
Promocja regionu 

i jego potencjału turystycznego 

Potencjał turystyczny regionu to jego:

Walory naturalne
grunty, woda, morze, pojezierza, rzeki, lasy, parki narodowe i krajobrazowe, 
wody geotermalne, złoża solanek i borowin, klimat 

Walory antropogeniczne
budynki i obiekty zabytkowe, układy ruralistyczne, architektura uzdrowiskowa, 
zabytki techniki i przemysłu



Możliwości finansowania lokalnych inicjatyw                        

w obszarze turystyki 

Turystyka w RPO 
Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura,  rewitalizacja

Celem głównym osi priorytetowej jest podniesienie atrakcyjności województwa 
poprzez rozwój turystyki, kultury oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych. 

– stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych 
wpływających na wydłużenie sezonu turystycznego,

– wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu,
– rewitalizacja i pobudzenie gospodarcze obszarów problemowych. 

Cele szczegółowe:



Turystyka w RPO 

Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura,  rewitalizacja

Działanie 5.1. Infrastruktura turystyczna

Poddz. 5.1.1. Infrastruktura turystyki  - 30.370.000,00 euro
Poddz. 5.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój 

produktów turystycznych – 2.000.000,00 euro
Poddz. 5.3 Ścieżki rowerowe – 5.661.900,00 euro 

Razem oś 5 – 38.031.900,00 euro 

Turystyka w RPO 

Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji  metropolitarnych

Celem głównym osi priorytetowej jest budowanie potencjału rozwojowego
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

– rozwijanie efektywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska 
transportu publicznego,

– rewitalizacja i racjonalne zagospodarowanie obiektów i obszarów 
o znaczeniu metropolitalnym,

– wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego.

Cele szczegółowe:



Turystyka w RPO 

Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji  metropolitarnych

Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitarnym

Poddz. 6.1.1. Infrastruktura turystyki - 25. 285.705,00 euro
Poddz. 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój 

produktów turystycznych – 2.500.000.00 euro
Poddz. 6.3. Ścieżki rowerowe – 3.338.100,00 euro 

Razem oś 6 – 31.123.805,00 euro 

Turystyka w RPO – Przykładowe projekty 
Oś priorytetowa 5
– Zagospodarowanie turystyczne Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach
– Budowa infrastruktury turystycznej na wyspie łososiowej w Darłowie 
– Kajakiem do morza – sieć przystani kajakowych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą (4 miejscowości pow. gryfickiego)
– Renowacja parku uzdrowiskowego w Kamieniu Pomorskim

Oś priorytetowa 6
– Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru 

Letniego w Szczecinie 
– Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim 

w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku „KLEJNOT 
POMORZA”.



Otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych  

Zadanie 1
„Organizacja imprez krajoznawczych i turystycznych o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym promujących walory turystyczne i krajoznawcze 
Województwa Zachodniopomorskiego”

Zadanie   2  
„Utrzymanie i tworzenie małej infrastruktury szlaków i atrakcji turystycznych 
w regionie”.

• W 2008 roku 175 000 zł

• W 2009 roku 175 000 zł

• W 2010 roku  180 000 zł

Otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych  - przykładowe zadania 

– XI Ogólnopolski Rajd Szlakiem UmocnieńWału Pomorskiego

– ,,Podróż retro. Szlakiem zabytków techniki i osobliwości przyrodniczych  
Pomorza Środkowego”

– Flis Odrzański 2010. Turystyczna Ekspedycja Wodno-Lądowa promująca 
walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego

– Szlak konny Pojezierza Drawskiego - aktualizacja inwentaryzacji szlaku                 
oraz odbudowa jego infrastruktury

– Nie tylko plaża - szlak kajakowy

– Zachodniopomorski Szlak Cysterski



Konkurs Marszałka Województwa na wydarzenia 

turystyczne promujące region

Cel

wyłonienie najbardziej charakterystycznych dla regi onu, atrakcyjnych       

i przyjaznych dla turystów wydarze ń w szczególny sposób promuj ących 

województwo zachodniopomorskie i przyczyniaj ących si ę do wzrostu 

konkurencyjno ści turystycznej regionu . 

Kapituła konkursu:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, członkowie Rady 

Ekspertów ds. Turystyki przy Marszałku Województwa 

Zachodniopomorskiego, przedstawiciel Zachodniopomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej, przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Turystyki 



Dotychczasowi laureaci 

Laureaci 2008 Laureaci 2009

Dotychczasowi laureaci

Laureaci 2008:

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Nordic

Walking w Barlinku 

V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 

„Gąsienice i Podkowy” w Bornem Sulinowie 

XLIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 

i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim 

Zlot Oldtimerów w Szczecinie 

Otwarcie wyciągu do nart wodnych na jeziorze 

Trzesiecko w Szczecinku 

Otwarcie Skansenu Centrum Słowian i Wikingów 

w Wolinie. 

