategicznym 
oraz bieżących działaniach dla samorządów, przedsiębiorców czy orga-
nizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego 

A oto najważniejsze wnioski, jakie nasuwają się po analizie raportu: 

Wyjazdy turystyczne mieszkańców Lublina – 79,6% respondentów 
podróżuje po kraju, a 57% ogranicza zasięg swoich wyjazdów na obszar 
województwa lubelskiego. Poza granice kraju wyjeżdża 45% przebada-
nych osób. 

Wypoczynek na terenie LGD – zainteresowanie wypoczynkiem na 
tym obszarze deklaruje prawie 60% ankietowanych, co stanowi bardzo 
dobry rynek dla „celowych” ofert turystycznych. 53% badanych miesz-
kańców jest zainteresowana wyjazdem na nasz obszar na okres dłuższy 
niż jeden dzień (nocleg). Blisko 70% pojechałoby ze znajomymi, a 47% 
z rodziną i dziećmi. Istnieje zatem zasadność konstrukcji osobnych ofert 
wyłącznie dla dorosłych i osobnych dla dorosłych z dziećmi.

Budowa sieciowych produktów turystyki wiejskiej jest w obecnej chwili największą szansą rozwoju tej turystyki.

ciąg dalszy na stronie 2Przedstawiciele LGD „Dolina Karpia” prezentują swój produkt sieciowy
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Konferencja



Na zaproszenie wystosowane przez nasze Stowarzyszenie do udziału 
w wizycie studyjnej odpowiedziało 30 osób. Celem wyjazdu było zapo-
znanie się z dobrymi praktykami związanymi z opracowaniem siecio-
wego produktu turystyki wiejskiej na obszarze małopolskich lokalnych 
grup działania: LGD „Dunajec-Biała” i LGD „Dolina Karpia”.

LGD „Dunajec – Biała” pokazała gospodarstwa agroturystyczne posia-
dające interesujące oferty spędzanie czasu przez gości. Ponadto mie-
liśmy okazję zobaczyć najciekawsze miejsca wizytowanego obszaru 
- jak „Skamieniałe Miasto” i Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach. Go-
spodarze podkreślali, że warunkiem rozwoju obszaru pod względem 
turystycznym jest konieczność stworzenia oferty, która wyróżniałaby 
się na tle innych ofert.

Dzień spędzony w LGD „Dolina Karpia” dał okazję do gruntownego 
zapoznania się z sieciowym produktem turystycznym. Wykład na 
temat korzyści, jakie daje opracowanie SPTW, bariery na jakie można 

napotkać przy opracowaniu i wdrożeniu oraz przedstawienie etapów 
jego budowania dał podstawę teoretyczną, po której nastąpiły wizyty 
w obiektach związanych z „Doliną Karpia”. Należały do nich odwiedzone 
przez nas: Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia, „DinoZator-
land” w Zatorze, gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną koni „Staj-
nia Gródki”, wypożyczalnia kajaków (firma dofinansowana ze środków 
LEADER) i Galeria Sztuki Bałysówka w Tomicach. W trakcie zwiedzania 
„Doliny…” uczestnicy wzięli udział w zabawie „Quest” Spacerem po sto-
licy Doliny Karpia – prezentującej historię i teraźniejszość Zatora.

W trakcie podsumowania wizyty większość uczestników zadeklarowa-
ła chęć udziału w pracach warsztatowych nad tworzeniem sieciowego 
produktu turystyki wiejskiej na naszym obszarze. 

LGD „Kraina wokół Lublina” przyjmie rolę koordynatora tworzenia SPTW.

- członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD wzięli udział 
w cyklu szkoleń oraz warsztatów z zakresu metod i zasad opracowa-
nia Sieciowego Produktu Turystyki Wiejskiej na obszarze LGD

- został przeanalizowany potencjał turystyczny naszego obszaru z wy-
korzystaniem wyników badania ankietowego mieszkańców Lublina 
zrealizowanego przez niezależną firmę na zlecenie LGD

- zorganizowano wyjazdy studyjne dla mieszkańców LGD na obszar 
woj. podlaskiego (2011r) oraz woj. małopolskiego (2012r.) związane 
z dobrymi praktykami dotyczącymi budowania marki produktów 
turystyki wiejskiej stosowanymi na terenach innych lokalnych grup 
działania 

- organizowano spotkania informacyjne i szkoleniowe dla osób, pod-
miotów działających w branży turystycznej

Kolejnym krokiem wprowadzającym w zakres działań związanych 
z opracowaniem i wdrożeniem do realizacji SPTW na obszarze naszej 
LGD była konferencja pt. „Sieciowy produkt turystyczny na terenie 
LGD – szanse rozwoju turystyki wiejskiej w świetle badań preferencji 
turystycznych mieszkańców Lublina” zorganizowana w dniu 20 marca 
w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyło przeszło 30 osób – byli to głów-
nie właściciele małych obiektów gastronomicznych, noclegowych oraz 

gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele samorządów, lokalni 
liderzy, członkowie stowarzyszeń i organizacji działających na obsza-
rze LGD na rzecz rozwoju turystyki oraz produktu lokalnego. Głównym 
tematem spotkania, wokół którego toczyła się później dyskusja, było 
przedstawienie potencjału turystycznego obszaru LGD wynikającego 
z opinii ankietowanych mieszkańców Lublina. Raport z badania an-
kietowego przedstawił p. Piotr Stec, dyrektor Polskiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego – firmy, która była wykonawcą przeprowadzonego 
badania ankietowego. Metodologię opracowania SPTW oraz korzyści 
z jego wdrożenia, odnosząc się do wyników raportu i analiz, przedsta-
wił p. Artur Płaza - wiceprezes LGD. 

