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1. Wprowadzenie do diagnozy  

 

Diagnoza jest dokumentem mającym charakter raportu i zarazem cząstkowej analizy sytuacji 
zastanej dokonanej w oparciu o dostępny zasób danych ilościowych. Diagnoza zawiera:  

 informacje ilościowe i faktograficzne uzyskane od Zamawiającego,  

 informacje ilościowe, głównie statystyczne, pozyskane przez autorów opracowania 
ze źródeł powszechnie dostępnych, głównie z banku danych lokalnych GUS, 

 inne informacje faktograficzne pozyskane przez autorów opracowania, 

 oceny diagnostyczne. 

Część diagnostyczna ma charakter kompilacji, charakteryzuje się różnym zakresem informacji 
w poszczególnych dziedzinach. W niektórych częściach zasób informacji jest bogaty, w innych 
natomiast – niewielki. Zatem dobór danych uzależniony był od ich dostępności oraz od 
dynamiki opisywanych zjawisk.  

Celem opracowania części diagnostycznej jest analiza sytuacji zastanej, opis uwarunkowań 
i zależności w zakresie różnych obszarów mających wpływ na obecną sytuację. Diagnoza jest 
opracowana po to, by zdiagnozować wszystkie problemy, szanse, zagrożenia, atuty. Na ich 
podstawie budowana jest część strategiczna.  

Na etapie opracowania diagnozy wykorzystano następujące narzędzia analizy. 

Analiza Desk Research (DR) – analiza danych zastanych, działanie dotyczące przetwarzania 
posiadanych danych w celu uzyskania na tej podstawie użytecznych informacji i zobrazowania 
danego zjawiska. W zależności od rodzaju posiadanych danych i opisywanych zagadnień 
analiza DR może oznaczać wykorzystanie różnych metod analitycznych (np. statystycznych 
czy eksploracyjnych).  

Badanie delfickie (Delphi) – przebiegająca w turach dyskusja grupowa w gronie ekspertów 
odbywająca się przy zastosowaniu kwestionariuszy zawierających tezy dotyczące rozwoju 
pewnych zjawisk w przyszłości. 

Badanie delfickie zostało wykorzystane w celu uzyskania informacji na temat proponowanych 
prognoz rozwoju szklaku.  

Do badania zaproszone ekspertów polskich i zagranicznych w zakresie doświadczenia 
i znajomości uwarunkowań rozwoju „Wschodniego Szlaku Green Velo”. 

Badanie CATI – (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany 
komputerowo wywiad telefoniczny) badanie, w ramach którego ankieta prowadzona jest za 
pomocą rozmowy telefonicznej. 

Rozmowy telefoniczne zostały przeprowadzone w celu przeprowadzenia analizy otoczenia 
bliższego organizacji (obszar pięciu województw Polski) w zakresie profilu interesariuszy - 
potencjalnych partnerów organizacji z sektora publicznego i pozarządowego w zakresie 
posiadanych dokumentów strategicznych określających plany działania, stan przygotowania, 
horyzont czasowy tych podmiotów w perspektywie 2020 roku. Ponadto przeprowadziliśmy 
weryfikację ilości gospodarstw agroturystycznych u potencjalnych partnerów.  
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2. Opis otoczenia, w jakim działa klaster  

 

2.1. Analiza potencjalnych partnerów klastra  

 

2.1.1. Potencjalni partnerzy klastra z sektora publicznego i ich zamierzenia 
w zakresie rozwoju turystyki  

 

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo przebiega przez pięć województw: warmińsko-
mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. W okolicach korytarza szlaku 
(20 km na wschód i 20 km na zachód od ścieżki rowerowej) znajduje się 78 powiatów, 417 
jednostek gminnych. 

Tabela 1. Liczba powiatów i gmin w otoczeniu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo 

 lubelskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie 
warmińsko-
mazurskie 

suma 

powiaty (liczba 
powiatów w 

województwie) 
17 22 15 12 12 78 

gminy (liczba 
jednostek) 

100 107 91 64 55 417 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

Analiza zamierzeń w zakresie rozwoju turystyki potencjalnych partnerów klastra z sektora 
publicznego została przeprowadzona na podstawie zawartości dokumentów strategicznych 
jednostek samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego.  

W trakcie prac przejrzano wszystkie strony samorządowe, nawiązano kontakt ze wszystkimi 
powiatami oraz gminami, których przynajmniej część obszaru znajduje się w korytarzu szlaku, 
w celu ustalenia aktualnych dokumentów strategicznych o profilu społeczno-gospodarczym 
i turystycznym. Na dzień 26.11.2015 roku 163 z 417 gmin oraz 17 z 78 powiatów posiada 
aktualne dokumenty strategiczne obejmujące najbliższy okres programowania strategicznego. 
Aktualnych dokumentów strategicznych w zakresie turystyki jest 14. Szczegółowe zestawienia 
przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 2. Aktualne dokumenty strategiczne w zakresie turystyki 

Lp. Województwo Urząd Gminy/Miasta 
Dokumenty w zakresie rozwoju 

turystyki, rekreacji, sportu 

1 lubelskie Urząd Gminy Stary Brus 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

2 lubelskie Urząd Gminy Urszulin 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Gminy 

Urszulin 

3 lubelskie Urząd Gminy Włodawa 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

4 lubelskie Urząd Miejski we Włodawie 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

5 lubelskie Urząd Miejski Zwierzyniec 
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy 

Zwierzyniec 

6 lubelskie Urząd Gminy Hanna 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
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Lp. Województwo Urząd Gminy/Miasta 
Dokumenty w zakresie rozwoju 

turystyki, rekreacji, sportu 

7 lubelskie Urząd Gminy Hańsk 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

8 lubelskie Urząd Gminy Ruda-Huta 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

9 lubelskie Urząd Gminy Wola Uhruska 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

10 lubelskie Urząd Gminy Wyryki 
Strategia Rozwoju Turystyki 

Włodawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

11 podkarpackie Urząd Gminy Zarszyn 
Program Rozwoju Turystyki i Promocji 

Gminy Zarszyn na lata 2011-2020 

12 podkarpackie 
Starostwo Powiatowe w 

Brzozowie 
Strategia Rozwoju Turystyki dla powiatu 

brzozowskiego 

13 podlaskie 
Urząd Miejski w Czarnej 

Białostockiej 
Program Rozwoju Turystyki w gminie 

Czarnej Białostockiej 

14 podlaskie Urząd Gminy Sokoły 
Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie 

Sokoły na lata 2013-2020 

Źródło: opracowanie własne  

Analizując plany strategiczne województw pod kątem zbieżności z działaniem klastra 
rowerowego Green Velo można zauważyć, że we wszystkich z nich istnieją zapisy dotyczące 
rozwoju turystyki.  

W opracowanej w 2005 roku Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do roku 2050 do priorytetu jakim jest Konkurencyjna Gospodarka 
przypisano cel operacyjny Wzrost potencjału turystycznego, co ma być realizowane między 
innymi poprzez przygotowywanie produktów turystycznych (w tym dotyczących turystyki 
aktywnej), rozwój infrastruktury (w tym budowę ścieżek rowerowych, ujednolicenie 
znakowania dróg i identyfikowanych atrakcji turystycznych, urządzenie miejsc postoju 
i odpoczynku turystów przy drogach i trasach rowerowych), rozwiniętą informację i promocję 
(utrzymanie na wysokim poziomie systemu informacji i promocji regionu funkcjonującego 
w sieci krajowej). Do kolejnego priorytetu jakim jest Otwarte Społeczeństwo przypisano cel 
operacyjny pn. Wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej, realizowany między innymi 
poprzez budowę i modernizację ścieżek rowerowych oraz dróg prowadzących do ośrodków 
wypoczynku1. 

W Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 wskazano 
główne pola strategiczne, wśród których wymieniono produkt turystyczny, gdzie w grupie 
produktów podstawowych (najpopularniejszych, przyciągających największą liczbę 
odwiedzających lub największy wolumen dochodów z turystyki) przypisano produkty turystyki 
rowerowej2.  

Dla Województwa Podlaskiego w 2013 roku została opracowana Strategia Rozwoju 
Województwa Podlaskiego do roku 2020. W dokumencie oprócz celów strategicznych 
i przypisanych im celów operacyjnych przedstawiono również dwa cele horyzontalne, których 
wątki przenikają cele strategiczne. Wśród celów horyzontalnych wymienia się Infrastruktura 

                                              
1 http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/503/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa/ [stan na 
dzień 23.11.2015] 
2 http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/509/Strategia_rozwoju_turystyki/ [stan na dzień 
23.11.2015] 

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/503/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa/
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/509/Strategia_rozwoju_turystyki/
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techniczna i teleinformatyczna otwierająca region dla inwestorów, mieszkańców, sąsiadów 
i turystów. Co więcej do celu strategicznego nr 2 Powiązania krajowe i międzynarodowe 
przypisano cel operacyjny 2.4 Rozwój partnerskiej współpracy międzyregionalnej, w ramach 
którego przewiduje się: tworzenie powiązań formalnych i nieformalnych oraz sieci współpracy, 
rozwój ponadregionalnych produktów – co wpisuje się w ideę i funkcjonowanie klastra Green 
Velo3.  

W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
brakuje celów strategicznych a także operacyjnych, które w bezpośredni sposób odnoszą się 
do rozwoju turystyki. Zagadnienia związane z wykorzystywaniem potencjału turystycznego 
i rozwoju tej dziedziny przedstawione są w następujących celach operacyjnych:  

 (1.2) wspieranie ponadlokalnych funkcji miast – także w kontekście funkcji 
turystycznych, które przyczynią się do dynamizacji rozwoju tych miast i otaczających 
je obszarów, 

 (2.4) wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich – m.in. poprzez promocję turystyczną regionu, 

 (4.4) przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu – 
działając m.in. na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w tych obszarach4. 

Z opracowanej w 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020 wynika, że 
do priorytetu turystyka został przypisany cel pn. Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty 
rynkowej opartej na znacznym potencjale turystycznym regionu. Główne kierunki działania 
przypisane do tego celu, to: 

 Rozwój atrakcji turystycznych i infrastruktury turystycznej,  

 Podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych w wiodących formach 
turystyki przyjazdowej do województwa,  

 Rozwój promocji turystycznej oraz partnerstwa służącego turystyczne przyjazdowej do 
województwa5. 

Opracowana w 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku 
w zakresie turystyki zawiera cel pn. Pakietyzacja i koncentracja produktu turystycznego, czyli 
rynkowa gra zespołowa. Cel ma być realizowany przede wszystkim poprzez następujące 
działania:  

 rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej oraz wzmacnianie potencjału 
turystycznego regionu;  

 wsparcie władz samorządowych w zakresie promocji regionu, wykorzystującej 
zróżnicowane kanały dotarcia do potencjalnego klienta;  

 dalszy rozwój turystyki wydatnie wykorzystującej bogate dziedzictwo kulturowe regionu 
(m.in. turystyki kulturowej, edukacyjnej, geologicznej, rodzinnej, sportowej, 
wypoczynkowej, alternatywnej tzw. „zielonej turystyki”);  

 konsekwentny rozwój specjalności w zakresie turystyki zdrowotnej (uzdrowiskowej, 
rehabilitacyjnej, profilaktycznej, rewitalizacyjnej i geriatrycznej);  

                                              
3 http://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia/ [stan na dzień 23.11.2015]  
4 https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0zAL_1.pdf [stan na dzień 23.11.2015]  
5 http://www.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-
PODKARPACKIE-2020.pdf [stan na dzień 23.11.2015]  

http://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia/
https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0zAL_1.pdf
http://www.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf
http://www.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf
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 wspieranie szkoleń zmierzających do wzrostu standardu świadczonych usług 
turystycznych;  

 coaching - przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, menedżerów odpowiedzialnych 
za definiowanie, analizę i kierowanie rozwojem zmian w otoczeniu biznesowym sektora 
usług turystycznych6.  

W kontekście regionalnym niezbędnym wydaje się też przeanalizowanie inteligentnych 
specjalizacji poszczególnych województw.  

W województwie podkarpackim inteligentne specjalizacje w najbardziej czytelny sposób 
nawiązują do turystyki. Wśród wynikających z inteligentnych specjalizacji dla województwa 
podkarpackiego obszarów działania (aktywności), wymagającymi inteligentnego wsparcia są 
między innymi te związane ze zrównoważoną turystyką7.  

Dla województwa lubelskiego wybrano następujące inteligentne specjalizacje:  

1. Biogospodarka.  

2. Medycyna i zdrowie.  

3. Energetyka niskoemisyjna.  

4. Informatyka i automatyka.  

Żadna z powyżej wymienionych specjalizacji nie odnosi się bezpośrednio do branży 
turystycznej. Szukając jednak punktów styku można opierać się na specjalizacji dotyczącej 
medycyny i zdrowia. Przyjmując założenie, że osoby zainteresowane turystyką rowerową, 
preferując aktywny styl życia są także zainteresowane zdrowym trybem życia i usługami 
związanymi ze zdrowiem, takimi jak: SPA, zdrowa żywność. W takiej sytuacji warto mieć na 
uwadze rozwój produktów turystycznych dotyczących szlaku Green Velo o ofertę dotyczącą 
usług prozdrowotnych.  

Podobnie sytuacja przedstawia się w województwie świętokrzyskim, gdzie do głównych 
inteligentnych specjalizacji zaliczono turystykę zdrowotną i prozdrowotną, wśród której można 
wymienić: turystykę medyczną, uzdrowiskową, spa i wellness oraz zdrowotną w agroturystyce. 
Rozwój produktów turystyki rowerowej może iść w parze z rozwojem oferty mającej na celu 
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej – określanej mianem stylu życia dążącego do 
osiągnięcia dobrego samopoczucia poprzez harmonię ciała, umysłu i ducha8. Istotnym 
aspektem dotyczącym nawiązania do inteligentnych specjalizacji województwa 
świętokrzyskiego będzie łączenie pobytów zdrowotnych z szerokim wyborem atrakcyjnego 
zaplecza kulturalnego, rozrywkowego a szczególnie sportowo-rekreacyjnego.  

W województwie podlaskim wyłonione zostały następujące inteligentne specjalizacje wiodące: 
przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny 
i nauki o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku oraz powiązane z nimi sektory. 
W wymienionych wyżej inteligentnych specjalizacjach nie ma wprost odniesienia do turystyki. 
Jednakże w dokumencie zostało zastrzeżone, że wszystkie sektory gospodarki inne niż 
wykazane, które  poza rdzeniem i specjalizacjami wschodzącymi przyczynią się do rozwoju 
gospodarczego regionu stanowią jego inteligentne specjalizacje. Dodatkowo rozwój 

                                              
6 http://www.e-swietokrzyskie.pl/strategia_wojewodztwa/index.php/polityka-rozwoju-
wojewodztwa/dokumenty-strategiczne [stan na dzień 23.11.2015]  
7 http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/PDF/RSI_WP_2014-
2020_przyj%C4%99ty.pdf [stan na dzień 27.11.2015] 
8 http://www.spinno.pl/inteligentne-specjalizacje/uszczegolowienie-inteligentnych-specjalizacji-
wojewodztwa-swietokrzyskiego  

http://www.e-swietokrzyskie.pl/strategia_wojewodztwa/index.php/polityka-rozwoju-wojewodztwa/dokumenty-strategiczne
http://www.e-swietokrzyskie.pl/strategia_wojewodztwa/index.php/polityka-rozwoju-wojewodztwa/dokumenty-strategiczne
http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/PDF/RSI_WP_2014-2020_przyj%C4%99ty.pdf
http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/PDF/RSI_WP_2014-2020_przyj%C4%99ty.pdf
http://www.spinno.pl/inteligentne-specjalizacje/uszczegolowienie-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego
http://www.spinno.pl/inteligentne-specjalizacje/uszczegolowienie-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego
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produktów turystycznych jest silnie powiązany z dwoma wiodącymi inteligentnymi 
specjalizacjami województwa podlaskiego, tj. z: 

1. Przemysłem rolno-spożywczym i sektorami powiązanymi łańcuchem wartości, 

2. Sektorem medycznym, nauki o życiu i sektorami powiązanymi łańcuchem wartości, 

W województwie warmińsko-mazurskim zostały wyłonione trzy inteligentne specjalizacje: 

1. Żywność wysokiej jakości, 

2. Meblarstwo i przemysł drzewny, 

3. Ekonomia wody. 

Z rozwojem produktów turystycznych niewątpliwe łączą się specjalizacja żywność wysokiej 
jakości oraz specjalizacja ekonomia wody. Zgodnie z założeniem produkt Green Velo ma 
opierać się m.in. przysmakach regionalnych, tym samym specjalizacja żywność wysokiej 
jakości w pełni wpisuje się w jego idę rozwoju. W ramach specjalizacji ekonomia wody jedną 
z branży jest działalność w obszarze turystyki i hotelarstwa co również wpisuje się w rozwój 
produktu Green Velo. 

Analizując dokumenty strategiczne szczebla lokalnego (gminny i powiatowy) można wyróżnić 
następujące kierunki i zamierzenia w zakresie rozwoju turystyki: 

1. rozwój sieci i budowa ścieżek rowerowych, a także ciągów spacerowo-rowerowych 
i szlaków turystycznych, szczególnie wokół obszarów atrakcyjnych turystycznie,  

2. rozwój i utrzymanie na wysokim poziomie istniejącej infrastruktury turystycznej, 
okołoturystycznej oraz rekreacyjnej, a także związanej z funkcjami rehabilitacyjnymi  

3. wykorzystanie istniejącej infrastruktury m.in. dla celów rozwoju turystyki rowerowej 
(wykorzystanie nasypów kolejowych, tworzenie ciągów dla rowerów podczas remontów 
i modernizacji dróg,  

4. rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, 

5. rozwój infrastruktury turystyki zimowej i wodnej, zagospodarowanie brzegów rzek i jezior,  

6. rozwój turystyki uwzględniającej dziedzictwo kulturowe i historyczne także poprzez wzrost 
dostępności (w tym tworzenie szlaków i ścieżek rowerowych), 

7. tworzenie korzystnego wizerunku turystycznego (poprzez tworzenie punktów informacji 
turystycznej, promowanie walorów turystycznych, nawiązywanie współpracy 
z organizacjami turystycznymi, prowadzenie kampanii reklamowych, wspólne promowanie 
produktów i usług turystycznych),  

8. tworzenie kompleksowych produktów turystycznych związanych z lokalnymi atutami 
i nawiązujących do szans w otoczeniu między innymi poprzez tworzenie sieci kontaktów 
z organizacjami turystycznymi, 

9. zwiększanie atrakcyjności istniejącej oferty turystycznej, współpraca w zakresie organizacji 
imprez turystycznych nawet o zasięgu ogólnopolskim,  

10. rozwój bazy turystycznej na terenie jednostek samorządu terytorialnego,  

11. prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju agroturystyki i usług około 
turystycznych, szczególnie na obszarach wiejskich,  

12. rozwój usług turystycznych, w tym rękodzieła i rzemiosła. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można pokusić się o następujące wnioski: 
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 Zdecydowana większość gminnych jednostek samorządu terytorialnego posiada cele 
związane z rozwojem infrastruktury rowerowej na potrzeby rozwoju turystyki, rekreacji czy 
ochrony środowiska. Wiele jednostek zwraca uwagę na potrzebę współpracy w zakresie 
rozwoju sieci ścieżek i tras rowerowych.  

 Podmioty publiczne często wiążą rozwój infrastruktury rowerowej z rozwojem funkcji 
ekologicznych czy rekreacyjno-rehabilitacyjnych.  

 Rozwój sieci szlaków i ścieżek rowerowych wiąże się także ze zwiększeniem dostępności 
komunikacyjnej danego obszaru.  

 Część jednostek samorządowych jest chętna do nawiązywania współpracy, wchodzenia 
w sieci powiązań na rzecz rozwoju turystyki – czasem pojawiają się stwierdzenia o rozwoju 
współpracy i powiązań („rozwój klastrów kooperacyjnych”) na rzecz wykorzystania 
istniejącego potencjału turystycznego.  

 Jednostki samorządu terytorialnego łączą też rozwój przedsiębiorczości w gminie 
z wspieraniem rozwoju różnych form turystyki wykorzystującej jej potencjał.  

 Nieliczne jednostki samorządu terytorialnego mają plany turystyki w perspektywie 
długoletniej, jednakże turystyka bardzo często pojawia się w ogólnych dokumentach 
strategicznych, takich jak strategie rozwoju danej gminy bądź powiatu.  

 Przeprowadzona analiza stanu obecnego dokumentów strategicznych oraz kontakt 
telefoniczny z pracownikami urzędów pokazuje iż w wielu miejscowościach podmioty 
te pracują lub przewidują prace nad nowymi dokumentami strategicznymi w najbliższym 
czasie. Jest to szansą na zawiązanie współpracy i wyznaczenie wspólnych kierunków 
rozwoju z jednostkami samorządów w ramach turystyki rowerowej. 

 

2.1.2. Potencjalni partnerzy klastra z sektora prywatnego   

 

W ramach analizy ilościowej potencjalnych partnerów klastra z sektora prywatnego 
w poszczególnych gminach w korytarzu trasy wykorzystano dane Głównego Urzędu 
Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, dane z Centralnej Ewidencji i Wykazu w Turystyce 
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dane pochodzące z gmin położonych 
w korytarzu szlaku. W ramach analizy potencjalnych partnerów w formie obiektów 
noclegowych został uwzględniony podział na sezonowość. 

Na obszarze 5 województw, przez które przebiega szlak „Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo” w 2014 r. zlokalizowanych było łącznie 1851 obiektów noclegowych innych niż kwatery 
agroturystyczne, z czego 1298 klasyfikowanych było jako całoroczne. Najwięcej obiektów 
noclegowych ogółem zlokalizowanych było w województwie podkarpackim (513), najmniej 
natomiast województwie świętokrzyskim (231).  

Tabela 3. Wykaz obiektów noclegowych ogółem, całorocznych i w województwach, przez które 
przebiega szlak Green Velo 

Województwo Obiekty ogółem Obiekty całoroczne 

lubelskie 725 240 

podkarpackie 1364 390 

podlaskie 825 184 

świętokrzyskie 863 197 

warmińsko-mazurskie 1539 287 

Suma 5316 1298 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 
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Obiekty noclegowe ogółem inne niż kwatery agroturystyczne zlokalizowane w korytarzu trasy 
stanowiły łącznie 55,16% wszystkich obiektów z 5 województw.  

W województwie podlaskim wszystkie ww. wskaźniki, w 2014 r., miały najwyższą wartość 
ze wszystkich 5 województw, powyżej 90% (obiekty noclegowe ogółem z korytarza trasy 
stanowiły 91,94% wszystkich obiektów noclegowych z województwa, obiekty noclegowe 
całoroczne zlokalizowane w korytarzu trasy stanowiły 91,30% wszystkich obiektów 
całorocznych w województwie). 

Najsłabiej pod względem wartości liczonych wskaźników wypadło województwo warmińsko-
mazurskie. Wartości wszystkich wskaźników dla województwa warmińsko-mazurskiego 
wyniosły, w 2014 r., poniżej 40% (obiekty noclegowe ogółem z korytarza trasy stanowiły 
33,67% wszystkich obiektów noclegowych z województwa, obiekty noclegowe całoroczne 
zlokalizowane w korytarzu trasy stanowiły 36,93 wszystkich obiektów całorocznych 
w województwie). 

Tabela 4. Udział obiektów noclegowych ogółem, całorocznych z korytarza trasy w 5 województwach, 
przez które przebiega szlak Green Velo 

Województwo 
Udział obiektów ogółem w 

korytarzu trasy w obiektach 
ogółem w 5 województwach [%] 

Udział obiektów całorocznych w korytarzu 
trasy w obiektach całorocznych ogółem w 

5 województwach [%] 

lubelskie 49,31% 39,58% 

podkarpackie 50,88% 57,95% 

podlaskie 91,94% 91,30% 

świętokrzyskie 80,52% 79,70% 

warmińsko-
mazurskie 

33,67% 36,93% 

Suma 55,16% 57,94% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Korytarz trasy szlaku rowerowego Green Velo w województwie lubelskim przebiega przez 100 
gmin. Łącznie we wszystkich gminach, w 2014 r. zlokalizowanych było 179 obiektów 
noclegowych. W ramach ww. obiektów 95 sklasyfikowanych było jako całoroczne.  

Najwięcej obiektów noclegowych innych niż gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne 
zlokalizowanych było w gminie miejskiej Włodawa (29). W 57 gminach nie zostały 
zidentyfikowane żadne obiekty noclegowe.  

Najwięcej obiektów noclegowych całorocznych innych niż gospodarstwa agroturystyczne 
i pokoje gościnne zostało zlokalizowanych w gminie miejskiej Zamość. W 66 gminach 
nie zostały zidentyfikowane żadne obiekty noclegowe całoroczne. 

W gminach położonych w korytarzu szlaku w grudniu 2015 r. w województwie lubelskim było 
465 gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych. Najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych zlokalizowanych było w gminie miejsko-wiejskiej Zwierzyniec – 63. 
W 15 gminach nie zostały zidentyfikowane żadne gospodarstwa agroturystyczne i pokoje 
gościnne. 
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Tabela 5. Wykaz obiektów noclegowych ogółem w gminach leżących w korytarzu trasy Green Velo na 
terenie województwa lubelskiego w 2014 r. oraz liczba gospodarstw agroturystycznych i pokoi 
gościnnych w 2015 r.  

Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

bialski m. Terespol  14 12 0 

bialski g. Biała Podlaska  4 4 10 

bialski Janów Podlaski  7 6 37 

bialski Kodeń  1 0 5 

bialski Konstantynów  0 0 1 

bialski Leśna Podlaska  1 1 2 

bialski Łomazy  0 0 3 

bialski Piszczac  0 0 3 

bialski Rokitno  0 0 2 

bialski Sławatycze  1 0 6 

bialski Sosnówka  0 0 1 

bialski Terespol  1 1 9 

bialski Tuczna  0 0 1 

bialski Wisznice  1 0 1 

bialski Zalesie  2 2 3 

parczewski Podedwórze  0 0 1 

włodawski m. Włodawa  5 1 2 

włodawski Hanna  0 0 11 

włodawski Hańsk  0 0 2 

włodawski Stary Brus  1 0 0 

włodawski Urszulin  2 0 16 

włodawski g. Włodawa  29 5 12 

włodawski Wola Uhruska  1 0 3 

włodawski Wyryki  0 0 BD 

m. Biała 
Podlaska 

Biała Podlaska  9 9 
2 

biłgorajski Biłgoraj  3 3 6 

biłgorajski Aleksandrów  0 0 3 

biłgorajski Biłgoraj  1 1 0 

biłgorajski Biszcza  0 0 4 

biłgorajski Frampol  1 1 8 

biłgorajski Goraj  0 0 1 

biłgorajski Józefów  5 2 BD 

biłgorajski Księżpol  0 0 1 

biłgorajski Łukowa  0 0 2 

biłgorajski Obsza  0 0 1 

biłgorajski Potok Górny  0 0 0 

biłgorajski Tarnogród  0 0 0 

biłgorajski Tereszpol  1 1 2 

biłgorajski Turobin  0 0 1 

chełmski  
m. Rejowiec 
Fabryczny  

0 0 
0 

chełmski  Białopole  0 0 0 

chełmski  g. Chełm  1 1 12 

chełmski  Dorohusk  1 1 4 

chełmski  Dubienka  2 0 9 

chełmski  Kamień  0 0 3 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

chełmski  Leśniowice  0 0 4 

chełmski  Rejowiec 
Fabryczny  

0 0 
5 

chełmski  Ruda-Huta  0 0 2 

chełmski  Sawin  2 1 2 

chełmski  Siedliszcze  0 0 0 

chełmski  Wierzbica  0 0 4 

chełmski  Wojsławice  0 0 19 

chełmski  Żmudź  0 0 1 

chełmski  Rejowiec  0 0 1 

hrubieszowski Uchanie  0 0 4 

krasnostawski  m. Krasnystaw  3 3 4 

krasnostawski  Fajsławice  0 0 1 

krasnostawski  Gorzków  0 0 0 

krasnostawski  Izbica  0 0 3 

krasnostawski  g. Krasnystaw  1 1 3 

krasnostawski  Kraśniczyn  0 0 1 

krasnostawski  Łopiennik Górny  1 0 1 

krasnostawski  Rudnik  0 0 1 

krasnostawski  Siennica Różana  0 0 BD 

krasnostawski  Żółkiewka  0 0 2 

tomaszowski 
m. Tomaszów 
Lubelski  

4 3 0 

tomaszowski Bełżec  0 0 2 

tomaszowski Jarczów  0 0 0 

tomaszowski Krynice  0 0 0 

tomaszowski Lubycza 
Królewska  

1 1 3 

tomaszowski Rachanie  0 0 1 

tomaszowski Susiec  8 1 36 

tomaszowski Tarnawatka  0 0 0 

tomaszowski g. Tomaszów 
Lubelski  

2 2 2 

zamojski Adamów  0 0 2 

zamojski Grabowiec  1 1 1 

zamojski Krasnobród  16 5 29 

zamojski Łabunie  0 0 1 

zamojski Nielisz  2 1 11 

zamojski Radecznica  0 0 2 

zamojski Sitno  0 0 0 

zamojski Skierbieszów  0 0 5 

zamojski Stary Zamość  0 0 2 

zamojski Sułów  0 0 5 

zamojski Szczebrzeszyn  1 1 4 

zamojski g. Zamość  2 2 9 

zamojski Zwierzyniec  19 7 63 

m. Chełm m. Chełm  7 7 2 

m. Zamość m. Zamość  16 13 0 

lubelski Wysokie  0 0 2 

łęczyński Cyców  0 0 2 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

świdnicki Rybczewice  0 0 2 

świdnicki Trawniki  0 0 1 

janowski Dzwola  0 0 1 

janowski Janów Lubelski  7 4 17 

janowski Modliborzyce  1 1 2 

janowski Potok Wielki  1 0 3 

kraśnicki Annopol  1 1 5 

kraśnicki Gościeradów  0 0 1 

kraśnicki Trzydnik Duży  0 0 1 

Suma 179 95 465 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Korytarz trasy szlaku rowerowego Green Velo w województwie podkarpackim przebiega przez 
107 gmin. Łącznie we wszystkich gminach, w 2014 r. zlokalizowanych było 261 obiektów 
noclegowych innych niż gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne. W ramach ww. 
obiektów 226 sklasyfikowanych było jako całoroczne innych niż gospodarstwa agroturystyczne 
i pokoje gościnne.  

Najwięcej obiektów noclegowych innych niż gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne 
(34) oraz obiektów całorocznych innych niż gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne 
(34) zlokalizowanych było w gminie miejskiej Rzeszów. W 32 gminach nie zostały 
zidentyfikowane żadne obiekty noclegowe, a w 37 gminach obiekty całoroczne. 

W gminach w województwie podkarpackim położonych w korytarzu szlaku w grudniu 2015 r. 
było 671 gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych. Najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych zlokalizowanych było w gminie Cieszanów – 163. W 28 gminach nie zostały 
zidentyfikowane żadne gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne. 

Tabela 6. Wykaz obiektów noclegowych ogółem w gminach leżących w korytarzu trasy Green Velo na 
terenie województwa podkarpackiego w 2014 r. oraz liczba gospodarstw agroturystycznych i pokoi 
gościnnych w 2015 r. 

Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

bieszczadzki  Ustrzyki Dolne  15 14 86 

brzozowski Brzozów  5 5 3 

brzozowski Domaradz  0 0 1 

brzozowski Dydnia  1 0 5 

brzozowski Haczów  0 0 3 

brzozowski 
Jasienica 
Rosielna  

0 0 
4 

brzozowski Nozdrzec  0 0 7 

krośnieński Korczyna  5 5 15 

sanocki m. Sanok  9 5 9 

sanocki g. Sanok  5 3 11 

sanocki 
Tyrawa 
Wołoska  

0 0 
4 

sanocki Zarszyn  0 0 11 

leski  Lesko  10 8 42 

leski  Laszki 0 0 0 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

jarosławski Jarosław  7 6 0 

jarosławski m. Radymno  1 1 0 

jarosławski Chłopice  1 1 0 

jarosławski Jarosław  2 2 1 

jarosławski Pawłosiów  2 2 0 

jarosławski Pruchnik  2 2 8 

jarosławski Radymno  0 0 0 

jarosławski Rokietnica  1 1 0 

jarosławski Roźwienica  1 1 1 

jarosławski Wiązownica  2 1 2 

lubaczowski m. Lubaczów  3 3 0 

lubaczowski Cieszanów  4 1 163 

lubaczowski Horyniec-Zdrój  7 5 17 

lubaczowski g. Lubaczów  4 2 3 

lubaczowski Narol  2 1 13 

lubaczowski Oleszyce  2 2 4 

lubaczowski Stary Dzików  0 0 2 

lubaczowski Wielkie Oczy  0 0 3 

przemyski Bircza  0 0 8 

przemyski Dubiecko  0 0 6 

przemyski Fredropol  2 1 7 

przemyski Krasiczyn  4 4 18 

przemyski Krzywcza  1 0 5 

przemyski Medyka  1 1 4 

przemyski Orły  0 0 0 

przemyski g. Przemyśl  1 1 5 

przemyski Stubno  1 1 2 

przemyski Żurawica  0 0 1 

przeworski Przeworsk  7 5 0 

przeworski Adamówka  1 1 12 

przeworski Gać  0 0 0 

przeworski Jawornik Polski  1 1 0 

przeworski Kańczuga  0 0 0 

przeworski m. Przeworsk  0 0 1 

przeworski Sieniawa  1 1 1 

przeworski Tryńcza  0 0 0 

przeworski Zarzecze  1 1 0 

m. Przemyśl m. Przemyśl  15 15 8 

kolbuszowski Kolbuszowa  1 1 4 

kolbuszowski 
Majdan 
Królewski  

1 1 
0 

kolbuszowski Raniżów  0 0 1 

łańcucki Łańcut  8 8 11 

łańcucki Białobrzegi  2 2 6 

łańcucki Czarna  0 0 3 

łańcucki Łańcut  3 3 7 

łańcucki Markowa  0 0 2 

łańcucki Rakszawa  0 0 1 

łańcucki Żołynia  1 1 1 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

ropczycko-
sędziszowski 

Iwierzyce  1 1 
0 

ropczycko-
sędziszowski 

Sędziszów 
Małopolski  

5 4 
1 

rzeszowski Dynów  0 0 3 

rzeszowski Błażowa  0 0 9 

rzeszowski Boguchwała  3 3 0 

rzeszowski Chmielnik  0 0 15 

rzeszowski Dynów  1 0 11 

rzeszowski 
Głogów 
Małopolski  

4 4 
5 

rzeszowski Hyżne  1 1 3 

rzeszowski Kamień  1 1 2 

rzeszowski Krasne  2 2 2 

rzeszowski Lubenia  2 2 BD 

rzeszowski 
Sokołów 
Małopolski  

0 0 
0 

rzeszowski Świlcza  2 2 0 

rzeszowski Trzebownisko  6 6 1 

rzeszowski Tyczyn  0 0 0 

strzyżowski Czudec  3 3 7 

strzyżowski Niebylec  0 0 2 

strzyżowski Strzyżów  1 1 12 

strzyżowski Wiśniowa  0 0 12 

m. Rzeszów Rzeszów  34 34 0 

leżajski Leżajsk  1 1 7 

leżajski 
Grodzisko 
Dolne  

0 0 
2 

leżajski Kuryłówka  4 0 12 

leżajski Leżajsk  0 0 2 

leżajski Nowa Sarzyna  4 4 4 

mielecki 
Padew 
Narodowa  

0 0 
1 

niżański Harasiuki  1 0 2 

niżański Jarocin  0 0 4 

niżański Jeżowe  0 0 0 

niżański Krzeszów  0 0 2 

niżański Nisko  2 2 BD 

niżański 
Rudnik nad 
Sanem  

1 1 
1 

niżański Ulanów  1 1 3 

stalowowolski Stalowa Wola  7 6 0 

stalowowolski Bojanów  0 0 1 

stalowowolski Pysznica  1 1 1 

stalowowolski 
Radomyśl nad 
Sanem  

0 0 
2 

stalowowolski Zaklików  0 0 2 

stalowowolski Zaleszany  0 0 0 

stalowowolski 
Baranów 
Sandomierski  

5 4 
7 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

stalowowolski Grębów  0 0 0 

stalowowolski Nowa Dęba  4 4 1 

m. Tarnobrzeg m. Tarnobrzeg  10 9 0 

Suma 261 226 668 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W województwie podlaskim w gminach położonych w korytarzu trasy zlokalizowanych, w 2014 
r., było 228 obiektów noclegowych innych niż gospodarstwa agroturystyczne i pokoje 
gościnne, 168 z nich klasyfikowanych było jako całoroczne. 

Najwięcej obiektów noclegowych (27) oraz obiektów całorocznych (27) innych niż 
gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne zlokalizowanych było w gminie miejskiej 
Białystok. W 33 gminach nie zostały zidentyfikowane żadne obiekty noclegowe, 
a w 43 gminach obiekty całoroczne.  

W gminach w województwie podlaskim położonych w korytarzu szlaku w grudniu 2015 r. było 
1037 gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych. Najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych zlokalizowanych było w gminie wiejskiej Suwałki - 88. W 8 gminach 
nie zostały zidentyfikowane żadne gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne. 

Tabela 7. Wykaz obiektów noclegowych ogółem w gminach leżących w korytarzu trasy Green Velo 
na terenie województwa podlaskiego w 2014 r. oraz liczba gospodarstw agroturystycznych i pokoi 
gościnnych w 2015 r. 

Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

białostocki Choroszcz  3 3 8 

białostocki 
Czarna 
Białostocka  

1 1 11 

białostocki 
Dobrzyniewo 
Duże  

1 1 2 

białostocki Gródek  3 3 14 

białostocki 
Juchnowiec 
Kościelny  

2 2 2 

białostocki Łapy  1 1 6 

białostocki Michałowo  0 0 12 

białostocki Poświętne  0 0 0 

białostocki Supraśl  1 1 21 

białostocki Suraż  2 1 9 

białostocki Turośń Kościelna  1 0 2 

białostocki Tykocin  8 7 15 

białostocki Wasilków  2 2 3 

białostocki Zabłudów  0 0 4 

białostocki Zawady  0 0 4 

sokólski 
Dąbrowa 
Białostocka  

1 1 4 

sokólski Janów  0 0 7 

sokólski Korycin  0 0 2 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

sokólski Krynki  1 1 1 

sokólski Sokółka  4 4 7 

sokólski Suchowola  2 2 14 

sokólski Szudziałowo  0 0 2 

m. Białystok m. Białystok  27 27 0 

bielski 
m. Bielsk 
Podlaski  

4 3 1 

bielski g. Bielsk Podlaski  1 1 5 

bielski Boćki  0 0 3 

bielski Orla  0 0 0 

hajnowski m. Hajnówka  1 1 3 

hajnowski Białowieża  16 15 63 

hajnowski Czeremcha  0 0 7 

hajnowski Czyże  0 0 2 

hajnowski 
Dubicze 
Cerkiewne  

7 3 17 

hajnowski g. Hajnówka  1 1 32 

hajnowski Kleszczele  0 0 15 

hajnowski Narew  3 3 13 

hajnowski Narewka  5 4 48 

łomżyński Jedwabne  0 0 5 

łomżyński Łomża  2 2 7 

łomżyński Piątnica  3 2 4 

łomżyński Przytuły  0 0 2 

łomżyński Wizna  4 3 11 

siemiatycki Siemiatycze  5 5 2 

siemiatycki Drohiczyn  3 3 19 

siemiatycki Dziadkowice  0 0 2 

siemiatycki Grodzisk  0 0 1 

siemiatycki Mielnik  2 1 17 

siemiatycki Milejczyce  0 0 1 

siemiatycki Nurzec-Stacja  0 0 5 

siemiatycki Siemiatycze  0 0 6 

wysokomazowieck
i 

Kobylin-Borzymy  0 0 1 

wysokomazowieck
i 

Kulsze Kościelne 0 0  BD 

wysokomazowieck
i 

Sokoły  1 0 10 

wysokomazowieck
i 

g. Wysokie 
Mazowieckie  

0 0 3 

zambrowski Kołaki Kościelne  0 0 0 

zambrowski Rutki  0 0 2 

m. Łomża Łomża  3 3 0 

augustowski m. Augustów  17 12 33 

augustowski Augustów  1 0 12 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

augustowski 
Bargłów 
Kościelny  

0 0 2 

augustowski Lipsk  0 0 8 

augustowski Nowinka  9 4 28 

augustowski Płaska  5 0 36 

augustowski Sztabin  1 1 1 

grajewski m. Grajewo  0 0 3 

grajewski g. Grajewo  1 0 2 

grajewski Radziłów  0 0 1 

grajewski Rajgród  8 5 11 

grajewski Szczuczyn  0 0 0 

grajewski Wąsosz  0 0 0 

moniecki Goniądz  4 2 29 

moniecki Jasionówka  0 0 4 

moniecki Jaświły  1 0 17 

moniecki Knyszyn  0 0 3 

moniecki Krypno  0 0 1 

moniecki Mońki  2 1 4 

moniecki Trzcianne  3 3 7 

sejneński Sejny  2 2 BD 

sejneński Giby  7 2 43 

sejneński Krasnopol  2 0 21 

sejneński Puńsk  1 0 14 

sejneński Sejny  6 3 30 

suwalski Bakałarzewo  1 0 12 

suwalski Filipów  2 1 22 

suwalski Jeleniewo  3 3 52 

suwalski Przerośl  0 0 15 

suwalski Raczki  1 0 9 

suwalski Rutka-Tartak  2 2 15 

suwalski Suwałki  13 6 88 

suwalski Szypliszki  4 4 17 

suwalski Wiżajny  1 1 40 

m. Suwałki m. Suwałki  10 9 0 

Suma 228 168 1037 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie gmin województwa świętokrzyskiego położonych wzdłuż korytarza trasy 
zlokalizowanych w 2014 r. zlokalizowanych było 186 obiektów noclegowych innych niż 
gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne, z czego 157 klasyfikowanych jako 
całoroczne.  

Najwięcej obiektów noclegowych (32) oraz obiektów całorocznych zlokalizowanych (32) było 
w gminie miejskiej Kielce W 23 gminach nie zostały zidentyfikowane żadne obiekty noclegowe 
inne niż gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne, a w 25 gminach obiekty całoroczne. 

W gminach w województwie świętokrzyskim położonych w korytarzu szlaku w grudniu 2015 r. 
było 536 gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych. Najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych zlokalizowanych było w gminie Busko Zdrój - 70. W 9 gminach nie zostały 
zidentyfikowane żadne gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne. 

Tabela 8. Wykaz obiektów noclegowych ogółem w gminach leżących w korytarzu trasy Green Velo na 
terenie województwa świętokrzyskiego w 2014 r. oraz liczba gospodarstw agroturystycznych i pokoi 
gościnnych w 2015 r. 

Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

kielecki Bieliny  1 1 22 

kielecki Bodzentyn  6 6 44 

kielecki Chęciny  4 4 16 

kielecki Chmielnik  2 0 20 

kielecki Daleszyce  4 3 27 

kielecki Górno  4 4 29 

kielecki Łagów  3 2 13 

kielecki Łopuszno  2 2 6 

kielecki Masłów  9 7 12 

kielecki Miedziana Góra  4 3 7 

kielecki Mniów  1 1 1 

kielecki Morawica  1 1 8 

kielecki Nowa Słupia  9 8 1 

kielecki Piekoszów  4 3 8 

kielecki Pierzchnica  0 0 5 

kielecki Raków  7 4 21 

kielecki Sitkówka-Nowiny  3 3 3 

kielecki Strawczyn  3 3 2 

kielecki Zagnańsk  3 2 13 

konecki Fałków  1 1 1 

konecki Gowarczów  1 1 0 

konecki Końskie  15 6 1 

konecki Radoszyce  0 0 1 

konecki 
Ruda 
Maleniecka  

2 2 
0 

konecki Słupia (Konecka)  0 0 0 

konecki Smyków  0 0 1 

konecki Stąporków  1 0 8 

ostrowiecki Bodzechów  2 2 4 

ostrowiecki Ćmielów  1 1 1 

ostrowiecki Waśniów  0 0 1 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

skarżyski Bliżyn  0 0 9 

skarżyski Łączna  0 0 4 

skarżyski Suchedniów  5 4 5 

m. Kielce m. Kielce  32 32 0 

buski Busko-Zdrój  19 16 70 

buski Gnojno  0 0 0 

buski Stopnica  1 1 5 

buski Tuczępy  0 0 2 

jędrzejowski Małogoszcz  2 2 14 

jędrzejowski Sobków  0 0 2 

opatowski Baćkowice  0 0 2 

opatowski Iwaniska  1 1 3 

opatowski Lipnik  0 0 0 

opatowski Opatów  4 4 1 

opatowski Ożarów  0 0 1 

opatowski Sadowie  1 1 0 

opatowski Wojciechowice  0 0 0 

pińczowski Kije  0 0 9 

sandomierski Sandomierz  17 16 63 

sandomierski Dwikozy  1 1 4 

sandomierski Klimontów  0 0 2 

sandomierski Koprzywnica  0 0 1 

sandomierski Łoniów  0 0 0 

sandomierski Obrazów  1 1 2 

sandomierski Samborzec  0 0 10 

sandomierski Wilczyce  0 0 2 

sandomierski Zawichost  0 0 2 

staszowski Bogoria  0 0 4 

staszowski Oleśnica  0 0 BD 

staszowski Osiek  1 1 2 

staszowski Rytwiany  2 2 2 

staszowski Staszów  3 3 1 

staszowski Szydłów  2 1 35 

włoszczowski Krasocin  1 1 3 

Suma 186 157 536 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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W ramach gmin zlokalizowanych w korytarzu trasy w województwie warmińsko-mazurskim, 
w 2014 r. zlokalizowanych było 167 obiektów noclegowych innych niż gospodarstwa 
agroturystyczne i pokoje gościnne. Jako obiekty całoroczne zakwalifikowanych było 106 
obiektów. 

Najwięcej ww. obiektów noclegowych (22) było w gminie wiejskiej Giżycko. W 20 gminach nie 
zostały zidentyfikowane żadne obiekty noclegowe. 

Najwięcej ww. obiektów całorocznych zidentyfikowano w gminie Elbląg (15). W 25 gminach 
nie zostały zidentyfikowane żadne obiekty całoroczne. 

W gminach w województwie warmińsko-mazurskim położonych w korytarzu szlaku w grudniu 
2015 r. było 545 gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych. Najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych zlokalizowanych było w gminie Ryn - 50. W 8 gminach nie zostały 
zidentyfikowane żadne gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne. 

Tabela 9. Wykaz obiektów noclegowych ogółem w gminach leżących w korytarzu trasy Green Velo na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. oraz liczba gospodarstw agroturystycznych 
i pokoi gościnnych w 2015 r. 

Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

braniewski m. Braniewo  4 4 3 

braniewski g. Braniewo  0 0 5 

braniewski Frombork  3 3 6 

braniewski Lelkowo  1 0 4 

braniewski Pieniężno  0 0 7 

braniewski Płoskinia  0 0 3 

braniewski Wilczęta  0 0 2 

elbląski Elbląg  2 1 5 

elbląski Godkowo  1 1 1 

elbląski 
Gronowo 
Elbląskie  

0 0 
0 

elbląski Markusy  0 0 1 

elbląski Milejewo  0 0 6 

elbląski Młynary  0 0 4 

elbląski Pasłęk  1 1 0 

elbląski Rychliki  0 0 0 

elbląski Tolkmicko  3 1 6 

ostródzki Miłakowo  2 2 11 

m. Elbląg m. Elbląg  17 15 0 

ełcki Kalinowo  0 0 6 

giżycki  m. Giżycko  18 12 5 

giżycki  Giżycko  22 7 34 

giżycki  Kruklanki  8 4 9 

giżycki  Ryn  12 4 50 

giżycki  Wydminy  1 0 34 

olecki  Kowale Oleckie  1 0 8 

olecki  Olecko  8 4 32 

olecki  Świętajno  1 1 16 

olecki  Wieliczki  0 0 0 
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Powiat Gmina 

Obiekty ogółem 
inne niż 

gospodarstwa 
agroturystyczne i 
pokoje gościnne 

Obiekty ogółem 
całoroczne inne 

niż gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje gościnne 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

i pokoje 
gościnne 

gołdapski  Banie Mazurskie  0 0 5 

gołdapski  Dubeninki  1 0 17 

gołdapski  Gołdap  8 8 29 

węgorzewski  Budry  0 0 7 

węgorzewski  Pozezdrze  5 2 21 

węgorzewski  Węgorzewo  15 7 48 

bartoszycki Bartoszyce  2 2 9 

bartoszycki 
m. Górowo 
Iławeckie  

0 0 
0 

bartoszycki Bartoszyce  6 5 10 

bartoszycki Bisztynek  1 1 1 

bartoszycki 
Górowo 
Iławeckie  

0 0 
12 

bartoszycki Sępopol  0 0 2 

kętrzyński m. Kętrzyn  5 5 17 

kętrzyński Barciany  0 0 0 

kętrzyński Kętrzyn  2 1 19 

kętrzyński Korsze  0 0 1 

kętrzyński Reszel  3 2 16 

kętrzyński Srokowo  0 0 10 

lidzbarski 
m. Lidzbark 
Warmiński  

2 2 
0 

lidzbarski Kiwity  1 1 3 

lidzbarski 
Lidzbark 
Warmiński  

4 4 
19 

lidzbarski Lubomino  0 0 1 

lidzbarski Orneta  2 2 5 

olsztyński Dobre Miasto  1 0 4 

olsztyński Dywity  1 1 22 

olsztyński Jeziorany  2 2 BD 

olsztyński Kolno  1 1 9 

Suma 167 106 545 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Do analizy prywatnych przedsiębiorców przyjęto następujące sekcje PKD 2007:  

 Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 

 Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

 Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

Na terenie 417 gmin zlokalizowanych w korytarzu trasy „Wschodni szlak rowerowy – Green 
Velo” według danych GUS w 2014 r. znajdowało się łącznie 26 072 podmiotów prywatnych 
zakwalifikowanych do sekcji I, N oraz R, z czego 10 333 podmiotów zakwalifikowanych było 
do sekcji I, 9093 do sekcji N oraz 6646 do sekcji R.  
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Wykres 1. Liczba podmiotów z sekcji I, N, R wg PKD 2007 w gminach położonych w korytarzu szlaku w 
5 województwach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Wykres 2. Odsetek podmiotów z sekcji I, N, R wg PKD 2007 w gminach położonych w korytarzu szlaku 
w 5 województwach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie województwa lubelskiego, w 100 gminach zlokalizowanych w korytarzu trasy, 
w 2014 r. znajdowało się łącznie 4 041 podmiotów prywatnych z sekcji I, N, R, z czego: 

 W sekcji I – 1 720 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji N – 1 281 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji R – 1040 prywatnych podmiotów.  

 
Mapa 1. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji I wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie lubelskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 2. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji N wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie lubelskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Mapa 3. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji R wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie lubelskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie województwa podkarpackiego, w 91 gminach zlokalizowanych w korytarzu trasy, 
w 2014 r. znajdowało się łącznie 5 414 podmiotów prywatnych z sekcji I, N, R, z czego: 

 W sekcji I – 2101 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji N – 1 956 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji R – 1 366 prywatnych podmiotów.  

 
Mapa 4. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji I wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie podlaskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 5. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji N wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie podlaskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Mapa 6. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji I wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie podlaskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie województwa podkarpackiego, w 107 gminach zlokalizowanych w korytarzu trasy, 
w 2014 r. znajdowało się łącznie 8 513 podmiotów prywatnych z sekcji I, N, R, z czego: 

 W sekcji I – 3 117 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji N – 3 042 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji R – 2 354 prywatnych podmiotów.  

 
Mapa 7. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji I wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie podkarpackim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 8. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji N wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie podkarpackim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Mapa 9. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji R wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie podkarpackim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie województwa świętokrzyskiego, w 64 gminach zlokalizowanych w korytarzu trasy, 
w 2014 r. znajdowało się łącznie 4 614 podmiotów prywatnych z sekcji I, N, R, z czego: 

 W sekcji I – 2 023 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji N – 1 519 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji R – 1 072 prywatnych podmiotów.  

 
Mapa 10. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji I wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie świętokrzyskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 11. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji N wg PKD 2007 w gminach 
położonych w korytarzu trasy Green Velo w województwie świętokrzyskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Mapa 12. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji R wg PKD 2007 w gminach 
położonych w korytarzu trasy Green Velo w województwie świętokrzyskim w 2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w 55 gminach zlokalizowanych w korytarzu 
trasy, w 2014 r. znajdowało się łącznie 3 481 podmiotów prywatnych z sekcji I, N, R, z czego: 

 W sekcji I – 1 372 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji N – 1 295 prywatnych podmiotów, 

 W sekcji R – 814 prywatnych podmiotów.  

 
Mapa 13. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji I wg PKD 2007 w gminach położonych 
w korytarzu trasy Green Velo w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 14. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji N wg PKD 2007 w gminach 
położonych w korytarzu trasy Green Velo w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Mapa 15. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych w sekcji R wg PKD 2007 w gminach 
położonych w korytarzu trasy Green Velo w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wnioski: 

 Gminy położone w korytarzu szlaku charakteryzują się bardzo dużą liczbą gospodarstw 
agroturystycznych. Łącznie w 417 gminach w korytarzu szlaku zidentyfikowanych 
zostało łączne 3254 gospodarstw agroturystycznych. 

 Największa liczba gospodarstw agroturystycznych została zidentyfikowana 
w województwie podlaskim – 1037, najmniejsza natomiast w województwie lubelskim 
– 465. 

 Łącznie w gminach położonych w korytarzu trasy zlokalizowanych zostało 27 072 
podmiotów z sekcji I, N, R wg klasyfikacji PKD 2007. 

 Największy odsetek potencjalnych partnerów prywatnych stanowiły podmioty z sekcji I. 

 Największą liczbą podmiotów prywatnych mogących zostać potencjalnymi partnerami 
klastra odznaczały się gminy zlokalizowane w korytarzu trasy z województwa 
podkarpackiego (8 513). 

 Najmniejszą liczbą potencjalnych podmiotów z prywatnych mogących zostać 
potencjalnymi partnerami klastra odznaczały się gminy zlokalizowane w korytarzu trasy 
z województwa świętokrzyskim (4 041). 

 Podmioty prywatne będące potencjalnymi partnerami klastra skoncentrowane były 
głównie wokół ośrodków miejskich. 

 
2.1.3. Potencjalni partnerzy klastra z sektora pozarządowego i ich zamierzenia 

w zakresie rozwoju turystyki  

 

Podstawowymi typami potencjalnych partnerów z sektora pozarządowego są Lokalne Grupy 
Działania (LGD), Lokalne Grupy Rybackie (LGR) oraz Lokalne Organizacje Turystyczne 
(LOT). Brane pod uwagę są również inne podmioty trzeciego sektora, których działalność 
obejmuje turystykę i inne sfery rozwoju lokalnego na jakie wpływ może mieć klaster. 

Wstępnie w korytarzu Szlaku zidentyfikowano 84 takie podmioty. Ich podział pomiędzy 
poszczególne województwa nie jest równomierny, najwięcej z nich działa na terenie 
województw podkarpackiego i lubelskiego. 

Tabela 10. Liczba potencjalnych partnerów z sektora pozarządowego w podziale na województwa 

Województwo Liczba potencjalnych partnerów 

Lubelskie  23 

Podkarpackie 24 

Podlaskie 15 

Warmińsko-mazurskie 10 

Świętokrzyskie 10 

Łącznie 84 

Źródło: Analiza danych zastanych 

Na podstawie analizy danych zastanych (strony internetowe podmiotów) oraz kontaktów 
bezpośrednich z przedstawicielami organizacji można stwierdzić, że znaczna większość z nich 
nie posiada aktualnych dokumentów strategicznych. 

Tylko w przypadku 24 (28,6%) podmiotów uzyskano informację o istnieniu aktualnych 
dokumentach strategicznych (w poszczególnych województwach odsetek ten wacha się do 
6,7% w podlaskim do 60,0% w warmińsko-mazurskim). Są to głownie Lokalne Strategie 
Rozwoju a więc dokumenty o charakterze ogólnym, jednak pojawiają się w nich cele związane 
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z potencjałem turystycznym (dokument ukierunkowany bezpośrednio na sektor turystyczny 
posiada tylko jeden podmiot). W 10 dokumentach rozwój ten wiąże się z lepszym 
wykorzystaniem walorów kulturalnych i przyrodniczych, w 8 zaś z poprawą bazy i infrastruktury 
turystycznej. Cele z zakresu turystyki mają również charakter gospodarczy (5) lub powiązany 
z promocją obszaru (4). 

Tabela 11. Podmioty posiadające aktualne dokumenty strategiczne według województw 

Województwo Liczba % (w województwie) 

Lubelskie  12 52,2% 

Podkarpackie 3 12,5% 

Podlaskie 1 6,7% 

Warmińsko-mazurskie 6 60,0% 

Świętokrzyskie 2 20,0% 

Łącznie 24 28,6% 

Źródło: Analiza danych zastanych 

Analizując dokumenty należy również zwrócić uwagę na fakt, iż niemalże wszystkie obejmują 
okres do roku 2015. W związku z konkursami na strategię rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność9 wszystkie podmioty zobligowane są do opracowania Strategii do końca 
2015 roku. Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności ma swoje podstawy w Ustawie z 
dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.10 

Podczas rozmów telefonicznych części podmiotów wzięła również udział w krótkiej ankiecie 
dotyczącej swoich zamierzeń rozwojowych oraz Szlaku. Z jednym tylko wyjątkiem, 
przedstawiciele podmiotów byli przekonani, że obszar na którym działają ma potencjał do 
rozwoju turystyki rowerowej. Podobnie, tylko w jednym wypadku osoba biorąca udział 
w badaniu nie słyszała wcześniej o Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. 

Ponad połowa przedstawicieli organizacji pozarządowych (58,3%) wyraziła wstępne 
zainteresowanie współpracą w ramach Szlaku, zaś kolejne 30,5% widzi taką możliwość, ale 
uzależnia decyzję od konkretnych warunków tej współpracy. Jeśli chodzi o gotowość 
przystąpienia do klastra turystycznego będącego operatorem produktu turystycznego 
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to pozytywnie do tej idei odniosło się 55,5% osób 
biorących udział w ankiecie (kolejne 27,7% jest niezdecydowanych).  

 
  

                                              
9 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community-led local development – CLLD) to 
instrument terytorialny wprowadzony do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, oparty 
party jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-
2013 
10 Dz.U. rok 2015, nr 0, poz. 378 
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2.2. Potencjalne źródła pozyskania środków z funduszy zewnętrznych 

 

W niniejszym rozdziale przeanalizowana została możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację potencjalnych działań klastra. Pod uwagę zostały wzięte zarówno 
krajowe programy operacyjne, jak i regionalne oraz programy współpracy terytorialnej, które 
są wdrażane w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. W analizie 
uwzględniono te działania, w ramach których możliwe jest dofinansowanie działań 
podejmowanych przez samorządy terytorialne, ich związki, instytucje zależne/podległe 
samorządom terytorialnym, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i ich konsorcja oraz te 
które są zgodne z profilem działalności klastra. Zewnętrzne źródła finansowania zostały 
określone jako osie priorytetowe i przypisane do nich działania/poddziałania. 

Drugą grupą środków są środki krajowe, przy czym środki na projekty mogące ze względu 
na swoją tematykę być realizowane przez Klaster zostały wskazane w przypadku środków 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Funduszu Pracy. 
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Tabela 12. Potencjalne źródła pozyskania środków z funduszy zewnętrznych 

Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Oś I. Inteligentna 
Gospodarka 
Warmii i Mazur11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie 
przedsiębiorczości) 
Działanie 1.3.2. Firmy w początkowej fazie rozwoju 
Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w 
początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno 
wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską 
i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm 
opartych o innowacyjne pomysły, i mogą być 
przeznaczone na: 
1. rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ 
sprzętu/ maszyn 
2. nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa w 
początkowej fazie 
rozwoju 
 
 
 
 
 

 

50% 
 

50% 
 

Min. 100 000 zł 
Max. nie 
dotyczy 

Działanie 1.3.5 Usługi dla MŚP 
W ramach poddziałania dofinansowany zostanie 
zakup przez Beneficjenta usług , które przyczynią się 
do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:  
Usług doradczych i szkoleniowych zwiększające 
zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi 
konkurencyjnej na rynku (usługi o wartości min. 
70.000 PLN) 

Przedsiębiorstwa 
(MŚP) 

50% 
 

50% 
 

Minimalna: 1. 
usługi doradcze 
i szkoleniowe 
zwiększające 
zdolność MŚP 
do budowania 
oraz wzrostu 
przewagi 
konkurencyjnej 
na rynku - min. 

                                              
11 Opracowano na podstawie: Szczegółowy opis osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 11 grudnia 2015 r. [dostęp: 16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 Usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. 
usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału 
przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, 
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych (bez 
ograniczenia wartości ww. usług) 

70.000,00 2. 
usługi związane 
z 
internacjonaliza
cją firmy, tj. 
usługi doradcze, 
informacyjne, 
organizacja 
udziału 
przedsiębiorstw
a w 
międzynarodow
ych targach, 
wyjazdach 
biznesowych, 
misjach 
gospodarczych 
20 000,00 
Maksymalna. 
400 000,00 

Działanie 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu  
W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą 
kompleksowe sieciowe projekty promocji 
gospodarczej w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym, których celem będzie zarówno 
wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak 
i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji 
zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. 

Schemat A: 
województwo 
warmińsko-
mazurskie 
Schemat B: JST, ich 
związki 
i stowarzyszenia, 
Schemat C: Grupy 
przedsiębiorstw 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

w przypadku 
projektów 
nieobjętych 
pomocą 
publiczną i 
niegenerując
ych dochodu, 
wynosi 15% 

Schemat A: 
Min. 1 000 
000,00 
Maks. 14 000 
000,00 
Schemat B: 
Min. nie dotyczy 
Maks. 11 000 
000,00 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Działania promocji gospodarczej mogą obejmować 
m.in. 

 przygotowanie kompleksowych ofert 
inwestycyjnych 

 tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów 
informacji gospodarczej 

 kampanie medialne 

 organizacja i udział w przedsięwzięciach 
o charakterze gospodarczym ukierunkowane 
na zwiększenie międzynarodowej rangi 
gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent 
większego projektu, tego typu działania nie mogą 
stanowić oddzielnego projektu) 

(w tym. m.in. 
porozumienia, sieci, 
konsorcja), IOB, 
JST, ich związki 
i stowarzyszenia 
W niniejszym 
poddziałaniu 
realizowane będą 
wyłącznie projekty 
partnerskie/ sieciowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

całkowitych 
wydatków 
kwalifikowaln
ych w 
ramach 
projektu 
 

Schemat C: 
Min. 500 000,00 
Maks 4 000 
000,00 
 
 
 
 
 
 
 

Podziałanie 1.4.2. Pakietowanie produktów i usług 
Schemat B – w ramach niniejszego schematu 
wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez 
więcej niż jedno MŚP mające na celu zmianę modelu 
zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie 
produktów i usług i oferowanie ich klientom w formie 
połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Projekty mogą 
obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza 
technologicznego, aplikacji, rozwiązań 
teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje 
związane z pakietowaniem oferty. Ponadto 
dofinansowanie zostaną działania promocyjne i 
informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród 
potencjalnych odbiorców. 

