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Spotkanie seminaryjne  pt. „Agroturystyka: 
elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia”

„Agroturystyka – alternatywne źródło dochodu 
na obszarach wiejskich”

realizowany w ramach Priorytetu 2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działania 2.1  
„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami 
regionalnych rynków pracy i możliwości 
kształcenia ustawicznego w regionie”.



Projekt realizowany był przez: 

EKSPERT-SITR Spółka z o.o.

ul. Jana z Kolna 38

75-204 Koszalin

tel./ fax. 094/ 342 39 13 lub 342 25 81

Celem projektu było wyposażenie rolników w 
umiejętności umożliwiające zdobycie nowego 
zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w 
związku z procesem restrukturyzacji polskiego 
rolnictwa. 

Projekt realizowany był w 2005 r. (IX-XII)



Zorganizowano 6 szkoleń z zakresu 
podstawowej teoretycznej i praktycznej wiedzy 
potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego.

Wydano i rozpowszechniono poradnik dla osób 
rozpoczynających i prowadzących już działalność
agroturystyczne i turystyczną na obszarach 
wiejskich, pt. „ABC agroturystyki”. 

Zorganizowane zostały 3-dniowe zajęcia 
warsztatowo-szkoleniowe z zakresu 
podstawowych zasad funkcjonowania 
gospodarstw agroturystycznych oraz możliwości 
finansowania działań dostosowawczych. 
Czwartego dnia zaplanowano wyjazd studyjny 
do wzorcowego gospodarstwa 
agroturystycznego. 



W szkoleniach udział wzięło 150 osób, tj. rolnicy 
i domownicy. 

W trakcie szkoleń przeprowadzono 150 godzin 
zajęć, w tym 72 godziny zajęć praktycznych oraz 
78 godzin zajęć teoretycznych. 

W ramach szkolenia udzielono również 12 
godzin usług doradczych (2 godziny przypadały 
na jedno szkolenie). 

Rezultat trwały:

ZAŁOŻONO:
10% uczestników po zakończonym  udziału w 

szkoleniu będzie prowadziło gospodarstwo 
agroturystyczne

ZREALIZOWANO:
Wyniki badania przeprowadzonego 6 miesięcy po 

zakończeniu realizacji projektu ujawniły, że 27 
uczestników po zakończeniu udziału w projekcie 
prowadziło gospodarstwa agroturystyczne



Nowe perspektywy - działalność
agroturystyczna  (III-VI 2009)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.3 Lokalne inicjatywy na rzecz 
podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich

Projekt realizowany był w PARTNERSTWIE:

Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia

Cewlino 12A, 76-015 Manowo

ORAZ

EFREA Usługi Doradcze

Ul. Franciszkańska 42, Koszalin



Inicjatywa oddolna:

spotkania organizowane corocznie przez 
Pomorską Fundację Jaś i Małgosia na poziomie 
gmin

kontakty z samorządami i ich jednostkami 
organizacyjnymi

znakomita współpraca na poziomie sołectw

Cel ogólnym projektu

podniesienie poziomu aktywności zawodowej i 
mobilności przestrzennej  15 osób zamieszkujących 
obszar gminy Manowo, Świeszyno i Sianów poprzez 
przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach 
pozarolniczych lub rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej oraz wykorzystania szans związanych 
z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich.



Wsparciem objętych zostało 15 osób 
zamieszkujących gminy wiejskie, 
miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. 
mieszkańców, z gminy Manowo, 
Świeszyno i Sianów.

Wsparcie w ramach projektu koncentrowało się
przede wszystkim na wybranej grupie, która 
doświadcza największych trudności związanych z 
wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, tj. 
młodzież do 25 i po 45 roku życia oraz osoby 
niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy.



Działania przewidziane w projekcie:

40 godzin zajęć z zakresu zasad prowadzenia i 
promowania gospodarstwa agroturystycznego

1 wyjazd do 2 gospodarstw agroturystycznych

12 godzin z zakresu ABC przedsiębiorczości

12 godzin grupowych zajęć z psychologiem

JAK PROWADZIĆ WŁASNE GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTYCZNE:
-przepisy prawne i podatkowe
-działalność stowarzyszeń agroturystycznych
-agroturystyka a gospodarstwo rolne i społeczności 
lokalne
-istota i rola marketingu
-typy zakwaterowania w agroturystyce, 
kategoryzacja
-tworzenie produktu turystycznego
-organizacja i zarządzanie gospodarstwem 
agroturystycznym



ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- formalności związane z założeniem 
działalności gospodarczej,

- ubezpieczenie społeczne rolników 
prowadzących równocześnie rolniczą i poza 
rolniczą działalność gospodarczą

- zarządzanie  własną firmą

- podniesienie motywacji do samokształcenia

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

Oprócz wiedzy standardowej 
przeprowadzono również warsztaty z 
zakresu inteligencji emocjonalnej i 
społecznej, asertywności, komunikacji, 
pracy nad kreatywnością i 
przełamywaniem stereotypów 
myślowych



WYJAZD STUDYJNY:

Uczestnicy odwiedzili 2 gospodarstwa 
agroturystyczne o zróżnicowanym 
charakterze

Dziękuję za uwagę