Uczestnicy konferencji w trakcie dyskusji doszli do zgodnego wniosku, 
że konieczne jest stworzenie oferty turystycznej wspólnego produktu 
nadającego się do sprzedaży turystom przez „touroperatorów”. Bazą 
wyjściową dla opracowania programów turystycznych (zestawienie 
różnorodnych usług i atrakcji, które będą oferowane klientowi) będą te 
podmioty, usługi, miejsca i atrakcje, które znajdują się w sieci.

W celu przygotowania takiego produktu ustalono, że osoby chętne do 
jego opracowania muszą poznać wzajemnie ofertę swoich firm, go-
spodarstw agroturystycznych. W związku z tym, na przełomie kwietnia 
i maja w Bychawie, Jabłonnie i Leścach (gm. Garbów) odbędą się spo-
tkania, w trakcie których przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe 
mające na celu opracowanie Sieciowego Produktu Turystyki Wiejskiej 
dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
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„Skamieniałe miasto”

Gospodarstwo agroturystyczne w Jastrzębiej

Sieciowy produkt turystyczny na terenie LGD

Wyjazd studyjny na obszar LGD „Dunajec – Biała” 
i LGD „Dolina Karpia” – dobre praktyki w tworzeniu 
sieciowego produktu turystyki wiejskiej (22–24 marca).



Tuż przed kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie (siódmym 
z kolei) wnioskodawcy z obszaru objętego doradztwem i wsparciem 
naszego Stowarzyszenia mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach 
warsztatowych, podczas których zapoznani zostali z „aktywnym” for-
mularzem wniosku o przyznanie pomocy na realizację „małego projek-
tu”. „Aktywny” formularz posiada szereg funkcji pozwalających na jego 
prawidłowe wypełnienie.

Podczas warsztatów potencjalni wnioskodawcy mogli z pomocą pro-
wadzących przygotować dużą część wniosku – w przypadku gdy mieli 
koncepcję działania, a po ćwiczeniach wypełnić wniosek samodziel-
nie.

Spotkania z wnioskodawcami i zajęcia warsztatowe odbyły się w By-
chawie, Garbowie, Lublinie, Niedrzwicy Dużej, Strzyżewicach. Uczest-
niczyły w nich łącznie 53 osoby.

Z 21 projektów wybranych do dofinansowania 1/3 powstała po konsul-
tacjach w trakcie zajęć warsztatowych.

Warsztaty z wypełniania aktywnego formularza wniosku 
o dofinansowanie w ramach działania „Małe projekty”

Odbyło się:
15 stycznia – utworzenie punktu informacji o rejestracji produktu tradycyjne-
go w biurze LGD.

26 stycznia – posiedzenie Zarządu LGD.

1-9 lutego – cykl warsztatów z wypełniania aktywnego formularza wniosku 
„Małe projekty”.

8 lutego – szkolenie dotyczące opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ra-
mach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”.

16 lutego – 3 marca - I/2012 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
LSR dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”, ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Małe projekty.

21 lutego – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

21 lutego – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie powołania Zespołów 
Oceniających do oceny wniosków złożonych w I/2012 naborze.

7 marca – 14 marca posiedzenie Zespołów Oceniających wnioski złożone 
w I/2012 naborze.

19 marca – posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny złożonych 
wniosków oraz przyjęcia list rankingowych.

20 marca – konferencja „Sieciowy produkt turystyczny na terenie LGD – szanse 
rozwoju turystyki wiejskiej w świetle badań preferencji turystycznych miesz-
kańców Lublina” .

22-24 marca – wyjazd studyjny dla osób zaangażowanych w opracowanie 
i wdrożenie Sieciowego Produktu Turystyki Wiejskiej.

Odbędzie się:
12 kwietnia – posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia do 
dofinansowania wniosków złożonych w I/2012 naborze w ramach działań „Od-
nowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, Małe projekty.

20-22 kwietnia - udział LGD „Kraina wokół Lublina” we wspólnej prezentacji 
regionu lubelskiego w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agro-
turystyki Agrotravel w Kielcach .

28-29 kwietnia – udział LGD ‘Kraina wokół Lublina” w Lubelskim Kiermaszu  
Turystycznym w Lublinie.