Schemat B - grupy 
przedsiębiorstw – 
wyłącznie MŚP (w 
tym m.in. 
porozumienia, sieci, 
konsorcja) 

85% 15% Min. 500 000,00  
Maks. Nie 
dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Poddziałanie 1.4.3. Technologie informacyjno-
komunikacyjne w działalności MŚP 
Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty 
MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, prowadząc m.in. do obniżania 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z 
klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: 
zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i 
usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-
księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja 
procesu produkcyjnego, systemu zarządzania 
relacjami z klientem, itp.). Dofinansowanie może 
zostać przeznaczone również na promocję nowych 
rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród 
klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców) 
oraz przygotowanie pracowników do funkcjonowania 
w nowym modelu. 
  
Preferencje uzyskają projekty z obszaru 
zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych 
specjalizacji. 

przedsiębiorstwa – 
wyłącznie MŚP 
grupy 
przedsiębiorstw – 
wyłącznie MŚP (w 
tym m.in. 
porozumienia, sieci, 
konsorcja) 

50% 50% Min. 20 000,00 
Max. Nie 
dotyczy 

Działanie 1.5. Nowoczesne firmy 
Podziałanie 1.5.2. Odtwarzanie gospodarczego 
dziedzictwa regionu 
Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia 
zakładające budowanie przewag konkurencyjnych 
MŚP poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty 

 przedsiębiorstwa 
– wyłącznie MŚP 

 grupy 
przedsiębiorstw – 
wyłącznie MŚP 
(w tym m.in. 

50% 50% 
 

Min. 20 000,00 
Max. Nie 
dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu 
historycznego krajobrazu gospodarczego regionu 
(przywrócenie tradycyjnych produktów, usług 
i zawodów). W ramach niniejszego oddziałania 
wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia 
w działalności gospodarczej nowych pomysłów 
opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie 
w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły 
jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, 
a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą 
stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe 
działania mogą obejmować: 

 dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii 
do produkowania wg tradycyjnych receptur/ 
uzyskania (odtworzenia) pierwotnych 
(historycznych) właściwości produktu 

 zmiany marketingowe dla produktów opartych na 
dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie 
nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, 
opakowania) 

 odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ 
usług charakterystycznych dla regionu 

remont zabytkowych obiektów gospodarczych lub 
rewitalizacja innych obiektów zabytkowych na cele 
prowadzenia działalności gospodarczej związanej 
z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, 
objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co 
najmniej jednego z ww. typów projektów) 

porozumienia, 
sieci, konsorcja) 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 4. 
Efektywność 
Energetyczna12 

 
 

 rozbudowa infrastruktury transportu rowerowego 
(ścieżki, stojaki, dedykowane sygnalizatory, drogi 
rowerowe wydzielone w jezdni) wpłynie na dalszy 
dynamiczny rozwój tej przyjaznej środowisku 
formy transportu miejskiego; 

 budowa/przebudowa infrastruktury transportu 
publicznego (np. P&R, budowa buspasów oraz 
zintegrowanych przystanków przesiadkowych 
pomiędzy różnymi rodzajami transportu, 
sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe, 
„Ekomobilny MOF”), zgodnie ze strategiami 
miejskimi obejmującymi ograniczenie emisyjności 
w transporcie;  
  

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
i ich jednostki 
organizacyjne, 
w tym 
w porozumieniu 
z innymi 
podmiotami (np. 
zarządcami 
infrastruktury 
kolejowej, PKS);  

 związki 
i stowarzyszenia 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

   

Oś 5. 
Środowisko 
przyrodnicze i 
racjonalne 
wykorzystanie 
zasobów 13 
 
 

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:  

 podniesienie standardu bazy technicznej 
i wyposażenia parków krajobrazowych 
i rezerwatów przyrody (w tym położonych 
na obszarach NATURA 2000); edukacja 
ekologiczna w celu zwiększenia świadomości 
w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego, ich 
związki i 
stowarzyszenia;  

 jednostki 
organizacyjne 
jednostek 

   

                                              
12 Brak Szczegółowego Opisu Osi RPO dla tej osi na dzień 16.12.2015 r.  
13 Brak Szczegółowego Opisu Osi RPO dla tej osi na dzień 16.12.2015 r.  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

środowiska, przyrody i krajobrazu wraz 
z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel.  

 inwestowanie w niezbędną infrastrukturę 
związaną z ochroną, przywróceniem właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również 
na terenach chronionych);.  

 tworzenie miejsc ochrony różnorodności 
biologicznej na obszarach miejskich 
i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, np. 
banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja 
parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, 
kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień 
przydrożnych;  

 realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu 
co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód 
jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej 
kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową 
województwa);  

samorządu 
terytorialnego;  

 jednostki sektora 
finansów 
publicznych 
posiadające 
osobowość 
prawną;  

 organizacje 
pozarządowe 

 

Oś 6. Kultura i 
dziedzictwo14 
 
 

 ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych 

 zachowanie walorów architektoniczno-
krajobrazowych i kulturowych miasteczek i wsi  

 inwestycje w instytucje kultury by dostosować je 
do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym 
zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja 
muzealiów, starodruków itp. 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego, ich 
związki i 
stowarzyszenia  

 jednostki 
organizacyjne 
jednostek 

   

                                              
14 Brak Szczegółowego Opisu Osi RPO dla tej osi na dzień 16.12.2015 r.  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 inwestycje związane z wykorzystaniem i 
rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, 
a także rozwojem treści cyfrowych związanych z 
kulturą i turystyką mogą być wspierane jeżeli 
stanowią integralną część szerszego projektu 

 wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich 
w tworzenie produktów turystycznych i oferty 
wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich 
funkcji regionotwórczej 

 wsparcie miejsc promocji kultury (festiwale wraz 
ze służącą im infrastrukturą, wystawy, 
wydawnictwa, itp.) 

 wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji 
kulturalnej  

 rozwój publicznie dostępnej podstawowej 
infrastruktury uzdrowiskowej (urządzanie terenów 
zielonych, wyposażonych w urządzenia 
umożliwiające pełnienie funkcji 
rekreacyjnych/leczniczych np. parki zdrojowe, 
ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, 
skwery; tworzenie urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, 
tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, 
uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia 
spacerowego do terenoterapii, promenady 
uzdrowiskowe i powiązane parkingi);  

 projekty dotyczące działalności wykorzystującej 
lokalne zasoby przyrodnicze, np. 

samorządu 
terytorialnego 

 instytucje kultury 

 organizacje 
pozarządowe  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

zagospodarowanie przestrzeni na cele 
turystyczno-rekreacyjne (tereny rekreacyjne, 
punkty i tarasy widokowe, ścieżki dydaktyczne, 
ścieżki rowerowe, zagospodarowanie terenów 
przybrzeżnych na cele turystyczne, rozwój 
camperowisk, urządzanie i podnoszenie jakości 
kempingów, uporządkowanie bindug i małych 
obozowisk - nowe/odnowione pomosty oraz 
sezonowe programy sanitarne, mała 
infrastruktura żeglarska, itp.);  

Oś 8. Obszary 
wymagające 
rewitalizacji15 
 
 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich 
aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące 
m.in.:  

 wspieranie nadawania i przywracania funkcji 
społecznych ( w tym kulturalnych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym 
obszarom miejskim 

 rewaloryzację/modernizację/adaptację istniejącej 
zabudowy, wyjątkowo w uzasadnionych 
wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy 

 zagospodarowanie/rozwój przestrzeni 
publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane na 
podniesienie atrakcyjności społecznej oraz 
nadawanie walorów funkcjonalnych 
i estetycznych tym przestrzeniom 
z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego, ich 
związki lub 
stowarzyszenia 

 jednostki 
organizacyjne 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

 organizacje 
pozarządowe 

 

   

                                              
15 Brak Szczegółowego Opisu Osi RPO dla tej osi na dzień 16.12.2015 r.  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 budowa, przebudowa dróg przyczyniających się 
do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji 
i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich 
obszarów funkcjonalnych (jako element 
lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji).  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-202016 

 
Oś 1. 
Wzmocnienie 
potencjału i 
konkurencyjnośc
i gospodarki 
regionu 
 

Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji 
w przedsiębiorstwach: 

 wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych w sektorze 
produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa 
przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia 
na rynek nowych produktów, dokonanie 
zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, 
skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne 
maszyny i sprzęt produkcyjny 

 ekoinnowacje 

 Mikro, małe 
i średnie 
przedsiębiorstwa 

 
 
 
 
 
 

 

  

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Min. 100 
000 zł; 

 Max.  
20 000 000 
zł 

 
 
 

 Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
województwa 
Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości 
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
województwa 
 

 W zakresie 
terenów 
inwestycyjnych 
i promocji 
gospodarczej 

 regionu, 
w szczególności: 

85% 
 

15% 
 

Nie dotyczy 
 

                                              
16 Opracowanie na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014‐
2020. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/1021/201Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27.10.2015 r. [dostęp: 16.11.2015 r., 15.12.2015 r.] 



 

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
49 

Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

4. Promocja gospodarcza: 

 Dopełnieniem działań mających na celu 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
będzie realizacja kompleksowych 
i skoordynowanych działań obejmujących 
promocję inwestycyjną regionu, obsługę 
inwestorów, w tym zagranicznych. Promocja 
gospodarcza województwa będzie oparta na 
opracowanej wspólnie z partnerami 
gospodarczymi spójnej polityce inwestycyjnej 
regionu (długofalowej strategii promocyjnej). 

 przedsiębiorstwa, 

 JST i jednostki 
organizacyjne 
JST, ich związki 
i stowarzyszenia, 

 podmioty 
działające w 
ramach 
partnerstw 
publicznoprywatn
ych. 

 Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości 
i zatrudnienia w gminach, których rozwój 
uwarunkowany jest siecią natura 2000 

 przedsięwzięcia przedsiębiorstw wpisujące się w 
lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy 
opracowane lokalnie 

 projekty otrzymujące wsparcie w ramach działania 
powinny zapewniać zrównoważone korzyści 
społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się 
tworzeniem trwałych miejsc pracy 

w przypadku projektów realizowanych przez firmy z 
sektora turystycznego promowana będzie współpraca 
w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów 
turystycznych 

 Mikro, małe 
i średnie 
przedsiębiorstwa 

 

70% 30% W przypadku 
projektów 
z zakresu 
turystyki 
i kultury wartość 
kosztów 
kwalifikowalnyc
h nie może 
przekraczać 2 
mln euro 

Oś 5. 
Gospodarka 
niskoemisyjna  

Działanie 5.4. Strategie nieskoemisyjne 
1. Zrównoważona mobilność miejska (projekty 

z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego, ich 

Projekty nie 
objęte pomocą 

Projekty nie 
objęte 
pomocą 

Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się 
do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia): 

 budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej 
i punktowej infrastruktury transportu publicznego 
i niezmotoryzowanego, np. zintegrowanych 
centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, 
parkingów Park&Ride i Bike&Ride, modernizacja 
lub budowa buspasów 

 budowa systemu roweru publicznego 
2. Zrównoważona mobilność miejska (projekty 

w zakresie w jakim nie kwalifikują się do wsparcia 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia): 

 budowa/przebudowa dróg rowerowych lub ciągów 
pieszo-rowerowych, w tym budowa parkingów 
rowerowych przy ważniejszych węzłach transportu 
zbiorowego, wraz z rowerową infrastrukturą 
towarzyszącą np. wiaty, stojaki dla rowerów, 

 tworzenie centrów przesiadkowych 
Wsparcie dla projektów wynikających z planów 
gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów 
obszarów miast, miast i ich obszarów funkcjonalnych. 

związki 
i stowarzyszenia 

 podmioty, 
w których 
większość 
udziałów lub akcji 
posiadają jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
ich związki 
i stowarzyszenia, 

 podmioty 
działające 
w ramach 
partnerstw 
publicznoprywatny
ch 

 podmioty 
posiadające 
doświadczenie 
w zakresie 
kampanii 
upowszechniającyc
h na rzecz 
gospodarki 
niskoemisyjnej 
oraz ochrony 
środowiska 
i racjonalnego 

publiczną – 
max. 85% 

publiczną – 
min. 5% 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

gospodarowania 
jego zasobami 

Oś 6. 
Ochrona 
środowiska i 
racjonalne 
gospodarowanie 
jego zasobami 

Działanie 6.3. Ochrona zasobów bio-
i georóżnorodności oraz krajobrazu  

 projekty polegające na utworzeniu centrów 
ochrony różnorodności biologicznej w oparciu 
o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody 
botaniczne, ekoparki, 

 inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby 
przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, 
ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione 
od bezpośredniego i silnego związania niniejszej 
interwencji z promowaniem ochrony różnorodności 
biologicznej i przyrodniczej 
 

 JST, ich związki 
i stowarzyszenia 

 podmioty, 
w których 
większość 
udziałów lub akcji 
posiadają JST lub 
ich związki 
i stowarzyszenia 

 organizacje 
pozarządowe 

 podmioty 
działające 
w oparciu 
o umowę/porozumi
enie w ramach 
PPP  

 porozumienia 
podmiotów wyżej 
wymienionych 
reprezentowane 
przez lidera 

 przedsiębiorcy  

Projekty nie 
objęte pomocą 
publiczną – 
max. 85% 

Projekty nie 
objęte 
pomocą 
publiczną – 
min. 15% 

Nie dotyczy 

Oś 8. 
Infrastruktura dla 
usług 

Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną  

 JST, ich związki 
i stowarzyszenia, 

Projekty nie 
objęte pomocą 

Projekty nie 
objęte 
pomocą 

Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

użyteczności 
publicznej 
 

W zakresie digitalizacji zasobów będących 
w posiadaniu instytucji publicznych wsparciem 
zostaną objęte przedsięwzięcia służące: 

 przetwarzaniu na treści cyfrowe zasobów sektora 
publicznego – budowa, zakup lub rozbudowa 
systemów i sprzętu do prowadzenia prac 
digitalizacyjnych 

 przechowywaniu i udostępnianiu zasobów sektora 
publicznego w celu zapewnienia powszechnego 
dostępu do zasobów cyfrowych w sposób otwarty 
i zapewniający możliwość ich ponownego 
wykorzystania związanego ze świadczeniem na 
ich podstawie e-usług – budowa, zakup 
i rozbudowa baz i platform zapewnianiających 
warunki bezpiecznego przechowywania danych 
cyfrowych, scalania informacji o zdigitalizowanych 
zasobach oraz udostępniania treści cyfrowych 

 zapewnieniu elektronicznej dostępności zasobów 
będących w posiadaniu instytucji publicznych dla 
osób z niepełnosprawnością i społeczności 
mniejszościowych  

 jednostki 
organizacyjne JST 
posiadające 
osobowość 
prawną, 

 podmioty 
wykonujące usługi 
użyteczności 
publicznej na 
podstawie umowy 
zawartej z JST, 

 instytucje kultury  

 organizacje 
pozarządowe 

 
 

publiczną – 
max. 85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publiczną – 
min. 15% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
1. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zabytków: 

 prace konserwatorskie, restauratorskie, dotyczące 
odbudowy, przebudowy przy obiektach 
zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
i informacyjną 

 JST oraz ich 
związki, 
porozumienia i 
stowarzyszenia, 

 jednostki 
organizacyjne JST 
posiadające 

85% (projekty 
nie objęte 
pomocą 
publiczną) 
95% (projekty 
objęte pomocą 
publiczną)  
 

5% (projekty 
objęte 
pomocą 
publiczną) 
 

Maksymalna 
wartość projektu 
– 5 mln euro 
kosztów 
całkowitych 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów dziedzictwa kulturowego 

 dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa 
kulturowego do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 inwestycje dotyczące zabezpieczeń obiektów 
zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na 
wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje 
alarmowe, przeciwpożarowe itp.) 

2. Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego: 

 konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, 
księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych 
wraz z dostosowaniem pomieszczeń do 
właściwego przechowywania zbiorów i ich 
zabezpieczenia 

 zakup trwałego wyposażenia wpływającego na 
unowocześnienie obiektów, w tym m.in. sprzętu 
wystawienniczego, magazynowego, technicznego 
i multimedialnego 

 wyposażenie obiektów w celu ułatwienia dostępu 
osobom niepełnosprawnym 

 dostosowanie obiektów zabytkowych 
do działalności kulturalnej, przy ewentualnym 
połączeniu jej z działalnością komercyjną 

osobowość 
prawną, 

 organizacje 
pozarządowe nie 
działające w celu 
osiągnięcia zysku, 
prowadzące 
działalność 
statutową 
w obszarze kultury 

 spółki prawa 
handlowego nie 
działające w celu 
osiągnięcia zysku 
lub przeznaczające 
zyski na cele 
statutowe, 
w których 
większość 
udziałów lub akcji 
posiadają jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
ich związki 
i stowarzyszenia 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-202017 

Oś 1. 
Badania i 
innowacje 
 

Działania 1.2. Badania celowe  
Projekty polegające na opracowaniu nowych 
produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 
procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty 
przeprowadzenia badań przemysłowych oraz 
eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. 
koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów 
(w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty 
personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; 
wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwa 
 
Dopuszcza się 
możliwość 
współpracy 
przedsiębiorstw 
z innymi 
przedsiębior-stwami, 
organizacjami 
pozarządowymi, 
jednostkami 
naukowymi, szkołami 
wyższymi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badania 
przemysłowe:  
Mikro-, małe 
przedsiębiorstw
a: 80 %  
Średnie 
przedsiębiorstw
a: 75 %  
Duże 
przedsiębiorstw
a: 65 %  
 
Eksperymentaln
e prace 
rozwojowe:  
Mikro-, małe 
przedsiębiorstw
a: 60%  
Średnie 
przedsiębiorstw
a: 50%  
Duże 
przedsiębiorstw
a: 40 %  

Badania 
przemysłowe:  
Mikro-, małe 
przedsiębiors
twa: 20 %  
Średnie 
przedsiębiors
twa: 25 %  
Duże 
przedsiębiors
twa: 35 %  
 
Eksperyment
alne prace 
rozwojowe:  
Mikro-, małe 
przedsiębiors
twa: 40 %  
Średnie 
przedsiębiors
twa: 50 %  
Duże 
przedsiębiors
twa: 60 %  

Min.: 80 000,00 
PLN  
Max: 5 000 
000,00 PLN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
17 Opracowanie na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020. Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/1386/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2015 r. [16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa 
w przedsiębiorstwach  
zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń 
laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, na bazie których planowane jest 
prowadzenie działalności B+R 
 

jw. Mikro-, małe 
przedsiębiorstw
a: 70%  
Średnie 
przedsiębiorstw
a: 60%  
Duże 
przedsiębiorstw
a: 50 % 

Mikro-, małe 
przedsiębiors
twa: 30%  
Średnie 
przedsiębiors
twa: 40%  
Duże 
przedsiębiors
twa: 50 %  

Min.: 100 
000,00 PLN  
Max: 100 000 
000,00 PLN 

Oś 2.  
Cyfrowe 
Lubelskie 
 

Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie  
Projekty dotyczące zwiększenia dostępności 
informacji sektora publicznego. Wsparcie dotyczyć 
będzie projektów z zakresu:  

 digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych 
(w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej:  

 budowę, rozbudowę systemów 
teleinformatycznych służących digitalizacji 
zasobów 

 prowadzenie prac digitalizacyjnych 

 tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych 
z zapewnieniem warunków bezpiecznego 
przechowywania danych cyfrowych oraz  

 tworzenie i rozwijanie platform służących 
udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób 
otwarty i zapewniających możliwość 
ponownego wy-korzystania w celu umożliwienia 
tworzenia na ich podstawie nowych usług 
cyfrowych 

 JST, ich związki 
i stowarzyszenia  

 jednostki 
organizacyjne 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
posiadające 
osobowość 
prawną 

 organizacje 
pozarządowe 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną: 85%  
 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną: 
5%  
 

Nie dotyczy  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 tworzenia, modernizacji, integracji baz danych 
i geodezyjnych zasobów cyfrowych tworzących 
infrastrukturę informacji przestrzennej, ich 
udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na 
ich podstawie nowych usług cyfrowych  

Oś 3. 
Konkurencyjnoś
ć 
przedsiębiorstw  
 

Działanie 3.6. Marketing gospodarczy  

 udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, 
wystawach, misjach gospodarczych (w tym 
zagranicznych) wynikających ze strategii/planów 
rozwoju danego podmiotu.  

 promocja gospodarcza regionu oraz działania 
związane z tworzeniem przyjaznych warunków 
do inwestowania  

 mikro, małe 
i średnie 
przedsiębiorstwa  

 samorząd 
województwa 
lubelskiego 

 instytucje 
otoczenia 
biznesu (IOB)  

 MŚP: 80 %  

 IOB: 80 %  

 samorząd 
woj. 
lubelskiego: 
85 %  

 MŚP: 20 
%  

 IOB: 20 %  

 samorząd 
woj. 
lubelskieg
o: 85 % 

Tryb 
konkursowy  
Min.: 20 000,00 
PLN Max.: 100 
000,00 PLN  

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP 

 inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego 
przedsiębiorstwa 

 dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie pro-duktów/usług 
uprzednio nieoferowanych 

 stworzenie/doposażenie infrastruktury 
przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej 
zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub 
ulepszonych produktów/usług 

 zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój 
produktów i usług opar-tych na TIK (np. 

 MŚP 
 

 Mikroprzedsi
ębiorstwa 
i małe: 70% 

 Średnie 
przedsiębior
stwa: 60%  
 

 Mikroprze
dsiębiorst
wa i małe: 
30% 

 Średnie 
przedsiębi
orstwa: 
40%  
 

Min.: 50 000,00 
PLN  
Max: 13 000 
000,00 PLN  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

optymalizacja procesów zarządzania 
przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy 
przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania 
informatyczne) 

 wsparcie działań inwestycyjnych, związanych 
z rozszerzeniem działalności eksportowej np. 
zakup linii produkcyjnych dostosowanych do 
potrzeb nowego rynku zbytu 

 wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań 
naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych 
z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz 
wsparcie działań mających na celu stymulowanie 
dostosowania istniejących aktywów firmy do 
potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, 
bądź usługi, a także pobudzanie in-nowacji 
marketingowej i organizacyjnej 

Oś 5. 
Efektywność 
energetyczna 
i gospodarka 
niskoemisyjna 
 
 

Działanie 5.4. Transport niskoemisyjny 

 roboty budowlane i modernizacja dworców 
intermodalnych, przystanków, stacji i węzłów 
przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi 
rodzajami systemów transportu, w tym systemy 
parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park 
& Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze 
pasażerów i zagospodarowaniem terenu 

 budowa lub montaż nowych punktów 
wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru 
miejskiego 

 Miasta o liczbie 
mieszkańców 
powyżej 30 tys. 
oraz obszary 
powiązane z nimi 
funkcjonalnie 
i działające na ich 
obszarze:  

 JST, ich związki 
i stowarzyszenia 

85% 15% Nie dotyczy  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 7.  
Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 
i naturalnego 
 

Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

 prace konserwatorskie, prace restauratorskie, 
modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem 
rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych 
zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie 
ich na cele kulturalne 

 ochrona zabytków ruchomych jako element 
projektu 

 roboty budowlane i modernizacja infrastruktury 
kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału 
społeczeństwa w kulturze.  

 projekty z zakresu ochrony dziedzictwa 
niematerialnego  

 monitoring i zabezpieczenie obiektów 
infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego 
na wypadek zagrożeń 

 zakup i modernizacja wyposażenia do 
prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach 
będących celem projektu (wyłącznie jako jeden 
z elementów projektu), roboty budowlane 
i modernizacja infrastruktury technicznej i 
sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania 
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 
wyłącznie jako jeden z elementów realizacji 
projektów.  

 zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. 
budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako 
jeden z elementów realizacji projektów  

 JST, ich związki 
i stowarzyszenia  

 jednostki 
organizacyjne 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
posiadające 
osobowość 
prawną  

 organizacje 
pozarządowe  

 spółki prawa 
handlowego, 
w których 
większość 
udziałów lub akcji 
posiadają 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
ich związki  

 podmioty 
działające 
w oparciu 
o partnerstwo 
publiczno-
prywatne  

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną: 85%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną: 
5%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. wartość 
projektu 
regionalnego: 4 
mln PLN  
 
Max. wartość 
projektu 
lokalnego: pon. 
4 mln PLN  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów 
i parków  

 roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie 
infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc 
i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. 
infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących 
zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, 
mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Działanie 7.3. Turystyka przyrodnicza 

 roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie 
infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form 
turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc 
i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym 
obiektów służących zabezpieczeniu obszarów 
chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną 
presją turystów w tym m.in: budowa lub 
modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek 
rowerowych, szlaków, parkingów, punktów 
widokowych, wież widokowych, zadaszeń) 

 roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych 
szlaków turystycznych i wyposażenie ich 
w niezbędną infrastrukturę 

 monitoring i zabezpieczenie obiektów 
infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń 
jako element projektu 

 zakup i modernizacja wyposażenia 
do prowadzenia działalności turystycznej 

 JST, ich związki i 
stowarzyszenia  

 jednostki 
organizacyjne 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
posiadające 
osobowość 
prawną  

 organizacje 
pozarządowe  
 

85% (95% z 
dofinansowanie
m z budżetu 
państwa) 

5% Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

w obiektach będących przedmiotem projektu 
(wyłącznie jako jeden z elementów projektu) 

 roboty budowlane i modernizacja infrastruktury 
technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu 
przystosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) – jako element realizacji 
powyższych typów projektów 

 zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. 
budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako 
jeden z elementów realizacji powyższych typów 
projektów 

 roboty budowlane, modernizacja i zakup 
wyposażenia w obiektach pełniących funkcję 
ośrodków informacji turystycznej 

tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących 
geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony 
bioróżnorodności65 parków botanicznych, arbo-retów, 
ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i innych form 
prezentacji przyrody także na terenach miejskich 
i wiejskich 

Oś 11. 
Włączenie 
społeczne  

Działanie 11.3. Ekonomia społeczna  
Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia 
i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, 
w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:  

 wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej 
(obejmujące m.in. wsparcie doradczo – 
szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie 
pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia 
działalności) 

 JST 

 Organizacje 
pozarządowe  

95% (UE+ew. 
dofinansowanie 
z budżetu 
i innych 
instytucji)  

5% Min. 100 000 zł 
Max. nie 
dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie 
nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
podmiotów prowadzących działalność w sferze 
pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych) 

 wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze 
ekonomii społecznej, w szczególności w 
przedsiębiorstwach społecznych, w tym: 
subsydiowane zatrudnienie, refundacja 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
(wy-łącznie w połączeniu z subsydiowanym 
zatrudnieniem), zatrudnienie przejściowe dla osób 
opuszczających podmioty re-integracyjne czy 
placówki opiekuńczo – wychowawcze, dotacja 
na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni 
socjalnej. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202018 

Oś 3. Efektywna 
i zielona energia 
 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej  
Wsparcie dla projektów z zakresu zrównoważonej 
mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy 
uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury 
transportu publicznego m.in.  

 parkingi Park&Ride, Bike&Ride  

 zintegrowane centra przesiadkowe 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego,  

 przedsiębiorstw
a duże, MŚP 
świadczące 
usługi publiczne 
na terenie woj. 

85% 15% Nie dotyczy  

                                              
18 Opracowano na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. [16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 infrastruktura dworcowa 

 wspólny bilet 

 inteligentne systemy transportowe 

 ścieżki rowerowe 

 publiczne wypożyczalnie rowerów  

 przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa 
buspasów, przebudowa skrzyżowań) 

 
 

świętokrzyskieg
o,  

 partnerzy 
społeczni i 
gospodarczy 
działający na 
terenie woj. 
świętokrzyskieg
o  

 organizacje 
pozarządowe 
(NGO) 

Oś 4. 
Dziedzictwo 
naturalne i 
kulturowe 
 

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego  
 
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące:  

 zachowania i zabezpieczenia obiektów 
dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych 
dla celów rozwoju społeczno-gospodarczego, 
dostosowania obiektów dziedzictwa kulturowego 
do funkcji turystycznych lub kulturowych 

 promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz 
z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych 
i regionalnych oraz kompleksowych produktów 
turystycznych (w tym tworzenie szlaków 
kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne 
będą wspierane jedynie jako element szerszego 
działania w ramach projektu 

 JST 

 ROT i lokalne 
organizacje 
turystyczne 
organizacje 
pozarządowe 
posiadające 
osobowość 
prawną 

 związki 
i stowarzyszeni
a jst 

85% 
(w przypadku 
projektów nie 
objętych 
pomocą 
publiczną) 

15% 
(w przypadku 
projektów nie 
objętych 
pomocą 
publiczną)  

Max. wartość 
projektów nie 
może 
przekraczać 5 
mln EUR 
kosztów 
całkowitych 
danego 
projektu.  
W przypadku 
organizacji 
wydarzeń 
kulturalnych dla 
pojedynczych 
imprez 
min.wartość 
projektu wynosi 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 organizacji wydarzeń kulturalnych19  

 rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, kulturowego (w tym poprawy 
jakości funkcjonowania instytucji kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, kulturowego), 
przebudowy i renowacji instytucji kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego 
oraz konserwacji i restauracji obiektów 
zabytkowych wraz z dostosowaniem do 
prowadzenia działalności kulturalnej, w tym 
działalności gospodarczej 

 zakupu wyposażenia oraz konserwacji 
muzealiów, materiałów archiwalnych starodruków 
itp.  

200 tys. PLN, 
dla kampanii 
promocyjnych 
700 tys. PLN.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202020 

Oś 1. 
Konkurencyjna 
i innowacyjna 
gospodarka  
 

Działanie 1.4. Wsparcie MŚP 
1. Rozwój MŚP 
Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez 
inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów albo usług.  

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, 

Typ 1 - Rozwój 
MŚP:  
a) pomoc de 
minimis - 70%,  

Typ 1 - 
Rozwój MŚP:  
a) regionalna 
pomoc 
inwestycyjna 

Typ 1 - Rozwój 
MŚP:  
a) 
wprowadzenie 
nowego lub 

                                              
19 Przy wyborze projektów będzie brane pod uwagę: szczególny wpływ na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści, 
wkład w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura, mianowicie promowanie kultury, dziedzictwa 
kulturowego oraz przemysłu kreatywnego, wysokość wkładu EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w realizację projektu (z wyłączeniem 
bezpośrednich przychodów ze sprzedaży biletów).  
 
20 Opracowano na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Rzeszów 14.10.2015 r. [dostęp: 16.11.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP 
prowadzące działalność na rynku powyżej 12 
miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć 
faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej 
rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. 
działalności.  
Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące 
przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do 
zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie 
obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w 
szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne 
maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów lub usług.  
2. TIK.  
Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych 
mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie 
rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 
miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w 
dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte 
projektem winny w rezultacie jego zrealizowania 
umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej 
polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą 
elektroniczną. Projekt może obejmować zakup 
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia 
tych usług. 

b) regionalna 
pomoc 
inwestycyjna - 
zgodnie z 
obowiązującymi 
w tym zakresie 
zasadami tj.:  
 mikro i małe 
przedsiębiorstw
o – 70%,  
średnie 
przedsiębiorstw
o – 60%.  
 
Typ 2 - TIK: 
pomoc de 
minimis - 80%.  