Laureaci 2009:

Miedwiańskie Lato 2009

II Międzynarodowy Festiwal Sztucznych 

Ogni Pyromagic 2009 i Festiwal Muzyki 

Elektronicznej „Music Wave – Szczecin 

Live 2009

V Międzynarodowy Zlot Morsów – Mielno 

Piknik nad Odrą

Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej 

Western Piknik, Folk, Blues & Country 

Festiwal



Ogólnopolskie kampanie billboardowe jako wyraz 

wsparcia turystyki regionu

Kampania Billboardowa
w kraju i regionie

m. in. VI Zjazd Pojazdów Militarnych, Borne Sulinowo, Festiwal Słowian
i Wikingów, Wolin.

Koszt kampanii: 2009 rok - 323 429,30 zł, 2010 rok - 440 000,00 zł

Czas trwania kampanii: czerwiec – sierpień

Adresaci kampanii : turyści z Polski, z pobliskich krajów, mieszkańcy regionu. 

Łączna powierzchnia: 4500m².



Promocja w kraju:

Billboardy 
Wrocław, Warszawa, Katowice, Poznań

Wielki Format
Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice

Promocja w kraju:



Billboardy
Największe miasta regionu  - Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg 

Promocja w regionie:

Wielki Format 
Szczecin, Koszalin

Promocja w regionie:



Produkty promowane w 2010 roku 

Produkty promowane w 2010 roku 



Produkty promowane w 2010 roku 

Produkty promowane w 2010 roku 



Produkty promowane w 2010 roku 

Produkty promowane w 2010 roku 



Dni Województwa jako wydarzenie wspierające lokalne 

inicjatywy zwi ązane z promocją turystyczną

Poznań 2007



Wrocław 2008

Katowice 2009



Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Poznań - 2007  rok
394.100,00 zł

Wrocław – 2008 rok
780.872,09 zł

Katowice – 2009 rok
975.919,88 zł

budżety powiatów i podmiotów 
biorących udział w prezentacjach+ 

BERLIN 2010



Rada Ekspertów ds. Turystyki przy 

Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego,  

jako innowacyjne rozwiązanie w obszarze turystyki 

regionalnej

Rada Ekspertów ds. Turystyki 

przy 

Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego

(przewodnicz ący prof. dr hab. Jan Karwowski) 

powołana w dniu 25 wrze śnia 2007 roku 

W składzie Rady m.in. pracownicy naukowi zajmuj ący si ę turystyk ą, 
przedstawiciele bran ży turystycznej, przedstawiciele jednostek 

samorz ądu terytorialnego oraz izb bran żowych.



Do zadań Rady nale ży doradztwo i pomoc Marszałkowi Województwa 

Zachodniopomorskiego w zakresie zagadnie ń rozwoju turystyki,      

a w szczególno ści: 

– konsultowanie kierunków rozwoju turystyki, 

– doradztwo i opiniowanie w zakresie tematów zgłaszanych przez Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego, 

– inicjowanie działań rozwijających turystykę, inicjowanie działań promocyjnych        

z zakresu turystyki, 

– inicjowanie innych działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój turystyki 

w województwie zachodniopomorskim, 

– sygnalizowanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego problemów     

w obszarze turystyki

Produkty turystyczne naszego regionu 



Produkt turystyczny

CENTRUM  SŁOWIAN  I  WIKINGÓW 
Wydatki na infrastruktur ę i promocj ę: 232.152,00 zł

Produkt turystyczny

UZDROWISKA ZACHODNIOPOMORSKIE 
Wydatki na promocj ę: 83.632,68 zł



Produkt turystyczny

GOLF  W  ZACHODNIOPOMORSKIEM 
Wydatki na promocj ę: 77.048,51 zł

Produkt turystyczny

NORDIC  WALKING 
Porozumienie 17 gmin, Województwa Zachodniopomorski ego 

i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turys tycznej 



Zachodniopomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna 

jako główny kreator polityki turystycznej regionu 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna

2006 składka województwa zachodniopomorskiego dla Z ROT – 80 tys. zł

2010 składka województwa zachodniopomorskiego dla Z ROT – 400 tys. zł

ZROT głównym partnerem województwa w realizacji zap isów

Strategii Rozwoju Turystyki



Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczn a

jest płaszczyzną współdziałania: władz samorządowych regionu, Lokalnych 

Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji 

branżowych, środowiska nauki i przedsiębiorców sektora turystyki, zajmującą się

kreowaniem i realizacją regionalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej           

w województwie zachodniopomorskim.

