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VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij się! 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-
Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalną 
Grupą Działania „Gminy Powiaty Świeckiego” realizuje operację pn.: „VI Kujawsko-Pomorskie 

Forum Turystyki Wiejskiej – Wyróżnij się!”. 

Operacja ma na celu przede wszystkim integrację środowisk związanych z turystyką wiejską 
regionu, stworzenie możliwości do wymiany wiedzy z zakresów tematycznych pozytywnie 

wpływających na rozwój turystyki na obszarach wiejskich i upowszechnianie przykładów dobrych 
praktyk z tych zakresów. Stąd też celami operacji będą również: 

 przeprowadzenie konferencji, na której nastąpi przekazanie informacji z zakresu turystyki kulinarnej  
i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, marketingu i komercjalizacji 

oferty turystycznej obszarów wiejskich, budowania marki turystycznej regionu, najnowszych 
osiągnięć w specjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich, a także z zakresu budowania 

współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami branży turystyki wiejskiej; 

 wyłonienie 15 laureatów Konkursu AGRO-wczasy, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk  
w zakresie oferty agroturystycznej, obiektów turystyki wiejskiej oraz obiektów świadczących usługi 

gastronomiczne, a także ich promocja; 

 przeprowadzenie wyjazdu studyjnego służącego przekazaniu informacji i zaprezentowaniu dobrych 
praktyk z zakresu budowania współpracy pomiędzy podmiotami z branży turystyki wiejskiej, 

budowania lokalnych marek turystycznych oraz innowacyjnych specjalizacji oferty gospodarstw 
rolnych; 

 stworzenie publikacji konferencyjnej służącej szerzeniu informacji z zakresu: turystyki kulinarnej  
i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, marketingu i komercjalizacji 
oferty turystycznej obszarów wiejskich, budowania marki turystycznej regionu, zakresu budowania 
współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami branży turystyki wiejskiej, innowacyjnych specjalizacji 

oferty gospodarstw rolnych - gospodarstw opiekuńczych; 

 napisanie i opublikowanie dwóch artykułów służących szerzeniu informacji o laureatach Konkursu 
AGRO-wczasy oraz skompilowanych informacji przekazanych uczestnikom podczas konferencji. 

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem w obszarze skutecznego 
marketingu i komercjalizacji oferty turystycznej obszarów wiejskich. 

W ramach operacji zostaną zorganizowane i przeprowadzone: trzydniowa konferencja, wyjazd 
studyjny, konkurs. Zostanie również stworzona publikacja oraz dwa artykuły. 

Działania obejmą obszar województwa kujawsko-pomorskiego. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizowana jest w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 



 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020” 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
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