- zgodnie z 
obowiązujący
mi w tym 
zakresie 
zasadami tj.:  

przedsiębiors
two – 30%,  
średnie 
przedsiębiors
two –40%,  
b) pomoc de 
minimis - 
30%.  
Typ 2 - TIK: 
pomoc de 
minimis - 
20%.  

ulepszonego 
produktu/usługi:  
min.: 100 000 
PLN, max.: 4 
000 000 PLN,  
b) 
wprowadzenie 
nowego lub 
ulepszonego 
produktu/usługi, 
będącego 
wynikiem 
prowadzonych 
własnych prac 
B+R w  
min.: 100 000 
PLN,  
max.: 10 000 
000 PLN.  
Typ 2 - TIK:  
Min.: 50 000 
PLN.  
Max.: 500 000 
PLN 

Oś 4. Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

Działanie 4.4. Kultura 

 prace konserwatorskie, prace restauratorskie i 
roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia 

 JST, ich związki 
i stowarzyszenia 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 

Maksymalna 
wartość 
pojedynczego 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

i dziedzictwa 
kulturowego  
 
 

służące zachowaniu zabytków nieruchomych 
wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako 
atrakcje kulturalne regionu.  

 prace konserwatorskie, prace restauratorskie 
i/lub zakup wyposażenia w zakresie zabytkowych 
muzealiów, starodruków, zabytkowych 
archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków 
ruchomych, w celu ich udostępnienia jako 
atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia 
przed zagrożeniami.  

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej 
udostępnianiu zabytków, znajdującej się 
wyłącznie w bezpośrednim ich otoczeniu (tylko 
jako element większego projektu).  

 rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji 
kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk 
artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii 
sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem 
powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów.  

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w celu monitoringu 
i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz 
instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek 
zagrożeń (tylko jako element większego 
projektu).  

 podmioty, 
w których 
większość 
udziałów lub akcji 
posiadają 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
ich związki 
i stowarzyszenia,  

  organizacje 
pozarządowe,  

 porozumienia 
podmiotów 
reprezentowane 
przez lidera 

 

publiczną – 
maks. 85%  
 

publiczną – 
15% 
 

projektu: 2 000 
000 – 5 000 000 
EUR kosztów 
całkowitych 
(w zależności 
od charakteru 
projektu) 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w celu udostępniania zabytków 
oraz instytucji kultury dla osób 
niepełnosprawnych (tylko jako element 
większego projektu) 

Działanie 4.5. Różnorodność biologiczna  

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia, i/lub usługi w zakresie ochrony in-
situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym 
położonych na obszarach Natura 2000), a także 
ochrony siedlisk i gatunków w parkach miejskich 
i ekoparkach z zastosowaniem gatunków 
rodzimych, zanikających, wypieranych 
charakterystycznych dla danego terenu.  

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia, i/lub usługi w zakresie niezbędnej 
infrastruktury związanej z ochroną, 
przywróceniem właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków (również na terenach 
chronionych).  

 budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie niezbędnej 
infrastruktury mającej na celu ograniczanie  
negatywnego oddziaływania turystyki na obszary 
cenne przyrodniczo oraz promowanie form 
ochrony przyrody - jako element projektów 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego, ich 
związki i 
stowarzyszenia,  

 podmioty, w 
których 
większość 
udziałów lub akcji 
posiadają 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego lub 
ich związki i 
stowarzyszenia  

 organizacje 
pozarządowe,  

 parki narodowe 
i krajobrazowe,  

 Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne Lasy 
Państwowe i jego 

85% (projekty 
nie objęte 
pomocą 
publiczną)  

15% (projekty 
nie objęte 
pomocą 
publiczną) 

Min.: 100 000 
PLN.  
Max:  
dla projektów, 
które dotyczą 
centrów 
edukacji 
ekologicznej: 1 
000 000 PLN  
dla planów 
ochrony dla 
rezerwatów 
przyrody 
parków 
krajobrazowych 
oraz 
dokumentów 
waloryzujących 
obszary 
chronionego 
krajobrazu, 
inwentaryzacji 
przyrodniczych, 
audytu 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

dotyczących w podstawowym zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej.  

 

jednostki 
organizacyjne,  

 organy 
administracji 
rządowej,  

 jednostki 
naukowe,  

 porozumienia 
podmiotów wyżej 
wymienionych, 
reprezentowane 
przez lidera.  

krajobrazowego 
dla 
województwa 
podkarpackiego
: 5 000 000 
PLN,  
dla pozostałych 
typów 
projektów: 3 
000 000 PLN.  

Oś 5. 
Infrastruktura 
komunikacyjna  
 

Działanie 5.4. Niskoemisyjny transport miejski  
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz budowa 
spójnego i efektywnego systemu przewozów 
pasażerskich, poprzez realizację projektów 
obejmujących m.in. takie zadania jak:  

 budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na 
potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętli, zatok, 
dworców przesiadkowych, centrów 
przesiadkowych, parkingów w systemie Park & 
Ride, Bike & Ride, ścieżek rowerowych, 
infrastruktury do obsługi niskoemisyjnego taboru 
transportu publicznego takiej jak np. zaplecze 
techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacje 
do dystrybucji ekologicznych nośników energii) 

 JST, ich związki i 
stowarzyszenia, z 
wyłączeniem 
Gminy Miasta 
Rzeszów 

 przedsiębiorstwa 
(dot. podmiotów 
wykonujących 
zadania 
użyteczności 
publicznej) 

 porozumienia 
podmiotów wyżej 
wymienionych, 
reprezentowane 
przez lidera 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną – 
maks. 85%  

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną – 
15%  
 

Min.: 500 000 
PLN 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 6. Spójność 
przestrzenna i 
społeczna 

Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego 
regionu  

 roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące 
infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-
rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych 

 projekty w tym zakresie mogą być realizowane na 
terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, 
Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina 

 roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu 
o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne 
i kulturowe, poza wskazanymi gminami 
uzdrowiskowymi na terenach, dla których 
sporządzono operat uzdrowiskowy lub które 
posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej 

 JST, ich związki i 
stowarzyszenia,  

 jednostki 
organizacyjne 
JST posiadające 
osobowość 
prawną 

 przedsiębiorstwa 
- podmioty 
świadczące 
kompleksowe 
usługi 
sanatoryjne / 
uzdrowiskowe 

 partnerzy 
społeczni 
i gospodarczy12 

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną – 
maks. 85%  

Projekty 
nieobjęte 
pomocą 
publiczną – 
15% 
 

Min.: 200 000 
PLN  
Max. wartość 
pojedynczego 
projektu 
uwzględniające
go infrastrukturę 
turystyczną: 2 
000 000 EUR  

Oś 8. Integracja 
społeczna 

Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w regionie  
Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych 
i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii: 

 usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie 
wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych 
do założenia i/lub pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych i jego rozwijania,  

 usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych 
do pracy w przedsiębiorstwie społecznym 

 JST 

 Organizacje 
pozarządowe 

95% (UE+środki 
z budżetu 
państwa i innych 
instytucji) 

5% Min. 500 000 zł 
Max. dotyczy 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc 
pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

 udzielanie wsparcia pomostowego w formie 
finansowej oraz w formie zindywidualizowanych 
usług 

 usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji 
pracowników podmiotów ekonomii społecznej 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój21 

 Oś 1. Wsparcie 
prowadzenia 
prac B+R przez 
przedsiębiorstwa 
 
 
 
 
 

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw 

 realizacja projektów, które obejmują badania 
przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 
rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano 
prac rozwojowych nie mogą uzyskać 
dofinansowania) 

 realizację projektów, które obejmują wyłącznie 
prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia 
instalacji demonstracyjnej 

 

 w programach sektorowych inicjatorem wspólnego 
przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które 
występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem 
platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, 
etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej 

przedsiębiorstwa  
Przedsiębiorstwo 
może przeprowadzić 
prace B+R 
samodzielnie i przy 
wykorzystaniu 
własnych zasobów 
lub zlecając 
realizację prac B+R 
podmiotom 
zewnętrznym 
(jednostkom 
naukowym, innym 
przedsiębiorstwom, 
sieciom naukowym, 
konsorcjom 

Max. 25% - 80% 
(poddziałanie 
1.1.1.) 
 
Max. 25% - 60% 
(poddziałanie 
1.1.2.).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. 20%-
75% 
(poddziałanie 
1.1.1.) 

 
 

Min. 40%-
75% 
(poddziałanie 
1.1.2.) 
 
 
 
 
 
 

Minimalna 
wartość 
zostanie 
określona 
w regulaminie 
konkursów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
21 Opracowano na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa 22.10.2015 r. 
[dostęp: 16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na 
prace B+R  

naukowo-
przemysłowym, itp.). 
 

 

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R  

 realizacja dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla 
rozwoju poszczególnych branż/sektorów 
gospodarki 

Max. 25% - 80% 
 

Min. 20%-
75%  
 

Minimalna 
wartość 
zostanie 
określona 
w regulaminie 
konkursów.  

Oś 2. Wsparcie 
otoczenia i 
potencjału 
przedsiębiorstw 
do prowadzenia 
działalności 
B+R+I 
 

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
B+R przedsiębiorstw 

 Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R 
w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje 
w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną 
infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu 
prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia 
innowacyjnych produktów i usług 

przedsiębiorstwa  
 

Max. 25% - 70%  
 

30-75%  
 

Minimalna 
wartość projektu 
wynosi 2 mln 
PLN  
 

Oś 3. Wsparcie 
innowacji w 
przedsiębiorstwa
ch 
 
 

Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R 
Poddziałanie 3.2.1  
Badania na rynek  

 Projekty mające na celu wdrożenia wyników prac 
B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów (towarów lub 
usług).  

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa  
 

Max. 35-70%  
 

30-65%  
 

Max 
równowartość 
50 mln EUR.  
 

Oś 4. 
Zwiększenie 
potencjału 
naukowo-
badawczego 

Działanie 4.1  
Badania naukowe i prace rozwojowe  
Poddziałanie 4.1.4  
Projekty aplikacyjne  
 

konsorcjum złożone 
z nie więcej niż 5 
podmiotów: 
jednostek 
naukowych 

Max. 100% 
w przypadku 
jednostek 
naukowych, 
oraz max. 25% - 

Min. 0% 
w przypadku 
jednostek 
naukowych, 
oraz min. 

Minimalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowanych
: 2 mln PLN.  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 
 

 Celem interwencji jest znaczące zwiększenie skali 
wykorzystania nowych rozwiązań 
technologicznych niezbędnych dla rozwoju 
przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji 
konkurencyjnej.  

 Poddziałanie służy wsparciu badań 
przemysłowych i/lub prac rozwojowych 
realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego 
przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną 
jednostkę naukową.  

Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny 
charakteryzować się nowością przewidywanych 
rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy 
i techniki na poziomie światowym.  

i przedsiębiorców, 
w którym liczba 
przedsiębiorców 
stanowi co najmniej 
50% liczby 
wszystkich członków 
konsorcjum  
 

80% (zgodnie z 
możliwą do 
przyznania 
intensywnością 
pomocy) 
w przypadku 
przedsiębiorstw 

20%-75% 
(zgodnie z 
możliwą do 
przyznania 
intensywnośc
ią pomocy) 
w przypadku 
przedsiębiors
tw 
 

Maksymalna 
wartość projektu 
nie może 
przekroczyć 
wartości, o 
których mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt i 
lit (ii) oraz (iii) 
rozporządzenia 
651/2014.  
Nie przewiduje 
się 
finansowania 
dużych 
projektów w 
rozumieniu art. 
100 
rozporządzenia 
1303/2013.  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko22 

Oś 2. Ochrona 
środowiska, 
w tym adaptacja 
do zmian klimatu 
 

Działanie 2.4  
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 
1. Działania o charakterze dobrych praktyk, 

związane z ochroną zagrożonych gatunków 
i siedlisk przyrodniczych, w szczególności 

 jednostki 
administracji 
rządowej lub 
samorządowej 
(forma prawna – 

85% (95% 
z uwzględnienie
m środków 
z budżetu 
krajowego) 

5% Nie dotyczy 

                                              
22Opracowano na podstawie: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Warszawa, 29 
października 2015 r. [dostęp: 16.11.2015 r., 16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 działania służące zmniejszeniu presji na gatunki 
i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do 
ostoi wybranych gatunków, właściwe 
ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub 
modernizacja małej infrastruktury służącej 
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed 
nadmierną i niekontrolowaną presją turystów 
w tym: budowa lub modernizacja ścieżek 
dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, 
parkingów, punktów widokowych, wież 
widokowych, zadaszeń). 

2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie ochrony środowiska i efektywnego 
wykorzystania jego zasobów: 

 kampanie edukacyjno-promocyjne 
realizowane za pośrednictwem mediów jak 
i poprzez działania skierowane bezpośrednio 
do dzieci i młodzieży szkolnej,  

 kompleksowe, nowoczesne programy 
edukacji ekologicznej, w tym skierowane 
do szkół i placówek oświatowych oraz 
przedsiębiorców i organów administracji 
publicznej (JST), 

 projekty edukacyjno-promocyjne związane 
z kształtowaniem postaw proekologicznych, 

 projekty unaoczniające wpływ działalności 
człowieka na stan środowiska naturalnego, 
w szczególności na różnorodność 
biologiczną. 

kod 132; kod 401; 
kod 428; kod 429; 
kod 430; kod 
431) 

 pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne - 
POE (forma 
prawna – kod 
148; kod 155) 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 8. Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego i 
rozwój zasobów 
kultury 
 
 
 

Działanie 8.1  
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 

roboty budowlane przy obiektach i na obszarach 
zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich 
otoczeniu. 

2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej 
infrastruktury na cele działalności kulturalnej, 
edukacji artystycznej, archiwów. 

3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym edukacji 
artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich. 

4. Modernizacja wystaw stałych. 
5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów 

i parków. 
6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz 

zabytkowych muzealiów, starodruków, 
księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, 
archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym 
filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie 
poprzez proces digitalizacji. 

7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą 
i zniszczeniem. 

8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń 
lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny 
studyjne. 

 jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
oraz 
samorządowe 
instytucje kultury 
(forma prawna – 
kod 403, kod 429, 
kod 430, kod 
431) 

 organizacje 
pozarządowe 
(forma prawna – 
kod 148; kod 155; 
kod 060) 

85% 5% Minimalna 
wartość – 2 mln 
euro 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa23 

 
Oś 2. E-
administracja i 
otwarty rząd 
 
 

Działanie 2.4  
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego 
 
Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację 
elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już 
istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie 
treści otwartych zasobów informacji sektora 
publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych. 
Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać:  

 e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-
usług oferowanych przez administrację, 

 integrację e-usług publicznych pochodzących 
z różnych instytucji i jednostek sektora 
publicznego, 

 łączenie e-usług publicznych z e-usługami 
komercyjnymi, 

 animowanie tworzenia przez sektor prywatny e-
usług integrujących rozproszone usługi 
i informacje sektora publicznego (tzw. platformy 
e-usług).  

 organizacje 
pozarządowe 

 małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

85% 15% nie dotyczy 

Program Operacyjny Polska Wschodnia24 

                                              
23 Opracowano na podstawie: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020, październik 2015 r. 
[dostęp: 16.11.2015 r., 16.12.2015 r.] 
24 Opracowano na podstawie: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa 5 listopada 2015 r. 
[dostęp: 16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 1. 
Przedsiębiorcza 
Polska 
Wschodnia 
 
 

Działanie 1.3  
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne  
 
Poddziałanie 1.3.1 
Wdrażanie innowacji przez MŚP  

 przygotowanie analizy rynku i możliwości 
ulokowania na nim produktu, przygotowanie 
dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację 
i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych 
certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione 
jest wdrożenie produktu lub  

 technologii do działalności produkcyjnej 
przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być 
finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji 
i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla 
skutecznego przygotowania do wdrożenia),  

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
w formie patentów, know-how, licencji oraz innych 
praw własności intelektualnej, które są niezbędne 
do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac 
B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę 
do opracowania nowego innowacyjnego produktu),  

 przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli 
będzie to konieczne),  

 etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe 
aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż 
i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii 
produkcyjnej lub technologicznej.  

 MŚP (wchodzący 
w skład 
ponadregionalneg
o powiązania 
kooperacyjnego)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70%  
(w przypadku 
wydatków 
na usługi 
doradcze 
w zakresie 
innowacji 
i usługi wsparcia 
innowacji 
intensywność 
pomocy może 
zostać 
zwiększona 
do 85%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%  
(w przypadku 
wydatków 
na usługi 
doradcze 
w zakresie 
innowacji 
i usługi 
wsparcia 
innowacji 
intensywność 
– 15%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h – 1 mln PLN  
Nie przewiduje 
się 
finansowania 
dużych 
projektów 
w rozumieniu 
art. 100 
Rozporządzenia 
Ogólnego.  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Poddziałanie 1.3.2  
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP 
 
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe 
i innowacyjne produkty o ponadregionalnym 
oddziaływaniu mające charakter gotowych 
do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających 
się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, 
miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna 
koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik 
(markę) produktu. Każdy projekt będzie obejmować 
łącznie: 

 inwestycje w spójną infrastrukturę produktów 
sieciowych,  

 rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych,  

pracowanie i wdrożenie jednolitych standardów 
funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup 
usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla 
podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie 
przestrzegania ww. standardów, a także 
wprowadzenia produktu na rynek. 

 konsorcja MŚP 35% 
Świętokrzyskie 
50% 
Warmińsko-
Mazurskie, 
Podlaskie, 
Lubelskie, 
Podkarpackie 
+ 10% dla 
średnich i + 20% 
dla małych 
przedsiębiorstw
25 

Minimalny 
udział 
finansowy 
we wkładzie 
własnym 
w ramach 
kosztów 
kwalifikowaln
ych projektu 
wynosi: - 
20% - 
w przypadku 
lidera 
konsorcjum - 
0,5% dla 
każdego 
z minimum 
50% 
(liczbowo) 
pozostałych 
członków 
konsorcjum.  

Minimalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h – 20 mln PLN  
Nie przewiduje 
się 
finansowania 
dużych 
projektów w 
rozumieniu art. 
100 
Rozporządzenia 
Ogólnego. 

Oś 2. 
Nowoczesna 
Infrastruktura 
Transportowa 

Działanie 2.1  
Zrównoważony transport miejski  
W ramach działania realizowane będą kompleksowe 
projekty w zakresie tworzenia nowych bądź 

 Miasta 
wojewódzkie 
Polski 
Wschodniej, 

85%  
 

15%  
 

Minimalna 
wartość 
wydatków 

                                              
25 http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/poddzialanie-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

rozbudowy istniejących ekologicznych, 
zintegrowanych sieci transportu miejskiego, 
obejmujące m.in. takie zadania, jak:  

 infrastruktury drogowej, w tym ciągu, w którym 
znajduje się torowisko, wraz z infrastrukturą 
służącą obsłudze transportu publicznego (np. 
zatoczki, podjazdy, zjazdy, przystanki, wysepki) 
oraz infrastrukturą towarzyszącą (np. chodniki, 
ścieżki rowerowe),  

 przystanków, węzłów przesiadkowych - w tym 
systemów parkingów dla samochodów („Park & 
Ride”, „Kiss & Ride”) i dla rowerów („Bike & 
Ride”),  

 elementów infrastruktury służących rozwijaniu 
łańcuchów ekomobilności, np. ścieżek 
rowerowych na potrzeby mobilności miejskiej.  

 
Obligatoryjnym warunkiem realizacji ww. inwestycji 
będzie ujęcie ich w Strategii ZIT.  
 

w tym 
w porozumieniu 
z jednostkami 
samorządu 
terytorialnego 
zlokalizowanymi 
na obszarze 
funkcjonalnym 
miasta 
wojewódzkiego 
Polski 
Wschodniej lub 
obszarze 
realizacji ZIT 
miasta 
wojewódzkiego 
Polski 
Wschodniej, 
w tym z innymi 
podmiotami;  

 Związki i 
stowarzyszenia 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
zlokalizowanych 
na obszarze 
funkcjonalnym 
miasta 

kwalifikowalnyc
h – nie dotyczy  
Maksymalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h – nie dotyczy  
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

wojewódzkiego 
Polski 
Wschodniej lub 
obszarze 
realizacji ZIT 
miasta 
wojewódzkiego 
Polski 
Wschodniej, 
w skład których 
wchodzi miasto 
wojewódzkie.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich26 

M06 - Rozwój 
gospodarstw i 
działalności 
gospodarczej 

 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników  

 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich  

 Pomoc na restrukturyzację gospodarstwa 
w kierunku produkcji żywnościowych lub 
nieżywnościowych produktów rolnych, a także 
przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie. Przez 
restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany 

 Osoba fizyczna, 
osoba prawna, 
jednostka 
organizacyjna 
nieposiadająca 
osobowości 
prawnej, 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą 

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie): 
60 000 - 100 000 zł 

                                              
26 Opracowano na podstawie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność w Polsce – w przypadku działania Wsparcie przygotowawcze ww. dokumentach nie zostały wskazane poziomy dofinansowania [dostęp: 
15.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

w gospodarstwie, które mają na celu poprawę 
jego konkurencyjności i zwiększenie jego 
rentowności poprzez wzrost wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w 
wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji 
rolnej. 

 Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących 
działalności polegającej na świadczeniu usług 
rolniczych. 

 

w zakresie usług 
rolniczych jako 
mikro- lub małe 
przedsiębiorstwo 
przez co 
najmniej dwa 
lata przed 
złożeniem 
wniosku 
o przyznanie 
pomocy.  

 Rolnicy 

M19 – Wsparcie 
dla rozwoju 
lokalnego w 
ramach 
inicjatywy 
LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny 
kierowany przez 
społeczność) 

W ramach głównego celu szczegółowego wspierane 
będą operacje mające na celu:  

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym 
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej 
w realizacji LSR,  

 zakładanie działalności gospodarczej i rozwój 
przedsiębiorczości,  

 dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie 
i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. 
infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 
rolnych w celu udostępniania jej lokalnym 
producentom (produkty objęte i nieobjęte 
załącznikiem nr 1 do TFUE),  

 podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR 
w powiązaniu z zakładaniem działalności 

 Osoby fizyczne 

 Osoby prawne, 
w tym m.in. kółka 
rolnicze, JST 
z wyłączeniem 
województw, ich 
związki bądź ich 
jednostki 
organizacyjne, 
organizacje 
pozarządowe, 
spółdzielnie, 
kościoły, związki 
wyznaniowe 

 Jednostki 
organizacyjne 
nieposiadające 

W ramach działania przewiduje się realizację 
czterech poddziałań: 

 Wsparcie przygotowawcze  

 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR  

 Wdrażanie projektów współpracy  

 Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację 
 
Wysokość wsparcia w ramach: Wsparcie na 
wdrażane operacji w ramach LSR: 
 Beneficjenci inni niż jednostki sektora 

finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. 
zł.  

 Grantobiorcy – do 100 tys. zł.  
 Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem 

operacji z zakresu rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub 
dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności 
rolników i osób długotrwale pozostających bez 
pracy,  

 podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska, zmian 
klimatycznych a także innowacji,  

 rozwój produktów lokalnych,  

 rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,  

 zachowanie dziedzictwa lokalnego,  

 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej,  

 rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej 
spójność terytorialną w zakresie włączenia 
społecznego. 

osobowości 
prawnej, którym 
ustawy 
przyznają 
zdolność 
prawną. 

operacji realizowanych przez jednostki sektora 
finansów publicznych. 

  Limit pomocy na utworzenie inkubatora 
przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł.  

 Limit na operację z zakresu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej – 100 tys. zł.  

 Limit na operację własną – 50 tys. zł. 
Całkowita wartość operacji realizowanych 
poza projektem grantowym wynosi co najmniej 
50 tys. zł.  

 Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej 
niż 50 tys. zł.  

 Intensywność pomocy wynosi do 100%. 

Wysokość wsparcia w ramach: Wdrażanie 
projektów współpracy:  

 Całkowity planowany koszt jednego projektu 
międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 
zł.  

 Intensywność pomocy wynosi do 100% 
kosztów kwalifikowanych operacji.  

Wysokość wsparcia w ramach: Wsparcie na koszty 
bieżące i aktywizację: 

 Intensywność pomocy EFFROW wynosi 
do 95% kosztów kwalifikowanych operacji. 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020)27 

Priorytet 4. 
Zwiększenie 
zatrudnienia 
i spójności 
terytorialnej 

W ramach priorytetu zostaną wdrożone następujące 
działania: 

 Wsparcie przygotowawcze 

 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność (w tym koszty bieżące 
i aktywizacja),  

 Działania z zakresu współpracy 
 
Wsparcie może dotyczyć: 

 przedsięwzięć np. w zakresie zachęcania młodych 
ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw produktów w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury, propagowanie kapitału ludzkiego 
i tworzenia sieci kontaktów (w tym szkolenia 
zawodowe, zdobywanie nowych umiejętności 
zawodowych związanych z sektorem akwakultury, 
poprawa warunków pracy, wymiana 
doświadczeń), czy też dywersyfikacji i nowych 
form dochodów osób mających pracę związaną 
z sektorem rybactwa. 

 wsparcia procesu aktywizacji związanej 
z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla 
potencjalnych beneficjentów w opracowaniu 

 RLGD -28 

                                              
27 Opracowano na podstawie: Program Operacyjny „Rybactwo i morze” zatwierdzony przez Komisję Europejską [dostęp: 15.12.2015 r.] 
28 Ze względu na brak rozporządzenia wykonawczego do priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 niemożliwe jest wskazanie trybu i warunków ubiegania się 
o dofinansowanie 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

projektów, przygotowaniu wniosków 
o dofinansowanie i realizacji projektów 
(prowadzenie przez RLGD doradztwa na rzecz 
potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie 
przyczyni się także do animowania i budowania 
kapitału społecznego, a przez to do pobudzenia 
zaangażowania społeczności lokalnej w działania 
na rzecz rozwoju oraz lepszego wykorzystania 
potencjału obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury. 

 Przygotowania i realizacja projektu współpracy. 
Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy 
międzyterytorialnej lub transnarodowej pomiędzy 
RLGD lub RLGD i innymi lokalnymi partnerstwami 
publiczno-prywatnymi, które realizują LSR. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Programy Regionalne 

W ramach POWER powstanie Rejestr Usług Rozwojowych będący internetową bazą zawierającą informacje na temat usług (między innymi szkoleń, 
doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu) świadczonych przez podmioty zarówno publiczne jaki i niepubliczne).  
Usługi rozwojowe znajdują się w rejestrze zostaną zaprezentowane wg wystandaryzowanego formularza, dzięki czemu użytkownik będzie miał większe 
możliwości na porównywanie ofert. Ponadto RUR będzie wyposażony w tzw. system oceny usług rozwojowych. Na podstawie ocen przyznanych przez 
uczestników danej usługi, rejestr automatycznie będzie tworzył ranking ofert rozwojowych i dostawców usług. RUR będzie dawał także możliwość 
zamówienia przez przedsiębiorcę usługi „szytej na miarę". W Rejestrze Usług Rozwojowych swoje usługi może bezpłatnie prezentować każdy podmiot, 
który spełni określone wymagania/kryteria. W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie jest dobrowolne i ma charakter promocyjny. Natomiast 
usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR29. 

                                              
29 https://power.parp.gov.pl/rejestr-uslug-rozwojowych/dzialanie-2-3-zapewnienie-jakosci-i-dostepnosci-uslug-rozwojowych-swiadczonych-na-rzecz-
przedsiebiorstw-i-pracownikow-2  [dostęp: 15.12.2015 r.] 

https://power.parp.gov.pl/rejestr-uslug-rozwojowych/dzialanie-2-3-zapewnienie-jakosci-i-dostepnosci-uslug-rozwojowych-swiadczonych-na-rzecz-przedsiebiorstw-i-pracownikow-2
https://power.parp.gov.pl/rejestr-uslug-rozwojowych/dzialanie-2-3-zapewnienie-jakosci-i-dostepnosci-uslug-rozwojowych-swiadczonych-na-rzecz-przedsiebiorstw-i-pracownikow-2
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 
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Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Pracodawcy będą mogli wybrać z załączonego spisu wybrać szkolenia, które będą przydatne, aby rozwijać zasoby ludzkie w swoich firmach. Utrzymanie 
i aktualizacja Rejestru Usług Rozwojowych będą finansowane ze środków POWER, jednakże finansowanie usług szkoleniowych i rozwojowych dla 
przedsiębiorców będzie finansowane ze środków regionalnych programów operacyjnych realizowanych w poszczególnych województwach przez urzędy 
marszałkowskie. W każdym województwie zostaną wybrani koordynatorzy systemu, którzy będą realizować zadania związane z przyznawaniem 
dofinansowania – bonów lub voucherów szkoleniowych (dokumenty te mogą mieć różne nazwy w różnych regionach). Przedsiębiorcy, którzy będą 
zobowiązani do wybrania dostawcy usługi albo organizatora szkolenia wyłącznie spośród podmiotów wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych. Z tego 
typu dofinansowania będą mogły skorzystać wyłącznie podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. System nie 
jest także skierowany do organizacji pozarządowych, samorządów czy innych instytucji publicznych. IZ RPO określa maksymalną kwotę wsparcia (np. 
pulę bonów edukacyjnych, kwotę promesy na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych) przypadającą na jednego przedsiębiorcę w danym okresie 
rozliczeniowym określonym przez IZ RPO (np. w okresie 12 miesięcy lub w innym okresie objętym umową wsparcia). IZ RPO zapewnia, że poziom 
dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie 
przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej. IZ RPO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej, w odniesieniu do: a) 
branż, sektorów, typów działalności, wielkości przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, kategorii pracowników, których 
wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, b) grup docelowych (pracownikach powyżej 50 roku życia; 
pracownikach powyżej 50 roku życia) - przy czym poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 
80% kosztów tej usługi. IZ RPO zapewnia, że poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika 
wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000,00 zł – bez względu na poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej określony 
zgodnie warunkami30. 