Celem działalno ści Organizacji jest m.in.:
– kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego 

turystycznie,

– integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego 

oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym 

województwa  zachodniopomorskiego,

– zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie,

– działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,

– stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe 

zarządzanie systemem "it",

– inicjowanie tworzenia i wspomaganie działalności lokalnych organizacji turystycznych,

– działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,

– koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie 

zachodniopomorskim



Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Finansowanie:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Koszty całkowite: 142 mln zł, dofinansowanie: 35 mln zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Koszty całkowite: 94.901.307,00 zł, dofinansowanie: 37.375.626,00 zł

Interreg IV A

Koszty całkowite: 11.259.446,00 zł, dofinansowanie: 9.570.528,00 zł



Założenia Projektu

1. bezpieczny postój jednostek – budowa lub modernizacja, odbudowa 

nabrzeży, doprowadzenie akwatorium i torów podejściowych do bezpiecznych 

głębokości

2. funkcjonowanie kapitanatu / bosmanatu portu

3. dostęp do wody i prądu

4. dostęp do sanitariatów

5. odbiór nieczystości i ścieków

6. parking

7. kiosk multimedialny

8. ogrodzenie przystani

9. monitoring obiektu przy użyciu kamer przemysłowych

1. Widuchowa 
2. Gryfino 
3. Marina POGOŃ
4. JK AZS,
5. Pałac Młodzieży,
6. Marina Gocław 
7. Lubczyna 
8. Stepnica 
9. Trzebież
10. Nowe Warpno  
11. Wapnica 
12. Zalesie 
13. Wolin 
14. Kamień Pomorski 

15. Świnoujście
16. Łunowo
17. Dziwnów
18. Niechorze
19. Mrzeżyno 
20. Kołobrzeg 
21. Mielno 
22. Darłowo 
23. Kopice
24. Gąsierzyno
25. Podgrodzie
26. Gogolice
27. Połchowo
28. Sibin

Lokalizacje portów i przystani ZS Ż



Szczecin, Wolin, 
Świnoujście, 
Międzyzdroje, 
Kamień Pomorski, 
Rewal, Kołobrzeg, 
Mielno, Darłowo 

Stepnica, 
Lubczyna, Gryfino 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń
Jacht Klub AZS
Gmina Międzyzdroje
Gmina Wolin
Gmina KamieńPomorski
Gmina Rewal
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o.
Gmina Mielno
Zarząd Portu Morskiego Darłowo sp. z o.o.



Efekty Projektu: 

– budowa i modernizacja infrastruktury sieci 9 portów 
i przystani jachtowych

– powstanie sieci portów turystycznych, pełniących  funkcję
najważniejszych ośrodków żeglarskich Pomorza Zachodniego 

– 700 nowych miejsc postojowych dla jednostek

– rozszerzenie oferty turystycznej Pomorza Zachodniego w zakresie 
turystyki wodnej – związane z włączeniem akwenów Pomorza 
Zachodniego do systemu dróg wodnych Europy 

Promocja produktu turystycznego

SZLAK CYSTERSKI

Źródło: wi kipedia.pl



Strategia Rozwoju Turystyki 

w Województwie Zachodniopomorskim 

do 2015 roku 

„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie 

Zachodniopomorskim do 2015 roku”

- długofalowy program działania na polu gospodarki 

turystycznej w Regionie 



Obszary priorytetowe:

1. Rozwój markowych produktów turystycznych Pomorza Zachodniego

– Kreowanie i wdrażanie markowych produktów turystycznych                
identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy Regionu

– Budowa i rozwój kompleksowych markowych produktów             
turystycznych wokół wybranych typów turystyki 

2. Rozwój zasobów ludzkich

– Kształtowanie kadr dla obsługi ruchu turystycznego w Regionie 

– Kształtowanie turystyki społecznej 

– Rozwój edukacyjnej i integracyjnej funkcji turystyki w Regionie 

Obszary priorytetowe:

3. Wsparcie marketingowe

– Współpraca w zakresie wspólnego marketingu Regionu

– Usprawnienie systemu informacji turystycznej w Regionie 

4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej 

– Kształtowanie infrastruktury na styku środowisk woda/ ląd 

– Kształtowanie środowiska w kontekście rozwoju przestrzeni       
turystycznej 

– Kształtowanie jakości infrastruktury turystycznej

– Zwiększenie dostępności turystycznej Regionu



Obszary priorytetowe:

5. Wsparcie instytucjonalne i budowa systemów rozwijających turystykę

– Wsparcie rozwoju systemów finansowania

– Wsparcie rozwoju systemów bezpieczeństwa

– Opracowanie i wdrożenie systemu badań rynku turystycznego 
w Regionie 

– Wsparcie rozwoju fachowego doradztwa 

– Wsparcie działań w ramach współpracy lokalnej i ponadlokalnej

Pieniądze w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

rozwój turystyki wiejskiej



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013

Możliwości wsparcia działań z zakresu infrastruktury turystycznej            
w ramach działania: 

Odnowa i rozwój wsi

Oś 3
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie

Odnowa i rozwój wsi

Cel działania:
Działanie wpływa na poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 

Umożliwia utrwalanie i rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich 
oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej                            
i inwestycyjnej obszarów wiejskich.