Kwiecień, Maj – spotkania w sprawie tworzenia Sieciowego Produktu Turystyki 
Wiejskiej na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”.

16 maja – sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” .

19 maja – godz. 10,00 wyścig rowerowy w gminie Bełżyce (impreza organizo-
wana z udziałem środków LGD).

19 maja – I Gminny Turniej Piłki Nożnej w Turce (Osiedle Borek), gm. Wólka 
(impreza organizowane z udziałem środków LGD).

28 maja – Konkurs Kulinarny “Domowe Smaki” Dom Nasutów gm. Niemce 
(impreza organizowana z udziałem środków LGD).

3 czerwca – „W krainie książek”, plac przy Domu Kultury w Motyczu - impreza 
plenerowa, (impreza organizowana z udziałem środków LGD).

3 czerwca – „Festiwal Potraw z Miodem i Konkurs Nalewek Miodowych” 
– Pszczela Wola – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
(impreza organizowana z udziałem środków LGD).

8-10 czerwca – „Z LGD Kajakiem po Bystrzycy” – impreza dla mieszkańców 
gminy Jastków (impreza organizowana z udziałem środków LGD).

23 czerwca – „Teatralnie w Dolinie Chodelki” - obiekt sportowo-rekreacyjny 
w Borzechowie Kolonia - (impreza organizowana z udziałem środków LGD).

24 czerwca – Turniej miejscowości o tytuł Niedrzwickiej Perły „Kraina wokół 
Lublina” , Niedrzwica Duża, boisko sportowe, ul. Krótka (impreza organizowa-
ne z udziałem środków LGD).

Czerwiec-lipiec – Gmina Zakrzew, Konkurs wiedzy o Gminie Zakrzew, spływ 
kajakowy organizowany po Bystrzycy (wydarzenia organizowane z udziałem 
środków LGD).

Kalendarium

Warsztaty „Małe projekty”



Głównymi atutami obszaru LGD z punktu widzenia atrakcyjności tu-
rystycznej są walory przyrodnicze i kulturowe. Mieszkańcy Lublina 
bardzo wysoko również w tych atutach stawiają przychylne nastawie-
nie mieszkańców do turystów. Największa barierą jest infrastruktura 
komunikacyjna. 

Konieczne jest utworzenie produktu turystycznego w oparciu o przyro-
dę i kulturę naszego obszaru.

Obszar LGD nie dając jednoznacznych skojarzeń – umożliwia two-
rzenie wielu produktów turystycznych i realizację zintegrowanej 
(niekonkurencyjnej) polityki turystycznej. 
Atrakcyjność naszego obszaru jest przez mieszkańców Lublina ocenia-
na jako dość znacząca.

Zdecydowanej większości mieszkańców Lublina wyjazdy turystycz-
ne na obszar LGD kojarzą się z latem (64%). Z punktu widzenia pre-
ferencji miejsc noclegowych i sposobu wyżywienia cenione są domki 
wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, lokalna, domowa kuchnia. 
Wygoda i prestiż nie są najistotniejsze.  Zainteresowanie kieruje się na 
odnalezieniem na naszym obszarze oznak regionalizmu i swojskości.

Aż 80% ankietowanych osób z Lublina zainteresowałoby się naszym 
obszarem w przypadku uatrakcyjnienia oferty. Tylko niecałe 10% dekla-
ruje negatywne nastawienie. Atrakcyjna, odpowiadająca na potrzeby 
oferta jest kluczowa i niezbędna do „przyciągnięcia” turystów. Oprócz 
tradycyjnych imprez (koncerty, festyny, dożynki) da się zauważyć duże 
zainteresowanie imprezami tematycznymi, Dniami Miejscowości czy 
folklorem. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie.
Publikacja wspó∏finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarzàdzajàca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez LGD „Kraina wokó∏ Lublina”, 20-027 Lublin, ul. Kar∏owicza 4, pokój 100, tel./fax: 81 532 30 65, tel.: 81 534 45 28
e-mail: biuro@krainawokollublina.pl, www.krainawokollublina.pl

Wyniki naboru wniosków
Wyniki I/2012 naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR dla działań „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” .

„Małe projekty” 
Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

38 738 688,38 400 000,00

„Odnowa i rozwój wsi” 
Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

4 679 922,00 1 061 602,00zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

13 2 087 903,00 1 500 000,00

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

11 937 525,47 890 000,00
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Raport z badania potencjału turytycznego...
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A. Paintball   

B. Spływ kajakowy   

C. Jazda bryczką / 
powozem 

D. Survival   

E. Nordic Walking   

F. Pływanie w 
basenie 

G. Rajdy piesze 

H. Jazda quadem 

I. Pływanie w rzece, 
jeziorze 

J. SPA i odnowa 
biologiczna 

K. Rajdy rowerowe 

L. Odpoczynek na 
plaży 

M. Jazda konno 

N. Grillowanie 

O. Kuligi 

P. Narciarstwo 
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R. Ogniska  

S. Żadne 

T. Inne 

Formy aktywnego spędzania czasu podczas wyjazdu