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Litwa-Polska31 

Litwa-Polska  
 

 Opracowanie wspólnych szlaków turystycznych 
w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. 
Działalność ta miałaby obejmować głównie 

 instytucje 
lokalne, 

Do 85% 
dofinansowania 
z EFRR dla 

15% Nie dotyczy  

                                              
30 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. [dostęp: 15.12.2015 r.] 
31 Opracowano na podstawie: (Interreg V-A) Litwa-Polska Dokument programu współpracy Ostateczna wersja ROBOCZA, 26.09.2014 r. [dostęp: 
16.11.2015 r., 16.12.2015 r.] oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/Program-Interreg-V-A-Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja-Poludniowy-
Baltyk-2014-2020 [dostęp: 16.12.2015 r.] 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/Program-Interreg-V-A-Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja-Poludniowy-Baltyk-2014-2020
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/Program-Interreg-V-A-Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja-Poludniowy-Baltyk-2014-2020
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 1. Ochrona 
środowiska 
i promowanie 
efektywnego 
gospodarowania 
zasobami 
 
 

działania miękkie (np. przygotowanie i publikację 
materiałów informacyjno-promocyjnych 
o obiektach turystycznych i szlakach 
turystycznych) oraz publiczną infrastrukturę 
turystyczną na niewielką skalę (np. sporządzanie 
i instalację tablic i znaków informacyjnych, 
tworzenie obszarów wypoczynkowych 
i rekreacyjnych) 

 Wspólne działania nakierowane na promowanie 
regionu jako jednego celu podróży 

 Wdrażanie wspólnych działań kulturalnych, 
artystycznych, edukacyjnych dla turystów 
w miejscach dziedzictwa kulturowego 
przyrodniczego 

 Zachowanie, ochrona i dostosowanie lub rozwój 
dziedzictwa kulturowego przyrodniczego do celów 
turystycznych i społecznych, kulturalnych, 
edukacyjnych i innych celów w obrębie 
społeczności, jeżeli przyczyni się to do tworzenia 
bardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych 

 Transfer dobrych praktyk między beneficjentami, 
wspólne szkolenie personelu i wymiana personelu, 
mające na celu zwiększenie zdolności zarządzania 
dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, rozwoju 
wspólnych produktów i usług w zakresie turystyki, 
marketingu zasobów dziedzictwa na obszarze 
Programu i tym podobnych 

regionalne 
i krajowe; 

 organy 
publiczne 
i podmioty 
prawa 
publicznego; 

 organizacje 
pozarządowe 

partnerów 
pochodzących 
z Polski 
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a UE wydatków 
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jako % 
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wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

Oś 3. 
Promowanie 
włączenia 
społecznego, 
walka z 
ubóstwem i 
wszelką 
dyskryminacją 
 
 

 Realizacja wspólnych wydarzeń i wdrażanie innych 
inicjatyw (np. kulturalnych, społecznych, 
edukacyjnych, innych) mających na celu włączenie 
społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką inną 
dyskryminacją; 

 Działalność nakierowana na budowanie trwałych 
transgranicznych powiązań i sieci społecznych 
(miękka działalność, rozwój infrastruktury na 
niewielką skalę, drobne zmiany w przestrzeni 
publicznej); 

 Zaangażowanie różnych grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, ubóstwem 
i dyskryminacją we współpracy transgranicznej 
(np. kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, itp.); 

 Wspieranie zaangażowania wrażliwych osób i grup 
społecznych (w szczególności dzieci i dorosłych 
o specjalnych potrzebach wynikających 
z niepełnosprawności, podeszłego wieku, ubóstwa, 
itp.) w życie społeczne, za pośrednictwem 
transgranicznej integracji społeczności; 

 Wspólne działania promujące zdrowy styl życia 
i przedsięwzięcia sportowe na rzecz społeczności; 

 Wspólne szkolenia i wymiana personelu dla 
beneficjentów współpracujących 
ze społecznościami w celu wzmocnienia zdolności 
rozwoju inicjatyw na rzecz integracji społecznej 
i tworzenia sieci kontaktów, włączania szczególnie 
wrażliwych grup młodzieży, itd.; 

 instytucje lokalne, 
regionalne 
i krajowe; 

 organy publiczne 
i podmioty prawa 
publicznego; 

 organizacje 
pozarządowe. 

 

Do 85% 
dofinansowania 
z EFRR dla 
partnerów 
pochodzących 
z Polski 

15% Nie dotyczy  
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ch projektu 
(PLN) 

Program Współpracy Interreg EUROPA ŚRODKOWA32 

 
Oś Priorytetowa 
3. 
Współpraca w 
zakresie 
zasobów 
naturalnych i 
kulturowych na 
rzecz trwałego 
wzrostu 
gospodarczego 
w EUROPIE 
ŚRODKOWEJ  
 
 

Przykłady działań wspieranych w ramach celu 
szczegółowego 3.1:  

 opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych 
strategii i narzędzi na rzecz zrównoważonego 
zarządzania obszarami chronionymi lub 
szczególnie cennymi pod względem ekologicznym 
(np. bioróżnorodność, krajobrazy, ekosystemy etc.)  

 opracowywanie oraz wdrażanie zintegrowanych 
strategii i narzędzi celem zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych na rzecz 
rozwoju regionalnego, co pozwoli uniknąć 
możliwych konfliktów między konkurującymi 
ze sobą rodzajami działalności (np. turystyka, 
transport, przemysł, rolnictwo, energia etc.)  

 opracowywanie i testowanie innowacyjnych 
technologii i narzędzi ułatwiających wdrożenie 
skutecznego, zintegrowanego zarządzania 
środowiskowego (np. technologie rekultywacji, 
narzędzie monitorowania etc.)  

 opracowywanie i testowanie rozwiązań mających 
na celu zwiększenie skuteczności zarządzania 
zasobami naturalnymi w instytucjach publicznych 
i przedsiębiorstwach (np. ograniczenie zużycia 

 władze publiczne 
na szczeblu 
lokalnym, 
regionalnym 
i krajowym,  

 stowarzyszenia, 
regionalne 
agencje 
innowacji,  

 grupy interesu,  

 organizacje 
pozarządowe, 
instytucje  

85%  15% Rekomendowan
y budżet 
całkowity: 1-5 
mln euro 

                                              
32 Program Współpracy Interreg EUROPA ŚRODKOWA. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2014-2020; 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-otwarty/ [dostęp: 16.12.2015 r.] 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-otwarty/
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

zasobów naturalnych, systemy o cyklu 
zamkniętym)  

 harmonizacja koncepcji i narzędzi zarządzania 
środowiskowego na szczeblu transnarodowym 
na rzecz zarządzania ryzykiem i zapobiegania (np. 
plany zarządzania ryzykiem powodzi), w celu 
ograniczenia negatywnego wpływu zmian klimatu 
na środowisko (np. środki dostosowawcze)  

 
Przykłady działań wspieranych w ramach celu 
szczegółowego 3.2:  

 opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk na 
rzecz waloryzacji dziedzictwa oraz zasobów 
kulturowych lub możliwości branży kultury i branży 
kreatywnej  

 opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych 
strategii i koncepcji rozwoju na szczeblu 
lokalnym/regionalnym, w oparciu o dziedzictwo 
kulturowe, w celu promowania zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (np. w 
sektorze turystyki)  

 opracowywanie i testowanie innowacyjnych 
narzędzi zarządzania w celu ochrony 
i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 
i zasobów kulturowych (np. zastosowanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych)  

 ustanawianie i wzmacnianie współpracy 
transnarodowej pomiędzy właściwymi podmiotami 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

w celu wspierania zrównoważonego 
wykorzystywania i promocji obiektów dziedzictwa 
kulturowego w Europie Środkowej.  

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja33 

Oś.1 Ochrona i 
rozwój 
dziedzictwa 
przyrodniczego  
i kulturowego 
obszaru 
pogranicza 

 Budowa lub modernizacja transgranicznej 
infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji 
kultury, zabytków, parków krajobrazowych 
i narodowych stanowiących część 
transgranicznych szlaków  

 Wspólne transgraniczne projekty w zakresie 
odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji 
obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących 
się na transgranicznych szlakach turystycznych, 
w tym w zakresie efektywności energetycznej 

 Programy współpracy między instytucjami, w tym 
wzajemna wymiana zabytków ruchomych 
i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, 
objazdowe, wspólne systemy biletowe) 

 Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy 
międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru 
pogranicza 

 Opracowanie i wdrażanie wspólnych 
transgranicznych standardów/wytycznych 
w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

 organy 
administracji 
rządowej 
i samorządowej, 
ich związki 
i stowarzyszenia, 

 jednostki 
ustanowione 
przez państwo 
lub samorząd 
w celu 
zapewnienia 
usług 
publicznych, 

 instytucje 
systemu oświaty 
i szkoły wyższe, 

 organizacje 
pozarządowe 
non-profit,  

 Europejskie 
Ugrupowania 

85% 15% Nie dotyczy 

                                              
33 Szczegółowy Opis Działań Kwalifikowanych Do Dofinansowania W Ramach Programu Polska-Słowacja 2014-2020, 29.04.2015 [dostęp: 16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

 Wspólne transgraniczne działania edukacyjne 
promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

 Działania na rzecz integracji transgranicznej 
i budowania wspólnej tożsamości poprzez np. 
skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne 
obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport 
i kursy językowe 

 Wspólna transgraniczna promocja poświęcona 
dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu 
pogranicza 

 Wspólne szkolenia dla przewodników, 
konserwatorów i przedstawicieli instytucji 
zaangażowanych w działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa przyrod 

 Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska 
naturalnego 

 Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem i bezpieczeństwa 

Współpracy 
Terytorialnej, 

 kościoły i związki 
wyznaniowe. 

 INTERREG EUROPA 2014–202034 

Oś 4. 
Środowisko i 
efektywne 
gospodarowanie 

Przykłady możliwych projektów 

 wymiana praktyk w zakresie zarządzania 
środowiskiem między władzami regionalnymi 
a agencjami zarządzania środowiskiem w 
regionach zurbanizowanych, służąca opracowaniu 

Typy beneficjentów: 
instytucje lokalne, 
regionalne i krajowe; 

Dla władz 
publicznych 
i innych 
podmiotów 
prawa 

15%-25% Nie dotyczy 

                                              
34 Opracowano na podstawie: INTERREG EUROPA 2014–2020 CCI 2014 TC 16 RFIR 001 Dokument programu współpracy WERSJA OSTATECZNA 7 
maja 2014 r. oraz Interreg Europa Podręcznik programu [dostęp: 16.12.2015 r.] 
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Oś priorytetowa Działania możliwe do realizowania Typ beneficjenta 

Max. % poziom 
dofinansowani
a UE wydatków 
kwalifikowalny
ch na poziomie 

projektu 

Min. wkład 
własny 

beneficjenta 
jako % 

wydatków 
kwalifikowal

nych 

Min. i max. 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalny

ch projektu 
(PLN) 

zasobami 
kulturowego. 

planu rozwoju regionalnych zielonych infrastruktur 
w strefach podlegających presji urbanizacyjnej i ich 
uwzględnieniu w regionalnych programach (celu 
Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia); 

 wymiana doświadczeń w zakresie metod oceny 
wrażliwości ekosystemów regionalnych 
i transgranicznych, identyfikowania środków 
łagodzących oraz planowania ich zastosowania 
w ramach regionalnych programów celu Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz programów 
EWT/programów współpracy transgranicznej 
między władzami regionalnymi a instytutami 
zajmującymi się gromadzeniem wiedzy; 

 wymiana doświadczeń w zakresie modeli 
zarządzania regionalnymi parkami przyrodniczymi 
i obszarami NATURA 2000 między władzami 
regionalnymi a organami zarządzającymi parkami, 
służąca opracowaniu planu wprowadzenia nowych 
modeli zarządzania i wykorzystywania parków 
regionalnych. 

organy publiczne 
i podmioty prawa 
publicznego; 
organizacje 
pozarządowe 

publicznego - 
dofinansowanie 
do 85%  
Dla prywatnych 
instytucji non-
profit- 
dofinansowanie 
wynosi 75% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 

Drugim rodzajem źródła finansowania, które może zostać wykorzystane na dofinansowanie 
działań rozwojowych dla pracowników jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowiący 
wydzieloną cześć Funduszu Pracy. Jest on przeznaczony na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą 
pracodawcy.  

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść 
wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego 
sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 
osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak 
całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na: 

1) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być 
dofinansowane, 

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, 
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym kształceniu, 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 
kształceniem35. 

Trójstronne umowy szkoleniowe 

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy, które są zawierane na wniosek pracodawcy przez 
starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują 
zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu. Dzięki takiej umowie pracodawca ma 
pewność, że zatrudniany pracownik będzie posiadał kwalifikacje zgodne ze swoimi 
oczekiwaniami., gdyż umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy są 
uwzględniane w programie szkolenia finansowanego przez powiatowy urząd pracy 
z Funduszu Pracy. 
Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana 
w urzędzie pracy: 

 osoba bezrobotna, 

 osoba poszukująca pracy: 

 będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, 

z winy pracodawcy, 

 pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, 

 otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek 

socjalny, 

 uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum 

Integracji Społecznej, 

 będąca żołnierzem rezerwy, 

                                              
35 http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 
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 pobierająca rentę szkoleniową, 

 pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę, 

 będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza 

rolnictwem i podlegasz ubezpieczeniu społecznemu, 

 będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii 

Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą 

Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, 

osiedlenie się, 

 pracująca w wieku 45 lat i powyżej36. 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Jednym z programów przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Edukacja ekologiczna. W ramach tego programu 
możliwa jest realizacja następujących działań edukacyjnych: 

1) Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu 
zorganizowane i kompleksowe projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą 
działań, angażujące szereg odbiorców, wykorzystujące różnorodne narzędzia edukacyjne 
i nośniki informacyjne (media tradycyjne-telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, 
outdoor, itp. oraz elektroniczne np. internet, aplikacje mobilne), produkcja i dystrybucja 
filmów i programów telewizyjnych i radiowych.  

2) Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju zorganizowane, kompleksowe 
projekty, bezpośrednio angażujące odbiorcę, wyzwalające jego długofalową aktywność 
w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju realizowane w formie działań 
warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych i innych tego typu narzędzi 
popularyzujących powyższe zagadnienia tematyczne.  

3) Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wsparcie rozwoju specjalistycznych 
kompetencji grup mających największy wpływ na kształtowanie środowiska poprzez 
organizacje konferencji, szkoleń, seminariów, e- learningu itp.; profesjonalizacja 
animatorów edukacji ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych dla 
wszystkich poziomów nauczania.  

4) Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów 
infrastruktury służącej edukacji ekologicznej Tworzenie wyposażenie i doposażenie 
centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju, mające wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty 
programowej obiektu lub regionu w dostosowaniu do odbiorców, z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dofinasowanie można uzyskać w formie dotacji bądź pożyczki: 

1) dofinansowanie w formie dotacji:  

a) do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych;  

                                              
36 http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-
pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/trojstronne-umowy-szkoleniowe [dostęp: 15.12.2015 r.] 

http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/trojstronne-umowy-szkoleniowe
http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/trojstronne-umowy-szkoleniowe
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b) do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji 
pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki 
narodowe; 

c) do 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów;  

2) dofinansowanie w formie pożyczki – uzupełnienie wkładu własnego z zastrzeżeniem, 
że kwota pożyczki nie może stanowić więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych 
pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji. Otrzymanie dofinansowania w formie 
pożyczki jest uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji, na to samo 
przedsięwzięcie; 

3) dofinansowanie w formie przekazania środków dla państwowych jednostek 
budżetowych – do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Beneficjentem mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej37. 

Ministerstwo Sportu i Turystki  

W ramach konkursów Ministerstwa Sportu i Turystki na realizację zadań publicznych z zakresu 
turystki możliwe jest pozyskanie dotacji na następujące działania: 

1) Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.  

2) Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje.  

3) Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację 
szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie 
Polski.  

4) Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.  

5) Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów. 

Wysokość środków przewidzianych na rok 2016 wynosi 2,5 mln zł.  

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania – 
w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują 
się na terenie Polski; a 50 % całkowitych kosztów zadania w przypadku pozostałych zadań. 
Ponadto wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację 
w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania. 

Beneficjentem w konkursie ofert mogą być zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe 
oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność 
w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, 
wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, 

                                              
37 http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-
ekologiczna/ 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
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działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi 
minimum 1 rok działalności38.  

 
2.3. Wnioski z badania delfickiego  

 

W dniach 02.11.2015 – 16.11.2015 przeprowadzone zostało badanie delfickie na potrzeby 
opracowania strategii działania i dokumentów organizacyjnych podmiotu odpowiedzialnego 
za zarządzanie produktem turystycznym "Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”. Badanie 
składało się z dwóch tur. 

Do udziału w badaniu delfickim zaproszono Ekspertów wytypowanych ze względu 
na posiadaną wiedzę, doświadczenie oraz znajomość uwarunkowań rozwoju „Wschodniego 
Szlaku Green Velo”. Byli to przedstawiciele kluczowych interesariuszy (w tym grupy 
inicjatywnej) jak również inne osoby, których wiedza na temat turystyki rowerowej, działalności 
klastrów oraz rozwoju regionalnego mogła być przydatna przy formułowaniu prognoz rozwoju 
szlaku. W celu zwiększenia obiektywności wypracowanych rezultatów udział w badaniu wzięli 
udział również Eksperci zagraniczni. Łączenie w badaniu wzięły udział dwadzieścia trzy osoby, 
w tym siedmiu Ekspertów zagranicznych. 

Wnioski: 

Eksperci biorący udział w badaniu delfickim prognozują realizację pozytywnych tez 
dotyczących rozwoju „Wschodniego Szlaku Green Velo” do roku 2030. Możliwości 
zaangażowania podmiotów trzech sektorów oceniane były jako umiarkowane, przy czym 
największego zaangażowania czasowego i organizacyjnego można się spodziewać ze strony 
sektora pozarządowego, zaś finansowego – sektora publicznego. 

Określając oczekiwana poszczególnych typów podmiotów wobec udziału w inicjatywie 
klastrowej „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” Eksperci wskazywali na 
zróżnicowanie pomiędzy typami podmiotów. Dla sektora publicznego ważny jest rozwój 
regionu, dla prywatnego możliwość poszerzania swojej oferty zaś dla organizacji 
pozarządowych wsparcie w realizacji celów statutowych. Jednocześnie wszystkie typy 
podmiotów, zdaniem Ekspertów, liczą na korzyści związane z możliwością udziału 
w działaniach promocyjnych.  

Jeśli chodzi o oczekiwania potencjalnych interesariuszy z trzech sektorów wobec docelowego 
operatora produktu „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo” to kluczowe znaczenie ma 
sprawność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poza tym dla podmiotów sektora 
publicznego znaczenie może mieć stabilność funkcjonowania podmiotu, dla sektora 
prywatnego komplementarność oferty klastra i możliwość nawiązywania współpracy z innymi 
podmiotami a dla organizacji pozarządowych spójność strategii zarządzania produktem.  

Analiza trzech możliwych scenariuszy rozwoju „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo” 
wykazała, że Eksperci wiążą możliwość uniknięcia większości potencjalnych ryzyk 
z utworzeniem klastra turystycznego posiadającego operatora w postaci lokalnej organizacji 
turystycznej. Scenariusz ten łączy się również z największym prawdopodobieństwem 
osiągniecia korzyści.  

                                              
38 
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/78747/original/Otwarty
_konkurs_ofert_na_realizacj%C4%99_zada%C5%84_publicznych_z_zakresu_turystyki_w_2016_roku
.pdf?1444029894 
 

https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/78747/original/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacj%C4%99_zada%C5%84_publicznych_z_zakresu_turystyki_w_2016_roku.pdf?1444029894
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/78747/original/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacj%C4%99_zada%C5%84_publicznych_z_zakresu_turystyki_w_2016_roku.pdf?1444029894
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/78747/original/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacj%C4%99_zada%C5%84_publicznych_z_zakresu_turystyki_w_2016_roku.pdf?1444029894
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2.4. Kształtowanie turystycznej inicjatywy klastrowej w oparciu o koncepcję wykorzystania 
dobrych praktyk 

 

Aktualne tendencje rynkowe, zmierzają do budowania opartego na wiedzy nowego modelu 
globalnej gospodarki. Stymulują one rozwój często innowacyjnych rozwiązań, służących 
budowaniu przewagi rynkowej przedsiębiorstw i pobudzaniu ich przedsiębiorczych inicjatyw, 
których efektem staje się wzrost gospodarczy regionów. Efektywność takiego modelu 
budowania przewagi rynkowej należy analizować zarówno poprzez ocenę najistotniejszych 
zjawisk zachodzących na rynku, jak i poprzez badanie podmiotów w nim uczestniczących, 
specyfiki ich wzajemnych powiązań oraz skuteczności wdrażanych przez nie innowacyjnych 
działań w kontekście zastosowań nowych koncepcji organizacji i zarządzania. Jednym z takich 
rozwiązań jest ogólnoświatowa tendencja włączania się przedsiębiorstw różnych branż 
w inicjatywy klastrowe, które jako innowacyjna forma powiązań pomiędzy kooperującymi 
i konkurującymi równocześnie ze sobą podmiotami, uzyskują możliwość działania 
na szerszych rynkach, w oparciu o silniejszą i bardziej stabilną pozycję rynkową, jaką dają 
im klastry.  

Temat klastrów gospodarczych, choć w Polsce nie stanowi już nowości, to jednak nadal jest 
niewystarczająco rozpropagowany i wykorzystywany, pomimo że jest to skuteczna forma 
powiązań przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, świata nauki oraz organizacji, których 
działalność ma ścisły związek z promocją rozwoju regionalnego. W tym kontekście 
szczególnie istotne wydaje się korzystanie z coraz bardziej docenianej idei pozytywnego 
naśladownictwa dobrych praktyk wdrożonych przez te klastry, których działalność okazała się 
sukcesem rynkowym i przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności regionu. W niniejszym 
rozdziale przedstawione zostanie koncepcja tworzenia turystycznej inicjatywy klastrowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych m.in. z kształtowaniem struktury klastra, 
ideą członkostwa, charakterystyką funkcji organów wspierających współpracę w klastrze oraz 
możliwością pozyskiwania środków finansowych, pozwalających na efektywne rozwijanie 
działalności klastra, wraz z konkretnymi rekomendacjami dla powstającej inicjatywy – Klastra 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 

 
2.4.1. Członkostwo w klastrze 

 

Powodzenie inicjatywy klastrowej w głównej mierze zależy od skuteczności pozyskiwania 
członków, budowania pozytywnych relacji pomiędzy nimi, zachęcania do podejmowania 
inicjatyw i kooperacji w ramach klastra. Członkostwo w klastrze stwarza wyjątkową możliwość 
podniesienia prestiżu, budowania rozpoznawalności oraz promocji podmiotu na krajowym, 
a często międzynarodowym rynku. Umożliwia równocześnie dostęp do najnowszych 
technologii, podniesienie konkurencyjności oraz ułatwia pozyskanie nowych klientów39.  
Do szczególnych możliwości, jakie stwarza członkostwo w klastrze, należy zaliczyć: 

 szanse pozyskania środków unijnych zarówno na działalność całego klastra jak 
i konkretnego podmiotu; 

 udział w spotkaniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych i szkoleniach organizowanych 
przez klaster oraz wymiana doświadczeń, 

                                              
39 J . Ferreira , C. Estev˜ao, Regional Competitiveness of Tourism Cluster: A Conceptual Model 
Proposal, University of Beira Interior, Covilhã 2009, Portugal. 
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 dostęp do bazy wiedzy klastra; 

 korzystanie z doradztwa ekspertów; 

 wzrost prestiżu, budowanie wiarygodności i rozpoznawalności marki; 

 możliwość pozyskania nowych klientów w ramach klastra; 

 korzystanie z przygotowanych dla podmiotów klastra ofert, w tym zakupów 
na preferencyjnych warunkach; 

 prowadzenie działań lobbingowych, zmierzających do wpłynięcia na władze lokalne w celu 
polepszenia warunków ekonomicznych do prowadzenia biznesu; 

 udział w działaniach marketingowych i materiałach promocyjnych dotyczących klastra 
i poszczególnych podmiotów w nim działających. 

Członkostwo w klastrze jest determinowane obecnością czynników takich jak40: regionalizm, 
przywództwo, kapitał społeczny, lojalność i kapitał. Szczególne znaczenie ma w tym 
kontekście kooperacja podmiotów skupionych na określonym obszarze i budujących swój 
sukces na gruncie współpracy opartej o konkurencyjność regionalną. Członkostwo w klastrze 
wiąże się z koniecznością podnoszenia jakości kapitału społecznego, stanowiącego nie tylko 
element kapitału intelektualnego, lecz również komponent wiedzy, umiejętności, doświadczeń 
i wartości, wspomagających rozwój klastrów 41. W tym wymiarze członkostwo w klastrze 
zapewnia podniesienie wartości kapitału społecznego działających w nim podmiotów, dążąc 
do społecznej efektywności, poprzez promocję wartości niezwykle istotnych z punktu widzenia 
klasteringu, a mianowicie zaufania, lojalności, odpowiedzialności i solidarności42. 
Równocześnie efektywne członkostwo w klastrze musi opierać się na zasadzie wzajemnej 
lojalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku tej inicjatywy gdyż w klastrze jego 
członkowie zwykle rywalizują ze sobą. Dlatego niezbędne jest stworzenie takiej atmosfery, 
która sprzyjałaby nie tylko konkurowaniu, ale również realnej współpracy pomiędzy 
podmiotami wchodzącymi w skład klastra. 

Koncepcja Potrójnej Heliksy 

Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw działających w strukturach klastrowych pokazuje, 
iż podmioty te nie różnią się znacznie od przedsiębiorstw spoza klastrów. Różnica pomiędzy 
nimi polega głownie na tym, że członkowie klastra zatrudniają zazwyczaj większą liczbę 
pracowników, a sama działalność tych przedsiębiorstw na rynku przewidziana jest na dłuższy 
okres. Należy również podkreślić, iż szczególnie w klastrach zaawansowanych 
technologicznie, członkostwo daje możliwość rozszerzenia działalności na nowe rynki, 
nie tylko te o zasięgu krajowym, ale również zagranicznym. Szczególnie istotny jest tu aspekt 
innowacyjności, której poziom w przedsiębiorstwach – członkach klastrów, stymulowany jest 
nie tylko poprzez zewnętrzne warunki konkurencyjne, ale również poprzez rywalizację 
w ramach klastra. Trzeba równocześnie podkreślić, że kluczowe znaczenie dla 
satysfakcjonującego członkostwa w klastrze ma również finansowanie działalności ośrodków 
innowacyjności oraz źródła pochodzenia funduszy zdobywanych na ich rozwój. W tym 

                                              
40 Sprawy nauki- biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydanie: 2006 /1 - Nauka – wiele 
spraw do załatwienia. 
41 J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walkiewicz, Badania Operacyjne i Systemowe 2006, Wiedza 
Systemowa dla Rozwoju Regionów i Przedsiębiorstw w Polsce . Akademicka Oficyna Wydawnicza 
EXIT, Warszawa 2006, s. 14-15. 
42 J. Stachowicz, The Impast of Clusters on the Growth of Social Capital, [w:] E. Bojar, Z Olesiński 
[red.], The emergence and development of Clusters in Poland, Difin, Warszawa 2007, s. 102. 

http://www.klasterhoreca.pl/pl/horeca-ggz
http://www.klasterhoreca.pl/pl/horeca-ggz
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obszarze szczególną rolę odgrywają władze lokalne i wewnętrzna polityka innowacyjna 
poszczególnych państw. Niezwykle ważne jest również koncepcja tzw. „Potrójnej Heliksy”, 
polegające na skutecznym współdziałaniu przedstawicieli władz, świata nauki oraz przemysłu, 
którego efektem powinna być zrównoważona polityka innowacyjna kraju43. Na poniższym 
schemacie przedstawiono proces tworzenia Potrójnej Heliksy, odzwierciedlający 
równocześnie zjawisko kształtowania się struktury klastrowej i efektywnego modelu 
członkostwa w klastrze44. 

 
  

                                              
43 E. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności 
regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa 2009, s. 97-98. 
44 H. Etzkowitz, L. Leydesdorff , The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to 
a Triple Helix of university–industry–government relations, Research Policy 29 2000 109–123. 



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

98 

Schemat 1. Trzyetapowy proces kształtowania się koncepcji Potrójnej Heliksy 
I. Centralizacja na poziomie kraju 

 

 
II. Okres przejściowy 

 
III. Potrójna Heliksa 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie H. Etzkowitz, L. Leydesdorff , The dynamics of innovation: 
from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations. 

W pierwszej konfiguracji, państwo ingeruje zarówno w obszar przemysłu, jak i systemu 
szkolnictwa wyższego, ukierunkowując i organizując ich wzajemne relacje. Model ten pokazuje 
dominującą rolę państwa w kształtowaniu relacji zarówno pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi jak i sektorem naukowo-badawczym. Następny etap budowania efektywnej 
kooperacji dotyczy modelu przejściowego i obejmuje rozdzielenie trzech sfer 
instytucjonalnych: uczelni, przemysłu i rządu, z założeniem, że łączą je jedynie umiarkowane 
wzajemne relacje, zaś kluczowym jest podkreślenie istnienia autonomicznego modelu 
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współistnienia tych podmiotów, stanowiącego podstawę budowania nowego kierunku 
w globalnym modelu zarządzania wiedzą i technologią. W koncepcji finalnej wykształcony 
zostaje Model Potrójnej Heliksy przedstawiający ideę efektywnego członkostwa w klastrze, 
poprzez kooperację trzech kluczowych obszarów i pozwalający na łatwiejsze generowanie 
wiedzy. Jest to model kooperacji łączący różne sfery instytucjonalne, gdzie każdy wciela się 
w inną rolę w ramach powstającego obszaru współpracy organizacji hybrydowych45. 

 

2.4.2. Forma prawna klastra 

 

Ze względu na fakt, że klastry są w Polsce dość nowym zjawiskiem, nie są normowane 
żadnymi polskimi przepisami prawa. Można jednak znaleźć szereg form organizacyjno-
prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla budowania wspólnych przedsięwzięć w klastrze 
i formalizowania struktury klastrowej. Najczęściej spotykaną w Polsce formą prawną klastrów 
są stowarzyszenie, fundacja i konsorcjum. Należy jednak podkreślić, że istnieją przypadki 
powoływania w ramach funkcjonującego klastra dwóch odrębnych bytów prawnych– np. spółki 
oraz stowarzyszenia. Zakłada się, że spółka ta zostaje powołana do realizacji konkretnego 
wspólnego przedsięwzięcia biznesowego, w obszarze działalności klastra. Rozważając 
alternatywne formy organizacyjno-prawne klastra, uczestnicy inicjatywy i wspólnych 
przedsięwzięć w ramach jego struktury, muszą skupić się głównie na prognozowaniu przyszłej 
aktywności klastra. Wiąże się to z analizą zagadnień dotyczących identyfikacji celów klastra 
i horyzontem czasowym ich realizacji, źródeł finansowania, z których klaster planuje korzystać 
oraz z wyznaczenia lidera klastra, który będzie koordynować jego działalność i zarządzać 
zaplanowanymi działaniami.  

W tabeli poniżej przedstawiono wybrane formy prawne klastra w odniesieniu do kształtowania 
inicjatywy klastrowej Wschodni Szlak Rowerowy (WSR) Green Velo. Można zauważyć, 
że wybór formy, w jakiej funkcjonować będzie ten klaster determinuje w znacznej mierze 
zakres obowiązków jego uczestników, sposób jego funkcjonowania oraz zasady współpracy 
poszczególnych jego członków. Stąd szczególnie istotny jest przemyślany wybór odpowiedniej 
formy prawnej, w ramach której klaster będzie funkcjonować, gdyż trafność tego wyboru 
znacząco będzie przekładać się w przyszłości na efektywność funkcjonowania Klastra WSR 
Green Velo. 

                                              
45 J . Ferreira , C. Estev˜ao, Regional Competitiveness of Tourism Cluster: A Conceptual Model 
Proposal, Op. cit. 
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Tabela 13. Charakterystyka najpopularniejszych form prawnych klastra 

Forma prawna Charakterystyka Zakres zadań koordynatora 
Źródła finansowania 

działalności 
Rekomendacje dla Klastra WSR 

Green Velo 

Stowarzyszenie Forma osobowości 
prawnej odseparowanej 
od pozostałych członków 
klastra (w ramach 
potrójnej heliksy), 
z założeniem, ze nie mogą 
być oni głownie 
jednoosobowymi osobami 
fizycznymi. 

Uprzywilejowana pozycja 
stowarzyszenia narzuca 
równocześnie ograniczenie 
znaczenia innych istotnych 
członków wspierających klaster. 
Podejmuje kluczowe decyzje, 
reguluje relacje w klastrze, 
organizuje jego działalność, 
koordynuje działania promocyjne, 
aplikuje o środki z programów 
operacyjnych. 

Finansowanie ze składek, 
których wysokość ustala 
się uchwałą wewnętrzną, z 
założeniem, ze 
wydatkowane na rzecz 
stowarzyszenia składki, 
nie stanowią kosztów 
uzyskania przychodów dla 
jego członków.  
Dla realizacji celów 
statutowych może 
prowadzić działalność 
gospodarczą. 
Ma możliwość 
z korzystania z przywilejów 
podatkowych. 
Może być beneficjentem 
środków z UE. 