Zakres działania:

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

– Budowa, remont i przebudowa infrastruktury związanej                  
z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych (m.in. obiekty 
sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, przystanie jachtowe, 
punkty widokowe)

– Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym 
regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele 
publiczne

– Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników 
historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci

– Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów

– Budowa i przebudowa, remont i wyposażenie obiektów pełniących 
funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe
oraz służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu 
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki i kultury

Poziom dofinansowania 

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości 
wynosi 500 tys. zł.

Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być
niższa niż 25 tys. zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych 
projektu.



Finansowanie

589 580 000 euro

dla całego działania

31 306 698,00

dla województwa zachodniopomorskiego

5,3% całej alokacji

Regionalne Produkty Kulinarne 

Województwa Zachodniopomorskiego 



Europejska Sie ć Dziedzictwa Kulinarnego

Województwo Zachodniopomorskie 

stało się pełnoprawnym członkiem Sieci  29 października 2008 r.



Od tej pory podejmowane s ą działania maj ące na celu realizacj ę
założeń Sieci:

– promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych 

zasobach surowców województwa zachodniopomorskiego

– wzmocnienie regionalnej tożsamości

– rozwój współpracy między regionami

– stworzenie przewodnika po województwie zachodniopomorskim                          

dla konsumentów i turystów

Kampania promocyjna „Zachodniopomorskie Smaki”

Kampania adresowana do mieszkańców regionu. 

Jej celem było budowanie świadomości tradycyjnych produktów kulinarnych. 

Promowane przede wszystkim będą produkty wpisane na listę produktów 

tradycyjnych:

- Miód Drahimski

- Ogórek kołobrzeski

- Jeziorowy ogórek kiszony

- Chleb razowy koprzywieński

Kampania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 



Album „Produkty Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego” ma na celu  
zaprezentować zarówno produkty tradycyjne z regionu, jaki i nagrodzone            
w corocznym konkursie kulinarnym „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.

Album „Produkty Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego”

Album „Zachodniopomorskie smaki” charakteryzuje wysoka jakość parametrów 
drukarskich – twarda okładka, papier kredowy oraz szata graficzna zgodna z marką
województwa. Objętość to około 190 stron, na których w 3 wersjach językowych 
zamieszczony jest opis produktów, jego tradycja, historia oraz kolorowe zdjęcia.



Wydanie albumu „Produkty Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego” jako 
cześć dużej kampanii zostało wsparte kampanią outdoorową na nośnikach wielkiego 
formatu, billbordach oraz citylightach, kampanią telewizyjną – dwutygodniowa 
kampania na antenie TVN 24, kampanią w prasie – prawie 20 tytułów prasy lokalnej 
oraz kampanią internetową – promocja strony z interaktywnym odpowiednikiem albumu 
www.smaki.wzp.pl. Działaniem bezpośrednio wspierającym wydanie albumu był druk 
stylizowanej mapy województwa zachodniopomorskiego z oznaczonymi miejscami 
wytwarzania regionalnych produktów. 

Miód drahimski



Jeziorowy ogórek kiszony i ogórek kołobrzeski 

Możliwości rozwoju agroturystyki 
w regionie



Województwo zachodniopomorskie dzięki swoim walorom przyrodniczym i 
kulturowym ma duży potencjał związany z dynamicznym rozwojem 

agroturystyki.

Podjęcie działalności agroturystycznej w gospodarstwie ma na celu:

Poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu dla poprawy sytuacji 
materialnej rodziny,

Przeciwdziałaniu skutkom bezrobocia,

Zaspokojeniu potrzeb samorealizacji.



Należy podkreśli ć, że przy rozwoju agroturystyki duże znaczenie ma czynnik 
ludzki, przede wszystkim cechy osobowościowe właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych i ich przygotowanie merytoryczne, te wymogi spełniają
aktualni właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Jednocześnie wzrastająca liczba obiektów agroturystycznych to większa 
konkurencja i potrzeba stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług.
Wiąże się to z samokształceniem i uczestnictwem w kursach i szkoleniach

Promocja gospodarstw agroturystycznych odbywa się poprzez:

- foldery,

- ulotki,

- broszury



Efekty promocji

Pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych noclegów 

ogółem

Pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych noclegów 

turystom krajowym

Pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych noclegów 

turystom zagranicznym

Czwarte miejsce w kraju pod względem wyboru docelowego kierunku 

podróży przez obcokrajowców

Dziękuj ę za uwagę