W tej formie struktury klastrowej 
zarówno instytucje naukowo-
badawcze, jak i przedstawiciele 
samorządów znajdują się poza 
stowarzyszeniem, więc ich wsparcie 
dla klastra odbywa się niejako poza 
samym stowarzyszeniem. Pozycja 
organizacji turystycznej jako lidera 
klastra byłaby więc zdecydowanie 
uprzywilejowana, stąd propozycja 
takiej formy prawnej wymagałaby 
rozważenia. 

Fundacja Osoba prawna dla 
inicjatywy klastrowej 
 
 
 
 
 
 

Pełni rolę koordynatora 
współpracy członków klastra. 
Wyznacza zadania. 
Jej znaczenie jest kluczowe, gdyż 
pełni rolę uprzywilejowanego 
lidera, podczas gdy 
przedstawiciele świata biznesu, 
instytucje naukowo-badawcze czy 
przedstawiciele samorządów 
odgrywają w klastrze rolę 
drugoplanową. 

Może prowadzić 
działalność gospodarczą. 
Może korzystać z licznych 
przywilejów podatkowych. 
Opłaty członkowskie mają 
charakter dobrowolny, nie 
ma konieczności ich 
wprowadzania. 
Wpłaty pochodzące od 
fundatorów 

Forma prawna klastra polecana dla 
Klastra GreenVelo. Należy 
pamiętać, iż fundacja nie grupuje 
w swoich organach członków 
klastra, wymaga wprowadzenia 
konkretnych uregulowań prawnych 
definiujących relacje z pozostałymi 
członkami klastra. 

Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Spółka będąca 
koordynatorem podmiotów 
klastra 

Działania sprowadzają się głównie 
do świadczenia usług podmiotom 
klastra w zakresie działań 

Finansuje się sama 
z wynagrodzenia za 
zarządzanie konkretnymi 

Typ klastra, który często okazuje 
się być pomijany w możliwości 
finansowania z programów 
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Forma prawna Charakterystyka Zakres zadań koordynatora 
Źródła finansowania 

działalności 
Rekomendacje dla Klastra WSR 

Green Velo 

logistycznych, budowania strategii 
promocji, organizacji szkoleń 
i warsztatów, służących 
podniesieniu jakości kapitału 
ludzkiego w klastrze, doradztwa 
w zakresie możliwości aplikowania 
o fundusze, zwłaszcza Unijne.  
 
 
 
 

projektami bądź z opłat 
członków klastra za usługi 
świadczone na ich rzecz. 

pomocowych, ze względów 
formalnych, wykluczających 
możliwość aplikowania spółkom 
z o.o. o takie dofinansowanie.  
Ze względu na specyfikę Klastra 
Green Velo środki z programów 
pomocowych stanowić powinny 
większość budżetu klastra, stąd 
w tym przypadku ten model 
struktury klastrowej nie zasługuje 
na szczególną rekomendację. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Koszarek (red.), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa, 2011.  
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Przedstawione w tabeli powyżej informacje, dotyczą rekomendowanych form prawnych dla 
Klastra WSR Green Velo. Stowarzyszenie jako forma klastra, jest jednym z najczęściej 
wprowadzanych rozwiązań dla inicjatyw tego typu w Polsce. Do jego utworzenia niezbędny 
jest statutowy wymóg podpisu przynajmniej piętnastu osób fizycznych. Pomimo, 
że stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych, może prowadzić działalność 
gospodarczą według określonych zasad, które są określane w odrębnych przepisach. Trzeba 
także zauważyć, że dochód klastra w formie stowarzyszenia, pochodzący z tej działalności, 
podobnie jak majątek stowarzyszenia (na który mogą składać się składki członkowskie, 
darowizny, wpisowe, itd.), służyć może wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału pomiędzy członków klastra. 

Fundacja jako forma klastra różni się od stowarzyszenia tym, iż nie stanowi zbiorowości osób 
fizycznych, związanych przez członkostwo, natomiast posiada wydzielony majątek, który 
został przekazanym przez fundatora na własność, a jego wartość nie jest mniejsza niż tysiąc 
złotych. Należy pamiętać, że majątek ten służyć może jedynie realizacji celów o wysokiej 
użyteczności społecznej lub gospodarczej. Natomiast kapitał fundacyjny stanowić powinien 
stymulator gromadzenia od fundatorów dalszego majątku i dochodu niezbędnego 
do efektywnego funkcjonowania klastra w formie fundacji46. Trzeba również podkreślić, 
że Klaster WSR Green Velo, gdyby działał w formie fundacji, mógłby prowadzić działalność 
gospodarczą, oczywiście ściśle służącą realizacji celów fundacji, zapisanych w jej statucie47. 

Dodać należy także, że inicjatywy klastrowe charakteryzuje indywidualny stopień 
sformalizowania relacji. Stąd formuła organizacyjna Klastra WSR Green Velo determinowana 
będzie faktem czy jest to inicjatywa oddolna (powołana przez firmy lub innych uczestników 
klastra), czy też odgórna (powołana przez administrację) oraz koncepcją jaki podmiot pełnić 
będzie funkcję lidera/koordynatora działań klastra. Przykładowo, gdyby inicjatywa klastrowa 
WSR Green Velo przyjęła formułę stowarzyszenia, pozwoliłoby to na sformalizowanie 
inicjatywy klastrowej (walne zgromadzenie członków). Kolejnym krokiem byłoby powołanie 
podmiotu, który będzie spełniać rolę lidera i koordynować proces zarządzania klastrem, 
tworząc biuro klastra, którego podstawowe finansowanie (szczególnie istotne w pierwszej fazie 
kształtowania inicjatywy klastrowej) opierałoby się na składkach członkowskich.  

 

2.4.3. Struktura klastra i funkcje w klastrze 

 
Kwestia opracowania właściwej struktury klastra, stanowi jeden z kluczowych problemów 
w procesie kształtowania inicjatywy klastrowej. Punktem wyjścia do rozpoczęcia dyskusji na 
temat opracowania właściwej koncepcji zarządzania klastrem, powinien być wybór 
potencjalnego lidera- koordynatora działań klastra, poprzedzony wnikliwą analizą otoczenia 
wewnętrznego oraz zewnętrznego klastra oraz potencjału lokalizacji klastra w wymiarze 
gospodarczym, społecznym, geograficznym itp. Trzeba zauważyć, że każdy klaster jest inny, 
branże, w których działa mają swoją specyfikę a bezkrytyczne przeniesienie modelu 
funkcjonowania klastra, z działającej już inicjatywy tego typu na nowopowstającą, często 
okazuje się być pomyłką. Ze względu na specyfikę klastrów turystycznych, model budowania 
tej struktury wydaje się być znacznie trudniejszy niż w przypadku tzw. klastrów wysokich 
technologii czy innych rozwiniętych klastrów przemysłowych. Stąd szczególnie zalecane jest 
unikanie na tym etapie kopiowania rozwiązań zastosowanych w wymienionych powyżej 
specjalizacjach oraz skupienie się na indywidualnej specyfice kształtowanej struktury 

                                              
46 Tworzenie i Zarządzanie Inicjatywą Klastrową, Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 
2009, s. 98-100. 
47 Na podstawie materiałów szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Program 
szkoleń promujących clustering”. 
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klastrowej, potencjale turystycznym regionu oraz analizie jakości branży turystycznej i branż 
komplementarnych. 

Omawiając aspekt organizacyjny klastrów można stwierdzić, że charakteryzują się one 
różnymi strukturami funkcjonalnymi. Najczęściej występującymi organami w klastrach są: 
Zgromadzenie, Rada Klastra, Prezydium Klastra, Komitet Sterujący, Zarząd, Koordynator jak 
również Grupy Zadaniowe. Ich charakterystyka oraz zakres zadań został przedstawiony 
w poniższej tabeli. 
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Tabela 14. Organy wspierające współpracę w klastrze 

Organ klastra Uczestnicy Charakterystyka Zakres działań 

Zgromadzenie/ 
Forum 

Przedstawiciele 
członków klastra 

Organ funkcjonujący w ramach podmiotu 
stworzonego na bazie umowy formalny lub 
nieformalny, działający na poziomie 
zarządzania strategicznego 

Umożliwia zaangażowanie się członków podmiotów klastra 
w opracowywanie kierunków rozwoju klastra oraz 
podejmowania decyzji strategicznych związanych z 
rozwojem inicjatywy 

Rada Klastra/ 
Komitet 
Sterujący 

Osoby wybrane przez 
uczestników klastra do 
bieżącego 
monitorowania realizacji 
strategii. Najczęściej 
pełniące swoją funkcję 
nieodpłatnie, dla 
budowania pozytywnego 
wizerunku klastra. 

Organ działający na poziomie taktycznym 

Podejmuje decyzje i monitoruje działalność klastra m.in. 
w zakresie nadzorowania realizacji zadań realizowania 
projektów, przyjmowania nowych członków, oraz 
powoływania grup roboczych. 

Rada 
Honorowa/Rada 
Naukowa 

Osoby zapraszane 
przez członków klastra, 
cieszące się zaufaniem 
społecznym lub osób 
pełniące funkcje 
publiczne ważne 
z punktu widzenia 
interesów klastra. 

Organ o charakterze doradczym, złożony 
z ekspertów  

Wydawanie opinii w sprawach, w których uczestnicy lub 
Rada Klastra przedstawi zwróci się do niej z zapytaniem 
dotyczącym konkretnego problemu 

Grupa 
zadaniowa 

Osoby wybierane 
spośród członków 
klastra lub zapraszani 
spoza ich kręgu 

Organ zazwyczaj powoływany i odwoływany 
przez Radę Klastra, która szczegółowo określa 
skład osobowy, zakres zadań, którymi dana 
grupa ma się zająć oraz harmonogram ich 
realizacji. 

Umożliwiają realizowanie wspólnych projektów, 
organizowanie szkoleń, wspólne działania promocyjne itp. 
(m.in. realizacji wspólnego projektu współfinansowanego 
funduszami UE, organizowania szkolenia, wspólnych 
zakupów usług, wspólnej promocji itp.) 

Koordynator 
Klastra/Zespół 
zarządzający/ 
Biuro 
Klastra/Lider/ 

Dowolny podmiot, 
zawiązany w ramach 
inicjatywy bądź 
związany z nią poprzez 
umowę konsorcjum lub 
współpracy 

 Organ, którego działanie monitoruje Rada 
Klastra mając równocześnie uprawnienia do 
zmiany zespołu menedżerskiego działającego 
w jego ramach, opiniowania realizowanych 
projektów oraz monitorowania realizacji 
strategii oraz aktualizacji planu działania 
Klastra. 

Zarządza bieżącą działalnością klastra, na płaszczyźnie 
operacyjnej, zapewniając właściwą organizację jego 
działalności i realizację celów zakładanych w strategii 
działania. 
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Organ klastra Uczestnicy Charakterystyka Zakres działań 

 
Animator 

Zazwyczaj konkretna 
osoba, menadżer 

Wyznaczany przez Lidera klastra, jako osoba 
odpowiedzialna za wdrażanie konkretnych 
rozwiązań przyjętych przez koordynatora 
klastra 

Ogólna odpowiedzialność za funkcjonowanie inicjatywy 
klastrowej, Rozwijanie wiedzy na temat działań podmiotów 
w ramach klastra, wiedzy o kształtowaniu się inicjatywy 
klastrowej, zewnętrznych zasobach oraz zagadnieniach, 
które mogą być przydatne w rozwijaniu klastra 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Opracowania: Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową, IBnGR, Gdańsk 2009. 
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W procesie tworzenia struktury Klastra WSR Green Velo szczególną uwagę należy zwrócić 
na rolę koordynatora/lidera klastra. Skupiać się ona będzie głównie na tworzeniu dogodnych 
warunków dla rozwoju działalności klastra, poszukiwaniu dodatkowych funduszy i aplikowaniu 
o środki na jego rozwój oraz pozyskiwaniu nowych podmiotów do współpracy, jego promocji 
itp. Istotną rolę w procesie aktywizacji działań lokalnych przedsiębiorstw oraz stymulowaniu 
rozwoju klastra mogą spełniać: samorządy lokalne, agencje rozwoju regionalnego, ośrodki 
akademickie, a także organizacje, których działalność wiąże się z propagowaniem 
innowacyjności i rozwoju w regionie. Natomiast przedsiębiorstwa, które stają się przywódcami 
w klastrze, to najczęściej lokalni liderzy rynkowi o silnych tradycjach działalności w danej 
branży, stabilnej pozycji rynkowej i znanej marce. Można zauważyć, iż często obszar będący 
siedzibą klastrów stanowią te województwa, które potencjalnie wydają się być w znacznie 
gorszej kondycji gospodarczej od innych. Zazwyczaj związane jest to raczej z brakiem 
znaczących inwestycji w regionie i jego autopromocji, niż z rzeczywistą analizą potencjału 
gospodarczego i perspektyw rozwoju jakie może stwarzać rozpoczęcie działalności na takim 
właśnie terenie48. W przypadku Klastra WSR Green Velo rolę jego lidera/koordynatora 
mogłaby spełniać Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako partner 
wykonawczy projektu promocyjnego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, 
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
W tym przypadku rola koordynatora skupiałaby się głównie na: 

 realizacji planu działania na podstawie zapisów strategii Klastra; 

 koordynacji przepływu informacji oraz budowaniu modelu efektywnej komunikacji 
wewnątrz klastra; 

 aplikowaniu o środki finansowe na realizację działań klastra; 

 reprezentowaniu klastra na zewnątrz; 

 planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu działań marketingowych; 

 inicjowaniu i wspieraniu realizacji projektów na rzecz uczestników klastra; 

 opracowaniu i wdrożeniu wysokiej jakości programów kształcenia i szkolenia 
branżowego; 

 koordynacji wydatków budżetowych klastra; 

 monitorowaniu i raportowaniu wyników działań do organów strategicznych klastra oraz 
jego członków. 

Wyjątkowe znaczenie dla sukcesu tworzonego klastra będzie mieć właściwy wybór animatora- 
menadżera Klastra. Należy bowiem pamiętać, że to do jego zadań należało będzie m.in: 
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi, współpraca z innymi 
inicjatywami i grupami branżowymi, organizacja pracy biura klastra i zewnętrznych 
usługodawców oraz tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i dobrych relacji miedzy 
firmami i parterami. Trzeba zaznaczyć, że dla powodzenia inicjatywy klastrowej WSR Green 
Velo, przedstawiciele podmiotów klastra powinni być szczególnie zachęcani do tworzenia, 
w ramach klastra, grup liczących po kilku uczestników, w celu zainicjowania konkretnego 
przedsięwzięcia. Takie działania mogłyby być realizowane w ramach grup zadaniowych, które 
należałoby sformalizować na mocy dodatkowych umów, szczegółowo określających zasady 
współpracy.  

 

                                              
48 S. Dyrda-Maciałek, Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych, 
praca doktorska, Politechnika Śląska, Zabrze 2010. 
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Przykłady wybranych turystycznych struktur klastrowych 

Klaster Turystyczny zlokalizowany na terenie Republiki Południowej Afryki, to ponadregionalna 
inicjatywa wspólnej aktywności turystycznej, łącząca cztery agendy rządowe, pełniące rolę 
lidera w rozwoju przemysłu turystycznego. Inicjatywa skupia również publiczne i prywatne 
podmioty świadczące usługi turystyczne i paraturystyczne. Głównym zadaniem utworzonego 
w 1998 roku Klastra jest kooperacja świata biznesu, nauki, przedstawicieli rządu oraz rynku 
pracy w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów, ustalaniu celów, misji i wspólnej strategii 
oraz ustalania wyzwań rynkowych dla klastra49.  

Główne cele południowoafrykańskich regionalnych i lokalnych inicjatyw klastrowych 
sprowadzają się do: 

 sprawdzenia możliwości wdrożenia międzynarodowych najlepszych praktyk w rozwoju 
lokalnego rynku turystycznego; 

 powielania schematu rozwoju struktury przez kolejne klastry lokalne; 

 diagnozowania różnic w procesie rozwoju turystyki na obszarze czterech regionów, 
w których funkcjonują lokalne klastry; 

 rozwoju powiązań pomiędzy różnymi poziomami klastra: narodowym, tematycznym 
i lokalnym; 

 zachęcania podmiotów zlokalizowanych na terenie innych regionów do współdziałania 
w ramach struktur klastrowych50. 

                                              
49  Local Government Tourism Conference Report, National Department of Tourism, RSA, Pretoria 
2013. 
50 Report: Tourism Development Framework: 2013 to 2017, for the City of Cape Town, 2013. 
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Schemat 2. Południowoafrykański Klaster Turystyczny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transforming the South African tourism industry: The 
emerging black-owned bed and breakfast economy Rogerson, Christian M GeoJournal; 2004; 60, 3; 
ABI/INFORM Complete. 

Podstawowym celem Klastra, w początkowej fazie jego działalności, było przekonanie 
przedstawicieli podmiotów rynkowych oraz operatorów turystycznych do korzyści, jakie 
przyniesie wzajemna kooperacja i efektywny system wymiany informacji pomiędzy 
uczestnikami Klastra. W tym celu zdefiniowano siedem płaszczyzn funkcjonowania Klastra 
Turystycznego: jedną jako narodową, dwie tematyczne oraz cztery o charakterze lokalnym. 
Podział ten pozwolił na pobudzenie konkurencyjności i przedsiębiorczości zarówno 
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w wymiarze globalnym jak i regionalnym, natomiast wzajemna kooperacja podmiotów 
zrzeszonych w Klastrze, wsparcie ze strony władz oraz włączenie do inicjatywy jednostek 
naukowo-badawczych, wpłynęło na wzrost poziomu zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz 
dochodów na poziomie lokalnym51. Rolę lidera ponadregionalnego Klastra pełnią 
reprezentanci biznesu, przedstawiciele władz i rynku pracy. Tworzą oni TCC – Konsorcjum 
Klastra, którego rola polega na koordynowaniu działań, formułowaniu celów oraz strategii, 
monitorowaniu działań Klastra i wprowadzaniu nowych rozwiązań rynkowych (schemat 
powyżej). Lokalne klastry, wchodzące w skład całej południowoafrykańskiej inicjatywy 
klastrowej, obejmują cztery odrębne regiony kraju i pokazują różny stopień zaawansowania 
i kierunków działań lokalnych podmiotów turystycznych. Należy podkreślić, że zatrudnienie 
w podmiotach turystycznych skupionych w Klastrze, koncentruje się głównie na małych 
przedsiębiorstwach i lokalnych stowarzyszeniach.  

 

Klaster Tourism Tropical North Queensland 

 

Klaster Tourism Tropical North Queensland, funkcjonujący na terenie Stanu Queensland 
w Australii, jest przykładem sieci współpracy utworzonej na obszarze charakteryzującym się 
szczególną atrakcyjnością turystyczną. Stanowi on modelowy przykład kooperacji podmiotów 
branży turystycznej, skupiając ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw i organizacji 
turystycznych działających na tym terenie oraz podmiotów branż paraturystycznych. Należy 
podkreślić, że w Klastrze TTNQ podmioty bezpośrednio związane z turystyką stanowią 
zaledwie ¼ spośród niespełna 400 członków. Zaś pozostałe podmioty członkowie sieci są 
przedstawicielami branż komplementarnych, których specjalizacja w różnym stopniu łączy się 
z szeroko pojętym zagadnieniem korzystania przez klientów z atrakcji i usług występujących 
na terenie destynacji turystycznej. W budżecie Klastra około 1/3 stanowią wpływy pochodzące 
ze środków publicznych w formie dotacji, na poziomie centralnym i samorządowym, 
przeznaczanych na wspieranie rozwoju struktur sieciowych. Największą część dochodów 
Klastra (ok. 50%) stanowią natomiast środki pochodzące z płaconych przez zrzeszone 
podmioty składek członkowskich52. 

Funkcjonowanie klastra TTNQ w ramach sieciowych powiązań w zakresie promocji przemysłu 
turystycznego skupionych na partnerstwie i inwestowaniu w oparciu o pozyskany kapitał 
zostało przedstawione na schemacie poniżej. Efektywność tych działań należy rozpatrywać 
na czterech poziomach: subregionalnym, regionalnym, stanowym i krajowym. Na poziomie 
subregionu działania te koordynowane są przez koordynatorów przemysłowych, którzy w 
ramach powiązań z przedstawicielami lokalnego samorządu oraz z lokalnymi organizacjami 
turystycznymi, tworzą działający już na poziomie regionalnym Klaster Tourism Tropical North 
Queensland53. 

  

                                              
51 Ibidem. 
52 S. Nordin, Tourism Clustering & Innovation. Paths to Economic Growth and Development, European 
Tourist Research Institute, Ostersund, Sweden 2003, s.36.; za: M. Wilk-Grzywna, Tworzenie klastrów 
dla produktów turystycznych przykład Tropical North Queensland w Australii oraz Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo w Polsce, 2015. 
53 The economic and social impacts of tourism in the Far North Queensland planning region, 
Department of Infrastructure and Planning, Australia 2009. 



 

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziom  
subregionalny  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziom regionalny 
 
 
 
 
Poziom stanowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziom narodowy 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie C. Charlton, Tourism Cluster Sustainability. A practical 
case study: www.kleinhardt.com.au., dostęp z dn. 20.11.2015. 
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Schemat 3. Klaster Turystyczny TTNQ w strukturze powiązań w zakresie promocji 

http://www.kleinhardt.com.au/
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Tabela 15. Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego Queensland ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Klastra Turystycznego TTNQ 

Cele strategiczne Planowane działania 

Budowanie silnego 
partnerstwa 

Współpraca i działalność przedstawicieli władz w celu zapewnienia 
skutecznego planowania, polityki i inwestycji w perspektywie kolejnych 
20 lat 
Zaangażowanie się społeczności w podejmowanie działalności 
gospodarczej w branży turystycznej. 
Tworzenie kultury współpracy w całej branży, której kluczowym celem 
jest zadowolenie klientów. 

Zachowanie zasobów 
naturalnych i walorów 
kulturowych 

Maksymalizacja atrakcyjności zasobów turystyki w zakresie 
dziedzictwa kultury, sztuki, kultury, przyrody i rdzennych doświadczeń 
turystycznych. 
Umożliwienie dostępu do parków narodowych poprzez odpowiednią 
infrastrukturę. 

Dostarczenie doskonałej 
jakości obsługi i innowacji 

Wykorzystanie najlepszych systemów cyfrowych na świecie i integracji 
innowacji technologicznych we wszystkich firm turystycznych. 
Poprawa konkurencyjności turystyki poprzez promowanie budowania 
przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. 
Dostarczenie wysokiej jakości usług i standardu obiektów 
turystycznych. 
Określenie priorytetów siły roboczej do potrzeb przemysłu 
turystycznego. 

Cel zrównoważonego 
portfela rynków 

Zachowanie i rozwijanie wartość projektu na rynku krajowym. 
Dostarczanie innowacyjnych i unikalnych wydarzeń i doświadczeń do 
budowania pozytywnego wizerunku regionu oraz marki turystycznej 
klastra TTNQ Queensland. 

Oferta kultowych 
doświadczenia 

Wspieranie i rozwój imprez turystycznych. 
Opracowanie nowych i istniejących produktów, dla podniesienia 
stopnia zadowolenia klienta z oferowanych usług i kształtowanie 
lojalności klienta. 
Budowania nowych produktów klastrów jako wizytówek regionu. 

Rosnący dostęp do 
inwestycji 

Usunięcie barier dla inwestycji poprzez redukcję kosztów 
i stymulowanie zaufania inwestorów, zapewniając, ze Queensland ma 
przewagę nad konkurencją globalną. 
Dostarczenie zrównoważonego systemu transportu multimodalnego, 
który zapewnia bezpieczny i sprawny dostęp do atrakcji turystycznych 
regionu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej: 
www.ttnq.org.au, dostęp z dn. 21.11.2015. 

W tabeli powyżej przedstawiono wizję rozwoju turystyki w stanie Queensland wraz 
z projektowanymi przedsięwzięciami inicjowanymi przez Klaster TTNQ. Punktem wyjścia do 
zaplanowanej strategii działań są liczne doświadczenia wynikające z turystycznego charakteru 
regionu, działalność klastra oraz sytuacja rynkowa lokalnych podmiotów turystycznych, które 
stanowić mają podstawę odniesienia sukcesu. Strategia działania opiera się więc na 
zaprezentowaniu najlepszych praktyk i doświadczeń pracowników branży turystycznej, 
walorów kultury i dziedzictwa, cudów natury i klimatu oraz powiązań kooperacyjnych w ramach 
Klastra. Szczególną rolę odgrywa również zaangażowanie przedstawicieli władz 
i społeczności, powszechnie uznawane za fundamentalne dla przyszłości gospodarczej, 
środowiskowej i społecznej Queensland. Taka wizja rozwoju regionu i funkcjonującego w nim 
Klastra skupia się na realizacji kluczowych celów strategicznych. Wśród nich za najważniejsze 
można uznać: budowanie silnego partnerstwa w regionie i wewnątrz klastra, zachowanie 
nienaruszonej natury i dziedzictwa kulturowego, zapewnienie wysokiej jakości oferowanych 
usług i stymulowanie rozwoju innowacyjności w branży turystycznej oraz ułatwienie dostępu 
do źródeł finansowania nowych przedsięwzięć i realizowania projektów. 

http://www.ttnq.org.au/
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2.4.4. Źródła finansowania klastra 

 
Kwestia skutecznego finansowania klastrów, stanowi jedno z najważniejszych zagadnień przy 
opracowywaniu koncepcji klasteringu. W związku z tym, jednym z warunków osiągniecia 
sukcesu jest właściwe zaplanowanie działań finansowych, umożliwiające później skuteczną 
realizację zadań klastra. Analiza sytuacji klastrów w Polsce pokazuje, ze w perspektywie 
finansowej 2007-2013 klastering napotykał na swojej drodze liczne problemy i przeszkody, 
często o charakterze proceduralnym. W związku z tym w polityce wsparcia klastrów do 2020 
roku, wprowadzono szereg zmian54. Zostało wprowadzonych wiele udogodnień, które mają 
ułatwić klastrom funkcjonowanie w oparciu o pozyskiwanie funduszy publicznych. W 
poprzedniej perspektywie dotacje były przyznawane liderom-koordynatorom klastrów, którzy 
następnie prowadzili działania na rzecz członków klastra. Ta forma finansowania została 
utrzymana a jednocześnie wprowadzono także nowy model finansowania klastra. Polega on 
na bezpośrednim wsparciu realizacji konkretnych projektów dla firm i instytucji będących 
członkami klastra. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość pozyskiwania przez klastry 
dotacji na usługi i cele dodatkowe takie jak m.in. transfer technologii, doradztwo 
specjalistyczne, szkolenia branżowe, wynajmowanie infrastruktury laboratoryjnej. Klastry o 
zasięgu krajowym mogą ubiegać się o finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, natomiast na klastry działające na poziomie województwa - o fundusze z 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Dodatkowo klastry z województwa lubelskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego są objęte 
dofinansowaniem w ramach programu Polska Wschodnia. W tabeli poniżej przedstawiono 
możliwości finansowania działalności klastrów z podziałem na pochodzące ze źródeł 
publicznych oraz prywatnych. 

Tabela 16. Wybrane źródła finansowania działalności klastrów 

Publiczne Prywatne 

Współfinansowanie projektów ze środków 
unijnych w ramach programów regionalnych, 
krajowym i międzynarodowym 

Składki członkowskie  

Udział w przychodach ze wspólnych licencji 
i patentów (klastry wysokich technologii) 

Wspierające konkretne działania dotacje celowe, 
pochodzące z instytucji regionalnych i lokalnych, 
takich jak samorządy lokalne, agencje rozwoju 
regionalnego, instytucje otoczenia biznesu 

Wpłaty od sponsorów 

Przychody z usług realizowanych w ramach 
klastra 

Przychody z wygranych przetargów na usługi 
świadczone podmiotom sektora publicznego 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Trzeba zaznaczyć, że nie istnieje jeden konkretny model finansowania klastrów ze względu 
na źródło pochodzenia funduszy. Jest to kwestia indywidualna, uzależniona od potencjału, 
specjalizacji, struktury i wielu innych czynników charakteryzujących klaster. 

W poniższej tabeli przedstawiono najistotniejsze zagadnienia, dotyczące źródeł finansowania 
klastra, wraz z rekomendacjami, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez inicjatorów 
projektu, już na etapie planowania działalności inicjatywy klastrowej WSR Green Velo. 

                                              
54 Informacje zawarte na stronie internetowej www.pi.gov.pl: Projekty nowych instrumentów 2014-2020: 
Klastry. 
 

http://www.pi.gov.pl/
http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95885.asp
http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95885.asp
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Tabela 17. Proponowane źródła finansowania działalności klastrów w Polsce w odniesieniu do Klastra 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo 

Źródła 
finansowania 

klastra 

Istota wybranego 
modelu finansowania 

Typy finansowania 

Rekomendacje rozwiązań 
dla Klastra WSR Green 

Velo w zakresie 
finansowania jego 

działalności 

 

Środki publiczne 

Uzależnione głównie 
od regionalnych 
programów 
operacyjnych 

Bezzwrotne 
finansowanie 
projektów lub 
finansowanie 
instytucjonalne 

Jednym z kluczowych 
problemów funkcjonowania 
klastrów w Polsce jest 
niewykorzystywanie 
możliwości finansowania 
z tego typu środków 
finansowych, wynikające 
z błędów formalnych przy 
opracowaniu jego struktury. 
W związku z tym 
szczególnie istotne jest 
właściwe powołanie prawnie 
zinstytucjonalizowanej 
organizacji pełniącej rolę 
jego lidera. 

 

 
Źródła prywatne 

Opiera się na opłatach 
wnoszonych przez 
członków klastra za 
konkretne usługi. 
Często zróżnicowane - 
w zależności od 
wysokości składki, 
członkowie klastra 
otrzymują dostęp do 
szerszej oferty korzyści 
i usług oferujących 
przez klaster. 

Składki członkowskie 
za przynależność do 
struktury klastrowej. 

Wprowadzenie opłat 
członkowskich od początku 
działalności klastra i przy 
zachowaniu zasady, iż nie 
mogą być one ustalone na 
zbyt niskim poziomie, co 
często dla podmiotów 
klastra ma negatywny 
wymiar psychologiczny 
w myśl przekonania, ze 
jedynie pakiety korzyści 
o wyższej cenie maja 
atrakcyjną jakość.  

 

 Programy 
międzynarodowe55 

Opiera się na realizacji 
międzynarodowych 
programów 
o charakterze 
innowacyjnym 

Środki przeznaczane 
na przedsięwzięcia 
o charakterze 
transgranicznym, 
transnarodowym 
i międzyregionalnym56  

Stanowić mogą alternatywę 
dla środków z regionalnych 
programów operacyjnych. 
Szczególną zaletą środków 
pochodzących z tego źródła 
jest fakt, że wkład własny 

                                              
55 Np. Norweski Mechanizm Finansowy, Polsko – Szwajcarski Program Współpracy; za: E. Sulżycki, 
System Finansowy Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, Gdańsk 2011. 
56 Np. Projekt "Alpejsko-Karpacki Turystyczy Klaster Wiedzy" (AKTKW) realizowany w ramach Grantu 
Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Fundusz Partnerski. Współfinansowany 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Celem ogólnym projektu była budowa i stworzenie podstaw rozwoju strategicznego 
systemu partnerstw polsko – szwajcarskich działających na rzecz współpracy podmiotów związanych z 
alpejskim i karpackim wymiarem zrównoważonego rozwoju w dziedzinie turystyki, w szczególności w 
zakresie tworzenia systemu zarządzania „marką karpacką” w turystyce z wykorzystaniem doświadczeń 
szwajcarskich, której wyrazem jest AKTKW. Termin realizacji: maj 2012 – kwiecień 2013. Całkowita 
wartość projektu:785 696 PLN, wkład własny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska: 78 570 PLN. 
; za: www.karpacki.pl, dostęp z dn. 15.12.2015. 

http://www.karpacki.pl/
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Źródła 
finansowania 

klastra 

Istota wybranego 
modelu finansowania 

Typy finansowania 

Rekomendacje rozwiązań 
dla Klastra WSR Green 

Velo w zakresie 
finansowania jego 

działalności 

(zazwyczaj min. 25%) nie 
musi mieć wymiaru 
finansowego, środki są 
zwolnione od podatku 
dochodowego dla osób 
fizycznych i prawnych, zaś 
w razie niepowodzenia przy 
realizacji projektów, 
beneficjent nie jest 
zobowiązany do zwrotu 
otrzymanego wsparcia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Koszarek (red.), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie 
i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa, 2011.  

Analizując doświadczenia europejskich i polskich klastrów turystycznych, należy podkreślić 
szczególne znaczenie roli funduszy publicznych w finansowaniu działalności klastrów. 
W znacznym stopniu są one bowiem odpowiedzialne za pokrywanie kosztów zatrudnienia 
pracowników, wynajmu biura klastra oraz jego wyposażenia. Źródła finansowania ze środków 
publicznych dotyczyć mogą przede wszystkim bezzwrotnego finansowania projektów. 
Równocześnie można zauważyć, że polskie klastry nie wykorzystują skutecznie możliwości 
aplikowania o środki unijne. Zaledwie 10% wskaźnik finansowania inicjatyw klastrowych 
w Polsce ze środków programów operacyjnych, przy około 50% wskaźniku57 dotyczącym 
klastrów niemieckich, pokazuje, że należy zmienić podejście koordynatorów polskich klastrów 
do koncepcji pozyskiwania środków publicznych na rozwój działalności inicjatyw klastrowych. 

Tabela 18. Zrównoważony model finansowania działalności klastra 

I Etap działań 
 

Charakterystyka 
działań 

Przeznaczenie 
środków 

Rekomendacje dla Klastra 
WSR GreenVelo 

Identyfikacja 
struktury kosztów 

Szacowanie 
potencjalnych 
kosztów  

W początkowej fazie są 
przeznaczane na 
wynajem lokalu, zakup 
wyposażenia biura 
klastra, zatrudnienie 
personelu. 
 
2. W kolejnej fazie 
dotyczą kosztów 
materiałów 
promocyjnych i 
sprzętów oraz kosztów 
opracowania logo 
klastra, wynajmu sal 
i catering na spotkania 
z potencjalnymi 
członkami struktury. 
 

Ze względu na fakt, ze 
właściwie skonstruowany 
budżet stanowi kluczowy 
czynnik efektywnej 
realizacji zadań klastra, 
należy skupić się na 
właściwym zestawieniu 
planowanych wydatków 
i przychodów. 
Doświadczenia wielu 
polskich klastrów pokazują, 
ze w trakcie planowania 
zakładanych kosztów 
działalności pomijane 
zostają liczne pozycje, co 
skutkuje utratą jego 
płynności a w efekcie 
zmniejszeniem 
efektywności 
funkcjonowania klastra. 

                                              
57 M. Koszarek, (red.), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, 
Warszawa, 2011, s. 151. 
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II Etap działań 
 

Charakterystyka 
działań 

Zalety właściwie 
opracowanego planu 

Rekomendacje dla klastra 
GreenVelo 

Opracowanie planu 
finansowego 

Opiera się na 
opracowaniu 
budżetu Klastra 
pozwalające na 
skuteczne 
funkcjonowanie 
struktury 

Zabezpieczenie 
płynności finansowej 
klastra. 
Opracowanie 
planowanych wydatków 
i przychodów na okres 
jednego roku oraz w 
ujęciach kwartalnych. 
Zaplanowanie 
niezbędnej rezerwy na 
nieprzewidziane 
wydatki. 
 

W procesie przygotowania 
planu finansowego należy 
pamiętać o potencjalnych 
opóźnieniach wypłat transz 
płatności w ramach 
realizowanych przez klaster 
projektów, co może 
skutkować zaburzeniem 
płynności finansowej, stąd 
przy konstruowaniu budżetu 
niezbędne jest 
zaplanowanie dodatkowych 
przychodów koniecznych do 
zbilansowania budżetu. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejną kwestią, związaną z obserwacją skuteczności funkcjonowania klastrów w Polsce, jest 
wyznaczenie działań, dla Klastra WSR Green Velo. W obszarze finansowania klastra, należy 
zwrócić szczególną uwagę na proces kształtowania i rozwoju tej inicjatywy poprzez 
realizowanie zadań założonych w budżecie (tabela poniżej). Do najistotniejszych działań 
w tym zakresie powinno należeć: 

 wczesne aplikowanie o fundusze, ze świadomością, że okres oczekiwania na przyznanie 
dotacji bywa stosunkowo długi i występują opóźnienia w wypłacaniu transz przy realizacji 
samego projektu, 

 dokładne, realistyczne szacowanie kosztów działalności klastra, precyzyjnie zaplanowany 
budżet, 

 zapewnienie Klastrowi płynności finansowej w momentach oczekiwania na wpływy głównie 
z programów pomocowych, 

 oszacowanie rozsądnej wielkości składek członkowskich, 

 zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej Klastrak 

 wdrożenie skutecznego systemu monitorowania wydatkowania funduszy Klastra. 

Dla ukazania udziału poszczególnych źródeł finansowania działalności klastra w jego 
budżecie, przedstawiono charakterystykę funduszy na przykładzie Klastra Medical Valley 
(tabela poniżej). Istotnym obszarem jego działalności jest kierowanie oferty do osób 
zainteresowanych skorzystaniem z usług klastra w ramach turystyki medycznej 
z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych dla zapewnienia optymalnej opieki 
zdrowotnej. Dolina Medyczna Europejskiego Regionu Metropolitalnego Norymberga (Medical 
Valley) jest jednym z najefektywniejszych ekonomicznie i najbardziej aktywnych klastrów 
badawczych technologii medycznej na całym świecie. Kluczowy element sukcesu działalności 
Klastra stanowi efektywna współpraca prestiżowych partnerów ze sfery przedsiębiorczości, 
badań, opieki zdrowotnej i polityki, których połączyły intensywne powiązania sieciowe. Jako 
modelowa konstrukcja klastrowa Medical Valley została uznana wiodącym klastrem krajowym 
przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Klaster zrzesza 180 firm 
działających w branży wysokich technologii medycznych, w których zatrudnionych jest około 
16 000 pracowników. Skupia również ok. 40 szpitali, w których leczy się ponad 500 000 
pacjentów – klientów klastra. W kooperację zaangażowanych jest 60 profesorów szkół 
wyższych oraz ośrodków uniwersyteckich, specjalizujących się głównie w badaniach z zakresu 
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technologii medycznych oraz w ponad 20 podmiotach branży B+R, działających w ramach 
powstałej sieci usług w łańcuchu innowacji technologicznych58. 

Tabela 19. Źródła finansowania klastra na przykładzie Klastra Dolina Medyczna Europejskiego 
Regionu Metropolitalnego Norymberga 

Typ finansowania 
Udział % 

w budżecie klastra 
Charakterystyka 

 

Środki publiczne 51% 

Środki na realizację projektów 
pochodzące zarówno ze środków 

krajowych, jak i regionalnych, 
wspierających rozwój inicjatyw 

klastrowych w Bawarii  

Kontrakty na zarządzanie 26% 

Zarządzanie inkubatorem podmiotów 
medycznych działających w klastrze, 

organizacja regionalnych platform 
o charakterze informacyjnym 

Sponsoring 16% 

Czterech oficjalnych sponsorów, 
przekazujących klastrowi środki 

finansowe na podstawie kontraktów 
sponsorskich 

Składki członkowskie 7% 

Opłaty w wysokości od 200 do 5000 Euro 
rocznie, w zależności od potencjału 

każdego ze 106 podmiotów działających 
w klastrze  

Całkowity budżet Klastra 700 000 Euro/ rok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://medical-valley-emn.de/en, dostęp z dn. 21.11.2015. 

Należy podkreślić, ze nie istnieje konkretny wzór konstruowania budżetu klastra, który można 
byłoby uznać za modelowy. Można natomiast rekomendować pewne rozwiązania, które jak 
pokazuje działalność klastrów w Europie, pozwalają na zachowanie płynności finansowej 
klastra i jego skuteczną działalność. Pierwszym ważnym czynnikiem jest maksymalne 
korzystanie z możliwości pozyskiwania środków publicznych. W przypadku opisanego w tabeli 
powyżej Klastra Medical Valley wpływy z tego źródła stanowią ponad 50%. Natomiast 
w przypadku klastrów niedziałających w branżach wysokich technologii często ustala się, że 
środki publiczne powinny stanowić nawet ¾ budżetu klastra. Trzeba również podkreślić istotną 
rolę dochodów generowanych z realizacji usług w samym klastrze oraz środków 
pochodzących od sponsorów, jednakże obserwacja funkcjonowania polskich klastrów pozwala 
na stwierdzenie, że aspekt sponsoringu jest zazwyczaj pomijany. Klastry nie potrafią 
wykorzystać skutecznie swojego potencjału w zakresie pozyskiwania dofinansowania 
ze strony podmiotów zainteresowanych działaniami PR i kreowaniem swojego pozytywnego 
wizerunku poprzez wspieranie finansowe konkretnego klastra. 

 

  

                                              
58 Informacje dostępne na stronie internetowej: www.tourismus.nuernberg.en, dostęp z dn.21.11.2015. 
 

http://medical-valley-emn.de/en
http://www.tourismus.nuernberg.en/
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2.4.5. Outsourcing w działalności klastra 

 

Outsourcing można scharakteryzować jako powierzenie przez organizację realizacji 
określonego procesu zewnętrznemu usługodawcy. Umowa taka musi określać szczegółowo 
efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskać, jednakże nie zawiera żadnych instrukcji 
dotyczących sposobu realizacji poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym 
zakresie zleceniobiorcy59. Można więc uznać, że istota tego kontraktu sprowadza się do 
zlecenia wykonania powtarzających się wewnętrznych zadań organizacji, personelu 
związanego z ich realizacją, wyposażenia, maszyn, urządzeń, technologii oraz 
innych zasobów wraz z kompetencjami decyzyjnymi dotyczącymi ich wykorzystania. Zgodnie 
z tą koncepcją należy podkreślić istotną różnicę pomiędzy outsourcingiem a innymi formami 
współpracy z usługodawcą, związaną przede wszystkim z zakresem kompetencji decyzyjnych, 
dotyczących elastyczności we wprowadzaniu modyfikacji zleconych zadań. Specyfika 
outsourcingu zakłada, że własność zleconych zadań jest przekazywana usługodawcy, zaś 
zleceniodawca precyzuje wyłącznie oczekiwania dotyczące efektów działania 
zleceniobiorcy. Doświadczenia firm, które zdecydowały się na skorzystanie z tego typu usług 
pokazują, że pozwoliło im to na znaczne obniżenie kosztów uzyskania konkretnej usługi, przy 
równoczesnym podniesieniu jej jakości, co finalnie przełożyło się na skuteczniejsze i szybsze 
dostosowanie się organizacji do zmieniających się wymagań rynku60. 

Analiza więzi o charakterze ekonomicznym, funkcjonujących w ramach współpracy 
w klastrach pokazuje, iż istotnym czynnikiem sukcesu klastra jest wykorzystanie koncepcji 
outsorcingu. Z tym jednakże zastrzeżeniem, że o ile w branżach wysokich technologii kwestie 
usług outsourcingowanych często wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności i zawieranie 
takich umów jest niezbędne (klastry IT, klastry medyczne, klastry branży elektronicznej itp.), 
to w przypadku branż tradycyjnych, w tym turystyki, można mówić o dużej dowolności, jeśli 
chodzi o koncepcję stosowania outsorcingu. Kwestia ta ma bowiem bardzo indywidualny 
charakter i ściśle wiąże się z zakładaną praktyką funkcjonowania klastra.  

Tabela 20. Przykładowe obszary usług dla podmiotów klastrach 

Obszar 
outsorcingu 

Przykładowe działania 
 

Przewidywane korzyści 

 

Promocja  

Prezentacje i animacje w punktach 
sprzedaży 
Eventy, targi 
Programy lojalnościowe 
Degustacje i sprzedaż premiowana 
Dystrybucja bezpośrednia 

Brak konieczności zatrudniania własnego 
zespołu. Ograniczenie 
kosztów funkcjonowania, wynikające z tego, 
że miesięczna obsługa outsourcingowa 
będzie tańsza niż zatrudnienie pracownika 
na etacie. 
Profesjonalizm prowadzonych działań, 
wynikający z faktu, iż firma outsourcingowa 
specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z prowadzeniem działań 
marketingowych oraz posiada znaczne 
doświadczenie. 

Personel  

Delegowanie pracowników do pracy 
na określonym stanowisku 
u zleceniodawcy 
Usługi 

Zmiana struktury kosztów - przeniesienie 
kosztów zatrudnienia z budżetu 
personalnego na inny 
Możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów 
zatrudnienia jakimi są pakiety socjalne, 

                                              
59A. I. Rana, J. A. Ghani, Dynamics of Outsourcing in Industrial Clusters: a Study of the Gujrat Fan 
Industry in Pakistan, Asian Journal of Management Cases January 2004 vol. 1 no. 1 7-24. 
60M. Kobayashi, Industrial Cluster Formation and Development: Software Development Outsourcing 
Industry in Dalian, Annals of Business Administrative Science 13 (2014) 183–197. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
http://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja
http://mfiles.pl/pl/index.php/Technologia
http://mfiles.pl/pl/index.php/Zas%C3%B3b
http://ajc.sagepub.com/search?author1=+Arif+Iqbal+Rana&sortspec=date&submit=Submit
http://ajc.sagepub.com/search?author1=+Jawaid+Abdul+Ghani&sortspec=date&submit=Submit
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Obszar 
outsorcingu 

Przykładowe działania 
 

Przewidywane korzyści 

Zatrudnienie pracowników 
wskazanych przez Klienta 
Selekcja i rekrutacja pracowników wg 
otrzymanych wytycznych 

premie i inne benefity, szczególnie na 
stanowiskach kierowniczych 
Przeniesienie na zleceniobiorcę kosztów 
związanych z obsługą kadrowo- płacową 

Kadry/płace 

Prowadzenie pełnej dokumentacji 
związanej ze stosunkiem pracy,  
Przygotowanie zgłoszeń, deklaracji 
i raportów do ZUS I US 
Prowadzenie ewidencji i kontrola 
aktualności obowiązujących 
okresowych badań lekarskich 
i szkoleń BHP 
Kalkulacja wynagrodzeń 
i sporządzanie list płac 
Tworzenie regulaminów pracy 
i wynagrodzeń 

Redukcja kosztów działalności własnej 
Elastyczność rozwiązań i dostosowanie do 
specyficznych potrzeb firmy 
Dostęp do usług wykorzystujących 
najlepsze praktyki, gwarantujących 
terminowość oraz wysoką jakość obsługi 
Oszczędność czasu kierownictwa firmy 
Bezpieczeństwo i poufność danych 
Standaryzacja dokumentacji i procedur 
Dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia 
wysokiej klasy specjalistów 

Szkolenia, 
warsztaty 
branżowe 

Opracowanie i prowadzenie szkoleń 
m.in. z zakresu: E-marketingu 
w turystyce z certyfikatem ECCC, 
rozwijania umiejętności 
menadżerskich w branży 
turystycznej, nowoczesnych technik 
sprzedaży produktu turystycznego, 
nauki języka obcego-branżowego. 

 

Podnoszenie jakości świadczonych usług 
przedsiębiorstw poprzez podniesienie 
kwalifikacji i wzrost wiedzy personelu 
dostosowany do zmieniających się 
wymogów rynku branży turystycznej 

Źródło: Opracowanie własne 

Punktem wyjścia dyskusji na temat stosowania outsorcingu w przypadku kształtowania Klastra 
WSR Green Velo jest identyfikacja kluczowych branż i podmiotów, które będą wchodzić w jego 
skład. W sytuacji, gdy znacznie ograniczona zostanie specjalizacja branż w klastrze 
charakteryzującym się niewielką różnorodnością podmiotów do niego należących, kwestia 
usług outsourcingowanych poza klastrem, będzie wymagała szczegółowego dopracowania. 
Przykładem mogą być tutaj trzy kluczowe kwestie związane ze strategią promocji klastra 
i wdrażaniem jej założeń, opracowaniem i przeprowadzaniem szkoleń, warsztatów 
branżowych w ramach podnoszenia jakości kapitału ludzkiego w klastrze oraz związane 
z obszarem „kadry i płace”. 

W przypadku Klastra WSR Green Velo, już na etapie kształtowania inicjatywy klastrowej, 
należałoby się zastanowić nad tym, czy budować klaster oparty głównie na branży 
turystycznej, czy też rozszerzyć jego strukturę o liczne podmioty branż paraturystycznych. 
Doświadczenia wielu klastrów pokazują bowiem, że przy różnorodnej strukturze branż 
i podmiotów klastra, działania w zakresie outsorcingu angażujące członków klastra 
w realizację konkretnych umów pomiędzy sobą, przynoszą większe korzyści niż zlecanie ich 
podmiotom zewnętrznym61. Gdyby Klaster WSR Green Velo budowany był w oparciu 
o koncepcję tworzenia wzajemnych relacji w strukturze charakteryzującej się dużą liczbą 
podmiotów zróżnicowanych branż, mógłby zrzeszać również podmioty profesjonalnie 
zajmujące się szeroko pojętymi działaniami m.in. w zakresu promocji oraz związanymi 
z działalnością szkoleniową. Główną zaletą takiego modelu byłby fakt, iż działalność 
ta (pomimo, ze na zasadzie outsorcingu) odbywałaby się wewnątrz klastra i nie wymagałaby 
zaangażowania podmiotu niezwiązanego z klastrem. Kolejnym atutem takiego rozwiązania 
byłby przede wszystkim fakt, że podmioty te byłyby zaangażowane w realizację zadań klastra 
i ze względów oczywistych dużo lepiej znałyby jego specyfikę i odczytywały potrzeby. 

                                              
61 Ibidem.  
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Znaczącym walorem byłaby również często korzystniejsza dla zlecającego oferta finansowa 
za świadczenie na jego rzecz konkretnych usług, niż w przypadku podpisania umowy z firmą 
spoza klastra. Doświadczenia klasteringu w tym zakresie pokazują bowiem wyraźnie, że 
wprowadzenie outsorcingu jako jednego z powiązań w ramach klastra jest koncepcją 
przynosząca znaczące ekonomiczne korzyści, zarówno zaangażowanym w inicjatywę 
podmiotom, jak i całemu klastrowi. Należy również wspomnieć o ewentualnych 
przedsięwzięciach infrastrukturalnych, które będą konieczne w związku z funkcjonowaniem 
produktu markowego Klastra – szlakiem rowerowym. Oczywiście, do ich realizacji niezbędne 
będą umowy zawarte z firmami zewnętrznymi, jednakże ze względu na specyfikę rozwiązań 
infrastrukturalnych i rolę samorządu lokalnego jako partnera projektu, decyzje związane 
z działaniami tego typu wykraczać będą znacząco poza kompetencje samego lidera klastra 
i wymagać będą szczegółowych ustaleń oraz wdrożenia właściwych procedur formalno-
prawnych. 

 

2.5. Benchmarking wybranych przedsięwzięć klastrów turystycznych – studia przypadków 

 
Kolejnym ważnym zjawiskiem w procesie budowania efektywnych struktur klastrowych jest 
benchmarking, kojarzony często z tzw. pozytywnym naśladownictwem. Polega on na uczeniu 
się od najlepszych a więc wdrażaniu efektywnych działań jakie prowadzili konkurenci, 
osiągając sukces rynkowy, do własnej działalności. Główne rodzaje benchmarkingu, 
umożliwiające osiągnięcie zamierzonych celów przez struktury klastrowe to62: 

 benchmarking zorientowany na konkurencję - polegający na śledzeniu dobrych praktyk 
rynkowych form konkurencyjnych i wdrażaniu podobnych w ramach własnych strategii 
marketingowych; 

 benchmarking wewnętrzny, oparty na porównywaniu oddziałów w ramach firmy 
zdywersyfikowanej, wyszukiwaniu tych, które pracują najefektywniej i wdrożeniu ich 
działań u pozostałych; 

 benchmarking funkcjonalny - skupiony na analizie pewnych funkcji, które zostały 
zaprojektowane przez inne przedsiębiorstwa (często działające w zupełnie odmiennej 
branży) i przeniesienie tych wzorów do własnej działalności. 

Celem benchmarkingu jest więc poszukiwanie takich wzorców w działalności innych 
przedsiębiorstw, dzięki którym możliwe będzie poprawienie jakości własnych usług, zdobycie 
nowych segmentów rynkowych, uelastycznienie oferty, czy wprowadzenie innowacji63. 

Tabela 21. Rola regionalnej organizacji turystycznej w utworzeniu i animowaniu u działań klastra 
turystycznego 

Nazwa klastra 

Klaster Turystyczny Khayelitsha - RPA 

Cel 

Stymulowanie rozwoju inicjatywy klastrowej poprzez tworzenie ponadregionalnych 
koncepcji kooperacji klastrów 

Charakterystyka działań praktycznych 

W chwili tworzenia lokalnego Klastra Turystycznego Khayelitsha, turystyka regionie jego 
funkcjonowania znajdowała się w fazie embrionalnej, odsetek turystów był niewielki, działalność 

                                              
62 B. Ziębicki, Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności 
publicznej(na przykładzie PPUP „Poczta Polska”), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Bochni, nr 3, Bochnia 2005, s. 135. 
63 M. S. Patrick, Benchmarking - Targeting „best practices”, Healthcare Forum Journal, July/August 
1992, s.71. 
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touroperatorów – znikoma natomiast powiązania pomiędzy lokalnymi podmiotami turystycznymi miały 
niezwykle ograniczony charakter. Główne działania w zakresie budowania inicjatywy klastrowej 
i stymulowania współpracy pomiędzy podmiotami zostały zainicjowane przez Organizację 
Turystyczną Zachodniej Prowincji (OTZP), która rozpoczęła proces sponsorowania powstającego 
klastra. Jednym z pierwszych etapów budowania turystycznej struktury klastrowej, było stworzenie 
zespołu liderów oraz przyjęcie do klastra przedstawicieli zróżnicowanych podmiotów i organizacji. 
Animowani przez OTZP przedstawiciele czterech lokalnych podmiotów turystycznych rozpoczęli, 
początkowo ograniczony, proces budowania klasteringu, który zyskał wkrótce swój indywidualny 
wizerunek oraz dynamikę rozwoju.  
Główne działania konieczne do rozwoju Klastra Turystycznego Khayelitsha 64, sprowadzają się do 
aktywnego wsparcia i motywowania, zaangażowania lokalnych, polityków a także wsparcia ze strony 
uczelni oraz świata biznesu. Ważną rolę odgrywa również efektywna współpraca członków klastra, 
której następstwem jest wzrost znaczenia licznych, nawet niewielkich inicjatyw podmiotów 
turystycznych, funkcjonujących w Klastrze, dzięki czemu umacniają one swoją pozycję rynkowej oraz 
pozyskują nowych klientów.  

Efekt wdrożonych zastosowań 

Jednym z kluczowych czynników sukcesu tego klastra jest fakt, że należy on do ponadregionalnej 
struktury klastrowej, w której działa obok pięciu innych klastrów. Pomimo, że wcześniej nie istniała 
kooperacja pomiędzy podmiotami turystycznymi na poziomie ponadregionalnymi, doświadczenia 
Klastra pokazują, że możliwa i korzystna dla wszystkich podmiotów klastra jest współpraca zarówno 
w kontekście ponadregionalnym jak i lokalnym. Sukces rynkowy, które odniosły poszczególne z nich 
jest następstwem działań prowadzonych przez lidera klastra, sprowadzających się do silnego 
wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu oraz działań władz lokalnych, stosujących 
udogodnienia finansowe, ulgi, subsydia itp. Natomiast promocja i finansowanie klastra w dużym 
stopniu uzależnione jest od skuteczności lokalnej organizacji turystycznej, która jako silny lider, 
odgrywa kluczową w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykład tego pokazuje jak istotne jest 
działanie skutecznego animatora, który jest stanie koordynować funkcjonowanie klastra, 
udowadniając, że organizacja turystyczna doskonale sprawdza się w roli lidera klastra. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 22. Wszechstronność i różnorodność branż działających w klastrze turystycznym jako kluczowy 
czynnik jego sukcesu 

Nazwa klastra 

Klaster Turystyczny w Stanie Montana 

Cel 

Osiągnięcie sukcesu rynkowego klastra poprzez stworzenie modelu skutecznej kooperacji 
branży turystycznej z licznymi branżami paraturystycznymi 

Charakterystyka działań praktycznych 

Klaster turystyczny zlokalizowany na terenie Stanu Montana stanowi jeden z głównych stymulatorów 
promocji turystycznej Stanu. Głównymi płaszczyznami funkcjonowania klastra jest polityka oparta 
o rozwój turystyki kulturowej oraz ekoturyzm65. Należy podkreślić, że Klaster jest bardzo dobrze 
zorganizowany, zarówno pod formalnym, jak i nieformalnym względem. Szczególną rolę należy tu 
przypisać ścisłej współpracy podmiotów działających w ramach określonych branż. Znaczna część 
przedsiębiorstw zorganizowana jest wokół oferowania usług dla klientów korzystających ze 
specyficznych rodzajów turystyki: kulturowej, aktywnej, ekoturyzmu oraz rekreacji, które współpracują 
z licznymi stowarzyszeniami, organizacjami non-profit, działając w formie sieci lub aliansów 
przedsiębiorstw. Trzeba zauważyć, że u podstaw takiej współpracy leży efektywny system informacji, 
stanowiący podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy podmiotami klastra a nabywcami 
oferowanych przez nie usług. 
Kluczowym czynnikiem sukcesu Klastra było zbudowanie jego struktury w oparciu o różnorodne 
branże i specjalizacje podmiotów w nim funkcjonujących i przekonanie poszczególnych branż, że 
jedynie efektywna kooperacja i budowanie wzajemnych powiązań w klastrze pozwolą na odniesienie 
sukcesu rynkowego podmiotom w nim funkcjonującym. Skuteczne działanie Klastra opiera się na 

                                              
64  Tourism Committee Reports on Tourism Summit, Khayelitsha, North West and Gauteng Visits, 
Tourism Summit Report 2011. 
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włączeniu się do inicjatywy i stymulowaniu licznych powiązań następujących branż 
paraturystycznych: 
1. IT- Komputery i oprogramowanie, 2. Usługi (m.in. bankowe, konsultingowe, ubezpieczeniowe, 

szkoleniowe, medyczne, projektowanie stron www, agencje reklamowe, zdrowie), 3. Sprzedaż 
detaliczna (w tym sprzęt sportowy, antyki, butiki z odzieżą, galerie, wyposażenie domów), 
4. Transport (m. in. transport publiczny, wypożyczalnie samochodowe, parkingi, stacje 
benzynowe)66. 

Efekt wdrożonych zastosowań 

Pomimo początkowo często sceptycznych opinii na temat celowości włączania do turystycznej 
inicjatywy klastrowej tak wielu podmiotów o różnych, często niekojarzonych z turystyką branż, 
okazało się, że działania Klastra spowodowały podniesienie kwalifikacji personelu branży zarówno 
turystycznej jak i branż paraturystycznych, poprzez ustalanie wysokich standardów i stymulowanie 
działań, których celem jest troska o wysoką jakość oferowanych usług. Podstawą takiej koncepcji 
budowania marki Klastra jest zachęcanie do wstępowania w struktury klastra oraz przekonywanie 
potencjalnych jego członków, że wzajemne konkurowanie i kooperacja stanowią jeden 
z determinantów regionalnego rozwoju gospodarczego. Równocześnie od jego członków oczekuje 
się rzetelności i wysokiej jakości oferowanych usług, gdyż przynależność do tej inicjatywy potwierdza 
wysokie standardy działalności i ma charakter prestiżowy. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 23. Realizacja projektów turystycznych jako koncepcja kształtowania rozpoznawalności marki 
klastra 

Nazwa klastra 

Klaster Turystyczny Hercegowina – Bośnia i Hercegowina 

Cel 

Wzrost efektywności działań klastra poprzez realizację projektów stymulujących rozwój jego 
produktów markowych 

Charakterystyka działań praktycznych 

Strategia rozwoju Klastra Turystycznego Hercegowina opiera się na stworzeniu grupy 
rozpoznawalnych produktów markowych, kojarzonych z działalnością Klastra, których rozwój jest 
związany z realizacją poszczególnych projektów turystycznych67. 
 
Projekt I 
Sporty na wolnym powietrzu - rozwój turystyki aktywnej poprzez zaangażowanie 
licencjonowanych przewodników turystycznych oraz instruktorów raftingu w organizację imprez 
turystycznych. Projekt Klastra wygrał hosting na Mistrzostwach Świata w Raftingu w 2009 roku. 
Projekt II 
Cztery Rzeki - Grupa produktów turystycznych związanych z lokalizacją atrakcji turystycznych na 
obszarze wyznaczanym przez dorzecza czterech rzek. Celem projektu była kooperacja czterech 
lokalnych grup w celu zbudowania wspólnego modelu promocji rynkowej walorów turystycznych 
o zasięgu ponadregionalnym. 
Projekt III 
Turystyka regionalna - Hercegowina Koordynacja 
Koordynacja działań zmierzających do mobilizacji podmiotów działających w klastrze (szczególnie 
w zakresie tworzenia szczegółowej informacji w Internecie i profesjonalnej strony www) oraz 
utworzenia regionalnego produktu turystycznego koncentrującego się na bogactwie walorów 
dziedzictwa kulturowego. 
Projekt IV  
Sarajewo Film Festival – Krótki urlop  
Powiązania pomiędzy głównymi liderami projektu -Festiwalem Filmowym w Sarajewie a sektorem 
prywatnym, w celu inicjowania przyjazdów turystycznych związanych z promocją wydarzenia 
kulturalnego.  

                                              
66 S. Rosenfeld, The Creative Enterprise Cluster: A Montana Business Case Study, Where Creative 
Class and Business Cluster Dynamics Meet, za: http://narfi.org/mt-creative-enterprise-cluster.html, 
dostęp z dn. 14.12.2015. 
67 D. E. Hawkins, L. M. Calnan, Comparative Study of the Sustainability of Donnor- Supported Tourism 
Clusters in Developing Economies, Tourism Recreation Research Vol. 34 (3), UK 2009, s.269-282. 

http://narfi.org/mt-creative-enterprise-cluster.html
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Projekt V  
Sarajewo Centrum In & Out 
Wsparcie dla dwóch agencji turystycznych, którego efektem jest utworzenie w Sarajewie Centrum 
In & Out, usytuowanego w centrum miasta, jako głównego punktu promocji turystyki w mieście, 
związanego z dostępnością informacji oraz efektywnym systemem rezerwacji wycieczek. 
Projekt VI  
Ciesz się życiem - Bośnia i Hercegowina:  
Celem projektu jest ułatwienie i finansowanie działań promocyjnych na rzecz rozwoju marki Bośni 
i Hercegowiny jako kraju atrakcyjnego turystycznie i otwartego na turystów zagranicznych.  

Efekt wdrożonych zastosowań 

Zbudowanie rozpoznawalności marki poprzez promocję działań klastra w zakresie realizacji 
projektów turystycznych. Koncepcje rozwiązań promocyjnych, efekt finalny w postaci filmów 
promocyjnych, spotów reklamowych i rozpoznawalnych produktów turystycznych został nagrodzony 
licznymi wyróżnieniami na wielu międzynarodowych branżowych targach turystycznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 24. Produkt markowy klastra 

Nazwa klastra 

Klaster Gościnności i Turystyki w Napa Valley w Stanie Kalifornia 

Cel 

Budowanie marki klastra turystycznego w oparciu o rozpoznawalny produkt markowy 

Charakterystyka działań praktycznych 

Klaster Gościnności i Turystyki w Napa Valley w Stanie Kalifornia, to przykład klastra 
specjalistycznego, który odniósł sukces rynkowy również dzięki turystyce, jednakże to nie jej 
klasyczna forma stanowi podstawę jego działalności68. Turystyka pełni w tym przypadku niejako rolę 
uzupełniającą w działalności klastra, zaś jej podstawę stanowi funkcjonowanie winnic i produkcja win. 
Ten model działania klastra pokazuje, jak skutecznie można połączyć budowanie produktu 
turystycznego z istniejącym już produktem nieturystycznym, którym w przypadku Napa Valley jest 
rozwinięta w regionie produkcja win. Działalność winnic była więc stymulatorem rozwoju oferty 
skierowanej do turystów, zainteresowanych oryginalnym produktem turystycznym. Ze względu na 
brak konkretnej turystycznej specjalizacji w regionie, idea powołania klastra przyczyniła się 
skutecznej kooperacji zarówno wśród podmiotów związanych z produkcją wina, jak i tych o typowo 
turystycznym charakterze. 

Efekt wdrożonych zastosowań 

 Klastrowi Gościnności i Turystyki należy przypisać kluczową rolę w zbudowaniu marki turystycznej 
regionu jako znanego z wyrobu wina a jednocześnie atrakcyjnego turystycznie dla zwiedzających. 
Należy również wspomnieć, iż dzięki szerokiej akcji promocyjnej, marki wyrobów z Napa Valley 
kojarzone są właśnie z Klastrem. Umożliwia to podkreślenie wyjątkowości produktu Klastra, 
stanowiącego główny stymulator rozwoju zarówno samych winnic jak i powstałych, w wyniku 
wzmożonego popytu, małych przedsiębiorstw turystycznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 35. Silny lider klastra 

Nazwa klastra 

Klaster Turystyki Górskiej – Hiszpania 

Cel 

Budowanie przewagi klastra turystycznego w oparciu o ekspansywną aktywność rynkową 
inicjowaną przez lidera klastra 

Charakterystyka działań praktycznych 

Rolę lidera Klastra Turystyki Górskiej (KTG) pełni wyjątkowo aktywna Federacja Stowarzyszeń 
Turystyki obejmującej obszar Pirenejów w regionie Aragonii (FATPA). Pierwszym krokiem powołania 
inicjatywy klastrowej było zbudowanie silnej marki promotora klastra dzięki integracji stowarzyszeń 
turystycznych z pięciu regionów Pirenejów: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Jacetania (AEJ), 
Stowarzyszenie Turystyczne Valle de Tena (ATVT), Stowarzyszenie Przemysłu Turystycznego 

                                              
68 R. A.E. Mueller, D. A. Sumner, Clusters of Grapes and Wine, Conference draft, Revised May 22, 
2006 Presented at the Third International Wine Business Research Conference Montpellier, France, 
July 6-8, 2006. 
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Sobrarbe (ATES ), Stowarzyszenie Turystyczne Valle de Benasque (ATVB) i Stowarzyszenie 
Turystyki Sierra de Guara. Głównym założeniem tworzenia inicjatywy klastrowej było oparcie 
przyszłej działalności klastra na silnym liderze, który w wyniku kooperacji pięciu dużych stowarzyszeń 
uzyskał wysoki poziom reprezentatywności w obszarze oddziaływania, obejmując łącznie około 900 
firm. Należy podkreślić, że było to wyjątkowo innowacyjne podejście do koncepcji tworzenia klastra, 
zaś jego animatorom od początku przyświecał cel powołania inicjatywy klastrowej, 
o ponadregionalnym i ponadnarodowym zakresie działania69. 
Klaster Turystyki Górskiej od początku jest promowany i tworzony w ramach Pirenejów na terytorium 
Aragonii, jako inicjatywa otwarta dla każdego podmiotu, związanego z turystyką górską oraz 
z branżami komplementarnymi. Mimo, że obecnie jego celem jest funkcjonowanie na obszarze 
Pirenejów w Aragonii, klaster ma w swojej strategii założenie stopniowego wprowadzenie innych 
górskich destynacji turystycznych spoza obecnego obszaru działalności Klastra. Celem lidera jest 
bowiem stałe poszerzanie koncepcji funkcjonowania klastra, z myślą o współpracy z firmami 
i organizacjami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z turystyką górską, o zasięgu zarówno 
regionalnym, jak i krajowym lub międzynarodowym. 

Efekt wdrożonych zastosowań 

 KTG stanowi przykład nowoczesnego modelu funkcjonowania klastra, którego celem jest stworzenie 
i wdrożenie kompleksowego modelu rozwoju gospodarczego dla branży turystyki górskiej. Taka 
ekspansywna strategia działalności klastra, jaką wdraża KTG stanowi zupełnie nowe spojrzenie na 
rolę klastra turystycznego i jego lidera jako skutecznego animatora rozwoju turystyki jako biznesu. 
Dzięki swojej aktywności i wyjątkowo skutecznej organizacji, w lipcu 2013 roku, Klaster otrzymał 
wyróżnienie - Innowacyjną Etykietę Biznes Ugrupowanie przyznawane przez Ministerstwo 
Przemysłu, Turystyki i Handlu, które stanowi wartość na poziomie krajowym. Jest on również 
zarejestrowany w specjalnym rejestrze Innowacyjnych grupy przedsiębiorstw opracowywanym przez 
Ministerstwo Przemysłu, Energii, Turystyki i Handlu.  

Źródło: Opracowanie własne. 

 
2.6. Rekomendacje konkretnych rozwiązań dla klastra turystycznego Wschodniego 

Szlaku Rowerowego Green Velo  

 
Analizując procesy rozwoju klastrów turystycznych na świecie można stwierdzić, 
że efektywność ich działania uzależniona jest w głównej mierze od skuteczności wielostronnej 
współpracy w ramach klastra i budowania trwałych powiązań pomiędzy poszczególnymi 
branżami i podmiotami skupionymi w tej inicjatywie gospodarczej. Równocześnie należy 
podkreślić, że aktywność samorządów lokalnych i regionalnych nie może sprowadzać się 
wyłącznie do generowania środków finansowych w ramach publicznych źródeł wsparcia. 
Trzeba bowiem pamiętać, że rozwój klastra i sieci współpracy w nim, jest nierozerwalnie 
związany z rozwojem regionalnym, stąd warunkiem koniecznym do odniesienia przez klaster 
sukcesu, jest aktywne zaangażowaniem się władz samorządowych w skuteczne budowanie 
relacji z innymi podmiotami klastra. 

Obserwując doświadczenia klastrów w Europie i na świecie można zauważyć, 
że kształtowanie turystycznej inicjatywy klastrowej Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo 
powinno skłonić koordynatorów do zwrócenia szczególnej uwagi, już na wczesnym etapie 
procesu kształtowania koncepcji Klastra, na następujące zagadnienia: 

1. Zbudowanie struktury Klastra w oparciu o zróżnicowane branże i liczne podmioty 
zarówno branży turystycznej, jak i tych paraturystycznych. Doświadczenia wielu 
klastrów, w których specjalizacja turystyczna jest wiodącą, paradoksalnie pokazują 
jednak, że to właśnie efektywna kooperacja i budowanie wzajemnych powiązań 

                                              
69 Informacje dostępne na stronie internetowej: Cluster de Turismo de Montaña; innovactm.com/en., 
dostęp z dn. 14.12.2015. 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW6szCntzJAhVDc3IKHUGBD7oQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Finnovactm.com%2Fen%2Fsafety%2F&usg=AFQjCNFMgRK7Oi_oPQQXd3aQK-l0h7MkPg
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w klastrze pomiędzy podmiotami różnych branż, pozwolą na odniesienie sukcesu, 
zarówno samemu klastrowi, jak i podmiotom w nim funkcjonującym. 

2. Skupienie się na budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o systematyczne 
kreowanie nowych produktów markowych Klastra. Nie należy rozwijać inicjatywy 
klastrowej wyłącznie w oparciu o specjalizację turystyki rowerowej. Rekomenduje się 
dywersyfikację produktu turystycznego Klastra z uwagi na atrakcyjność turystyczną 
obszaru Polski Wschodniej, pozwalającą na uprawianie zróżnicowanych form turystyki 
i rekreacji. 

3. Zaangażowanie się w zachęcenie do współpracy w ramach Klastra uniwersytetów i szkół 
wyższych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału naukowego oraz 
nabytych doświadczeń w zakresie prowadzenia marketingowych badań rynku 
turystycznego. 

4. Wypracowanie kompleksowego modelu promocji Klastra (przy rzetelnym i realistycznym 
zaplanowaniu w budżecie kosztów jego realizacji), z uwzględnieniem zlecania realizacji 
profesjonalnych spotów reklamowych oraz narzędzi intensywnej promocji w Internecie, 
jako kluczowych dla skutecznych instrumentów promocji, turystycznych inicjatyw 
klastrowych. 

5. Rozważenie koncepcji rozpoczęcia w przyszłości działań w celu utworzenia dużej 
ponadregionalnej klastrowej struktury turystycznej, w której Klaster WSR Green Velo 
mógłby odgrywać rolę jednego z koordynatorów i animatorów jej funkcjonowania 
i rozwoju. 

 

3. Analiza strategiczna - analiza SWOT  

 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych. Stosowana jest 
we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako główne narzędzie analizy 
strategicznej. Jest podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów 
i wyzwań strategicznych.  

Analiza ta polega na podziale posiadanych informacji o danym zagadnieniu na cztery grupy, 
nazywane kategoriami czynników rozwojowych. Są to: mocne i słabe strony opisujące 
sytuację wewnętrzną oraz szanse i zagrożenia opisujące sytuację zewnętrzną. Nazwa 
SWOT jest skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów: 

 Strengths (mocne strony) – analiza uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne 
strony podmiotu strategii i które należycie wykorzystane będą sprzyjały jego rozwojowi 
(należy je utrzymać i na n oprzeć jego przyszły rozwój), 

 Weaknesses (słabe strony) – analiza uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe 
strony podmiotu strategii i które niewyeliminowane będą utrudniały jego rozwój (należy 
likwidować lub minimalizować ich oddziaływanie), 

 Opportunities (szanse) – analiza uwarunkowań zewnętrznych, na które nie są 
bezpośrednio zależne od podmiotu strategii, ale które mogą stanowić szanse i być 
wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi, 

 Threats (zagrożenia) – analiza uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są 
bezpośrednio zależne od podmiotu strategii, ale które mogą stanowić zagrożenie i być 
wykorzystane jako czynniki utrudniający rozwój (należy przeciwdziałać ich negatywnemu 
oddziaływaniu na możliwości rozwojowe).  
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Tabela 25. Analiza uwarunkowań wewnętrznych - mocne i słabe strony 

Mocne strony Słabe strony 

Oferta produktowa 

 Nowy i najdłuższy szlak rowerowy w Polsce 

 Rozwijana oferta produktu (rdzeń, produkt 
podstawowy i uzupełniające)  

 Bardzo duża różnorodność, wartość 
(unikatowość) środowiska naturalnego 
i kulturowego w korytarzu szlaku  

 Bardzo duże zróżnicowanie przebiegu 
i stopnia trudności trasy  

 Dostępność na szlaku łańcucha atrakcji 
w obszarze 12 „królestw”  

 Duża liczba lokalnie dostępnych ofert 
uzupełniających w wszystkich regionach  

 Rozwinięta działalność ekoturystyczna 
wykorzystująca unikatowe walory 
przyrodnicze  

 Możliwość komponowania 
zindywidualizowanych programów 
korzystania z atrakcji na szlaku 
dostosowanych do potrzeb różnych grup 
odbiorców 

 Bardzo duże zróżnicowanie atrakcyjności 
i jakości atrakcji oraz infrastruktury szlaku  

 Niewystarczający stopień integracji atrakcji 
położonych w korytarzu szlaku 

 Duży stopień nierównomierności rozłożenia 
dostępnych na szlaku atrakcji 

 Zróżnicowana, często niska gotowość 
spółczesności lokalnych do angażowania 
się i wspierania rozwoju szlaku  

 Mała liczba atrakcji i produktów 
turystycznych dla dzieci i młodzieży 

Zasoby ludzkie 

 Dotychczasowe doświadczenie osób 
zajmujących się obsługą ruchu 
turystycznego na obszarze korytarza szlaku  

 Wysokie kwalifikacje przewodników 
rowerowych 

 Duża liczba pasjonatów – wolontariuszy 
turystyki i rekreacji rowerowej 

 Przyjazne nastawienie dużej części 
społeczności lokalnych do turystów 
rowerowych  

 Niski priorytet turystyki jako branży 
stanowiącej dźwignię rozwoju 
gospodarczego u części przedstawicieli 
sektora publicznego i społeczności 
lokalnych 

 Niski poziom profesjonalnego 
przygotowania dużej części kadr 
działających w branży turystycznej  

 Niewystarczająca znajomość języków 
obcych wśród kadr obsługujących ruch 
turystyczny 

Marketing, sprzedaż, komunikacja 

 Produkty i efekty przeprowadzonej kampanii 
promocyjnej szlaku Green Velo  

 Platforma internetowa szlaku Green Velo 

 Ukształtowane obszary turystyczne – 
królestwa, stanowiące duży potencjał do 
kreowania i prowadzenia działań 
marketingowych 

 Uruchomiony mechanizm marketingu 
szeptanego 

 Duże ryzyko braku kontynuacji aktywności 
promocyjnej szlaku Green Velo ze względu 
niedostatek lub brak środków finansowych 

 Wysokie koszty prowadzenia promocji 
bardzo dużego szlaku rowerowego 

Przestrzeń, infrastruktura 

 Wybudowane trasy i ścieżki rowerowe 
w 5 województwach w ramach projektu 

 Stworzona na szlaku infrastruktura 
punktowa MOR i MPR 

 Niski standard techniczny i przejezdność na 
części odcinków szlaku  

 Przypadki niszczenia, dewastowania 
elementów infrastruktury i oznakowania 
szlaku 
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Mocne strony Słabe strony 

 Dobre oznakowanie lokalnych atrakcji 
turystycznych na dużej części szlaku  

 Wysoka atrakcyjność i zróżnicowanie 
przyrodnicze i kulturowe szlaku Green Velo  

 Atrakcyjne szlaki, drogi i ścieżki rowerowe 
w pobliżu trasy stanowiące potencjał 
rozwoju szlaków łącznikowych i bocznych 

 Wysokie walory przyrodnicze w krajowym 
i europejskim systemie ekologicznym 

 Atrakcyjne tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe o wysokich walorach 
przyrodniczych. 

 Zaniedbana i nieudostępniona część 
obiektów kulturowych 

 Zagrożenia wynikające z dużego natężenia 
ruchu samochodowego na niektórych 
odcinkach szlaku  

 Mała dostępność komunikacyjna niektórych 
atrakcji turystycznych 

 Niewystarczająca infrastruktura turystyczna 
i para turystyczna na niektórych obszarach.  

 Niewystarczająca liczba obiektów 
infrastruktury niezależnej od pogody, które 
mogłyby być wykorzystane do dywersyfikacji 
oferty.  

 Niewystarczające oznakowanie turystyczne 
w części obszaru korytarza szlaku 

 Niewystarczająca pod względem ilościowym 
i jakościowym baza noclegowa 
i gastronomiczna 

Zarządzanie instytucjonalne i współpraca 

 Porozumienia o współpracy 5 województw 
zawarte w ramach projektu 

 Działalność istniejących organizacji 
turystycznych, w tym rowerowych 

 Istniejąca sieć relacji instytucjonalnych 
i interpersonalnych w branży turystycznej 

 Rosnące pozytywne nastawienie 
społeczności lokalnych do marki szlaku 
Green Velo 

 Bardzo duża liczba potencjalnych partnerów 
produktu Green Velo 

 Duże zaangażowanie przedstawicieli ROT-
ów i samorządów w powstanie trasy 
i produktu. 

 Zróżnicowane regionalnie zaangażowanie 
partnerów w koncepcję wspólnego 
operatora szlaku Green Velo  

 Brak polskich doświadczeń (sprawdzonych 
rozwiązań) w zarządzaniu bardzo rozległym 
przestrzennie szlakiem rowerowym z 
udziałem bardzo dużej liczby interesariuszy 
– partnerów  

 Niski stopień gotowości do współpracy 
części interesariuszy szlaku Green Velo 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 26. Analiza uwarunkowań zewnętrznych – szanse i zagrożenia 

Otoczenie 

Szanse Zagrożenia 

 Korzystne trendy (tendencje) na rynku 
turystyki w Polsce i Europie 

 Wzrost zainteresowania Europą Środkową 
i Wschodnią jako celem podróży 

 Wzrost zainteresowania turystyką 
i rekreacją aktywną, w tym turystyką 
rowerową  

 Rosnące znaczenie turystyki weekendowej  

 Rozwój turystyki rodzinnej 

 Wzrastający popyt na produkty turystyczne 
bazujące na potencjale miejsca. 

 Dezintegracja działań pięciu województw, 
brak operatora produktu, działania 
prowadzone przez poszczególne regiony 
osobno.  

 Restrykcyjne egzekwowanie utrzymania 
trwałości produktu projektu przez Instytucję 
Wdrażającą  

 Szkodliwe działania grup interesów celowo 
torpedujących rezultaty projektu i działania 
operatora szlaku 
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Otoczenie 

Szanse Zagrożenia 

 Działania promocyjne prowadzone przez 
POT oraz ich ośrodki zagraniczne – 
promocja Polski jako destynacji  

 Poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnych 
destynacji wśród turystów zagranicznych 
oraz Polski Wschodniej wśród turystów 
zagranicznych i krajowych 

 Dostępność zewnętrznych źródeł 
finansowani  

 Dostępność know-how, dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania turystyką, w tym 
produktami liniowym  

 Rosnące zainteresowanie turystów 
nieodkrytymi miejscami atrakcyjnymi 
przyrodniczo i kulturowo 

 Zwiększająca się świadomość znaczenia 
produktów turystycznych oraz metod ich 
kreacji i wdrażania 

 Dostępność środków publicznych w okresie 
programowania 2014-2020 

 Dostępne doświadczenia europejskie 
i światowe operatorów w zakresie 
zarządzania rowerowymi produktami 
turystycznymi, w tym doświadczenia 
klastrowe  

 Zainteresowanie przedsiębiorstw branży 
turystycznej i innych powiązanych 
z turystyką współpracą w ramach rozwijania 
szlaku Green Velo 

 Mała gotowość lub trudności we współpracy 
ze strony touroperatorów krajowych 
i zagranicznych  

 Degradacja środowiska naturalnego oraz 
krajobrazu kulturowego w korytarzu szlaku 

 Bariera ekonomiczna popytu na usługi 
turystyczne  

 Konkurencja ze strony innych obszarów 
turystycznych, popularnych jako miejsca 
docelowe w turystyce aktywnej, w tym 
rowerowej  

 Bariera mobilności turystów wynikająca 
z sytuacji politycznej oraz zagrożeń 
bezpieczeństwa 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

4. Analiza scenariuszowa – foresight  

 

1.1. Analiza scenariuszowa dla funkcjonowania, trwałości i rozwoju produktu 
turystycznego „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo” 

 

Wprowadzenie 

Produkt turystyczny „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo” to unikatowy, nowatorski, 
ponadregionalny produkt liniowy, który polega na budowie podstawowej infrastruktury 
związanej z obsługą ruchu rowerowego. Obejmuje on nie tylko budowę, ale też oznakowanie 
ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni, jak również wytyczenie i oznakowanie tras 
rowerowych na terenie pozamiejskim, budowę i montaż podstawowej infrastruktury 
towarzyszącej. Ten partnerski projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału 
turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent 
promocja tras rowerowych. W ramach niniejszej analizy scenariuszowej dokonano przeglądu 
trzech możliwych wariantów rozwiązania instytucjonalnego funkcjonowania podmiotu 
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odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo" w formule klastra turystycznego. 

Cele projektu 

Celem realizacji projektu jest rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej poprzez 
wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz 
stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca 
atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką 
rowerową. Efekty te mają być osiągnięte poprzez realizację szerokiej kampanii promocyjno-
informacyjnej wspieranej przez działania niezbędne do rozwoju produktu turystycznego tras 
rowerowych. Wskazane powyżej cele projektu wykazują aktualnie wysoki stopień 
zaawansowania ich realizacji. 

Obszary działania 

Wprowadzenie produktu na rynek wymaga podjęcia działań w kluczowych obszarach, 
w których wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe o znaczeniu strategicznym: 

Obszar oferta produktowa: 

Kompleksowe przygotowanie zintegrowanej, sieciowej oferty szlaku Green Velo. 

Obszar zasoby ludzkie:  

Przygotowanie zasobów ludzkich do aktywnego uczestniczenia w utrzymaniu i rozwoju oraz 
komercjalizacji produktu i obsługi ruchu turystycznego. 

Obszar marketing, sprzedaż i komunikacja: 

Wprowadzenie i utrzymanie na rynku marki Green Velo oraz komercjalizacja i internacjolizacja 
zintegrowanej oferty szlaku Green Velo. 

Obszar przestrzeń, infrastruktura:  

Zrównoważone zagospodarowanie i zarządzanie przestrzenią, przez którą przebiega 
infrastruktura liniowa i punktowa szlaku Green Velo oraz szlaków łącznikowych i bocznych 
zgodnie z potrzebami turystów rowerowych przy efektywnym wykorzystaniu posiadanych 
potencjałów turystycznych. 

Obszar współpraca:  

Zarządzanie szlakiem Green Velo oraz inicjowanie i koordynowanie współpracy członków 
klastra i pozostałych interesariuszy. 

Zakres badawczy analizy scenariuszowej  

Zakres badawczy obejmował: 

1. Warunki makroekonomiczne ogólne i rynku turystycznego. 

2. Warunki rozwoju produktu Green Velo. 

3. Potrzeby i oczekiwane korzyści poszczególnych grup interesariuszy. 

4. Zakres i skalę zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy. 

5. Formę organizacyjną podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem 
turystycznym. 

  



 

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

129 

Formy pracy ekspertów 

Do opracowania scenariuszy wykorzystano następujące źródła informacji: 

1. Wyniki badania Delphi.  

2. Wyniki warsztatów strategicznych. 

3. Wyniki indywidualnej pracy ekspertów. 

Foresight ma przygotować, w oparciu o uzyskaną wiedzę, scenariusze uruchomienia 
najlepszego wariantu instytucjonalnego funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego 
za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”. 
Przeprowadzona analiza pozwoli na projekcję przyszłych zachowań interesariuszy projektu 
oraz mechanizmów organizacyjnych i finansowych determinujących rozwój Szlaku Green Velo 
w perspektywie do 2020 r. w ujęciu społecznym, ekonomicznym i instytucjonalnym.  

 

1.2. Analiza scenariuszowa  

 

Założenie ogólne 

Opracowanie scenariuszy opiera się na założeniu, że zdarzeń w przyszłości nie da się 
przewidzieć z całą pewnością, należy więc przewidzieć i opracować różne scenariusze 
rozwoju obecnej sytuacji. 

Dla trzech scenariuszy przyjęta została perspektywa do 2020 roku.  

Zostały one przygotowane przez ekspertów, którzy wykorzystali wyniki badania Delphi oraz 
warsztatów strategicznych.  

Założenia dotyczące zasad różnicowania scenariuszy 

Przyjęto następujące cztery wariantowe założenia funkcjonowania podmiotu 
odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo": 

1. Wariant I. Klaster turystyczny jako stowarzyszenie w formie lokalnej organizacji 
turystycznej, który będzie działał w oparciu o model zcentralizowany – rozwinięta struktura 
centralna Klastra i ściśle współpracujące z podmioty/grupy podmiotów będących 
członkami klastra.   

2. Wariant II. Klaster turystyczny jako stowarzyszenie w formie lokalnej organizacji 
turystycznej, który będzie działał w oparciu o model zdecentralizowany. 

3. Wariant III. Rozporoszony sposób zarządzania produktem przez klaster działający na 
podstawie porozumienia lub umowy w oparciu o istniejące struktury organizacyjne 
głównych interesariuszy bez oddzielnego podmiotu prawnego.   

4. Wariant IV. Funkcjonowanie produktu bez utworzenia klastra turystycznego, co oznacza, 
że zarządzanie szlakiem będzie prowadzone przez poszczególne województwa bez 
tworzenia ponadregionalnych struktur współpracy w zakresie zarządzania produktem 
i jego promocją.   

W tym działania ponadregionalne będą mogły być realizowane jako działania ad hoc w oparciu 
o „akcyjną” / projektową inicjatywę zainteresowanych podmiotów (o ile takie inicjatywy się 
pojawią). Aktywność będzie uzależniona od woli i preferencji poszczególnych interesariuszy, 
działających samodzielnie lub w ramach istniejących dotychczas relacji współpracy. Wariant 
ten nie będzie generował kosztów zarządzania całością szlaku Green Velo oraz zakłada, że 
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utrzymanie produktów projektu (w zakresie inwestycyjnym) znajduje się na poziomie 
województw / partnerów w oparciu o zawarte porozumienia regionalne. 

Z uwagi na to, iż wariant IV nie gwarantuje możliwości rozwoju produktu, jak również 
utrzymania jego trwałości nie jest on dalej analizowany. 

Wyodrębnienie czterech wariantów założeń zakłada wystąpienie: 

1. Korzystnych warunków pozytywnie stymulujących rozwój produktu turystycznego 
„Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo".  

2. Przeciętnych warunków pozwalających na utrzymanie i zachowanie rezultatów całego 
projektu.  

3. Niekorzystnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych odnoszących się do produktu 
turystycznego „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo".  

Założenia dotyczące uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju produktu 
Green Velo 

Uwarunkowania zewnętrzne 

1. Ogólne warunki makroekonomiczne 

Polityka regionalna kraju i województw, zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej, 
zakłada spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną. Polityka regionalna na poziomie 
krajowym i wojewódzkim będzie prowadzona w znacznym stopniu skutecznie i będzie 
ułatwiała zrównoważony rozwój i spójność terytorialną. Polityka ta będzie wzmacniała 
szanse rozwoju Miejskich obszarów funkcjonalnych i ośrodków wzrostu oraz metropolii. 

W analizie scenariuszowej przyjęto, że ogólne warunki makroekonomiczne do 2020 roku 
są wspólne dla wszystkich scenariuszy i nie będą podlegały różnicowaniu.  

2. Dostępność środków publicznych 

W programach operacyjnych krajowych i regionalnych brakuje możliwości bezpośredniego 
finansowania działań związanych z wdrażaniem produktu Green Velo. Istnieją jednak 
możliwości pozyskania finansowania dla projektów dotyczących poszczególnych 
elementów produktu Green Velo. Projekty te mogą znaleźć finansowanie we wszystkich 
niezbędnych do wdrożenia produktu zakresach: oferty produktowej, zasobów ludzkich, 
przestrzeni, marketingu i współpracy. Korzystanie z tych środków będzie wymagało 
budowania partnerstw i złożonego montażu finansowego, w ramach którego w większości 
wypadków będzie występowała konieczność posiadania wkładu własnego.  

Przyjęto, że dostępność środków publicznych określonych w dokumentach krajowych 
i regionalnych, będzie stała w okresie analizy scenariuszy do 2020 roku. Z tego względu 
scenariusze nie będą podlegały różnicowaniu, a czynnik ten będzie wspólny dla wszystkich 
scenariuszy.  

3. Branżowe warunki makroekonomiczne w turystyce70 

Mimo trwającego od wielu lat spowolnienia gospodarczego, światowy przemysł turystyczny 
odnotowuje stały, umiarkowany poziom wzrostu i ma miejsce systematyczny przyrost 
liczby turystów.  

Wzrost poziomu dobrobytu i poziomu edukacji wpływa na różnicowanie gustów i tym 
samym na rosnące wymagania i oczekiwania turystów wobec kierowanej do nich oferty. 
Niezbędna jest ciągła jej dywersyfikacja. Rozwój edukacji wpływa również na zwiększanie 

                                              
70 Turystyka w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015 r. oraz Program Rozwoju 
Turystyki do 2020 roku, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, Warszawa, 2015 r. 
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się świadomości ekologicznej społeczeństwa, a to z kolei wpływa na oczekiwania, iż oferta 
turystyczna będzie uwzględniała również wymagania związane z ochroną środowiska.  

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych bardzo silnie wpływa na sposób 
świadczenia oraz na zwiększenie dostępności usług turystycznych. Stają się one bardziej 
dopasowane do zróżnicowanych indywidualnie oczekiwań klientów, zwiększając tym 
samym autentyczność ich przeżyć.  

Charakterystyczną tendencją jest zwiększanie się częstotliwości wyjazdów turystycznych 
przy jednoczesnym skracaniu czasu ich trwania. Kluczowym warunkiem rozwoju turystyki 
jest dostępność komunikacyjna, umożliwiająca dotarcie turystom do miejsca docelowego. 

Rośnie znaczenie tworzenia warunków do rozwoju turystyki przez wszystkie szczeble 
władzy administracyjnej obejmujące przede wszystkim takie zagadnienia jak planowanie, 
regulacje, badania i ewaluacje. W ramach tworzonych przez administrację wszystkich 
szczebli warunków do rozwoju turystyki decydujący wpływ na efektywność strategii 
turystycznych ma współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami branży turystycznej. 
Wpływa to z kolei na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych obszarów. 

W aktualnym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 proces wsparcia 
podmiotów będzie dotyczył przede wszystkim projektów o innowacyjnych rozwiązaniach, 
realizowanych w partnerstwie z udziałem sektora B+R oraz podmiotów prywatnych, 
zorientowanych na powstawanie nowych produktów, marek turystycznych i e-usług.  

W okresie 2014-2020 nie będą bezpośrednio dostępne środki na turystykę. Wsparcie 
finansowe rozwoju turystyki środkami UE będzie wymagało poszukiwania możliwości ich 
pozyskania ze źródeł (działań) pośrednio wiążących się z turystyką. Dotyczy to takich 
działań jak zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ochrona 
środowiska, rewitalizacja i w pewnym stopniu w zakresie badań i rozwoju. Pozyskiwanie 
środków w ramach dostępnych działań będzie wymagało przygotowania przedsięwzięć 
wspólnych w ramach konsorcjów również z udziałem sektora nauki. Będzie to wiązało się 
z potrzebą przygotowania złożonego montażu finansowego. 

W analizie scenariuszowej przyjęto, że branżowe warunki makroekonomiczne w turystyce 
są wspólne dla wszystkich scenariuszy i nie będą podlegały różnicowaniu.  

4. Popyt w zakresie turystyki i rekreacji rowerowej71  

Na świecie i w Polsce występują korzystne trendy i tendencje w turystyce przejawiające 
się rosnącym zainteresowaniem klientów. Szczególne zainteresowanie budzi turystyka 
aktywna, w tym rowerowa. Wzrasta zainteresowanie Europą Środkową i Wschodnią, jako 
celem podróży i ofertami w zakresie: aktywnego wypoczynku, turystyki prozdrowotnej oraz 
adresowanej do osób dbających o zdrowy styl życia. Coraz popularniejsze stają się 
produkty turystyczne, w tym szlaki rowerowe bazujące na potencjale miejsca, cechujące 
się regionalizmem, prezentujące odrębności kulturowe oraz twórczość ludową. 
Oczekiwania turystów odnoszą się również do kompleksowości oferty, dostarczanej 
w sposób zorganizowany, wygodny i wiarygodny. Stale rośnie liczba osób, które do 
zaspakajania swoich codziennych potrzeb przemieszczania się wykorzystują środek 
transportu, jakim jest rower. Stanowi on również środek wykorzystywany do spędzania 
czasu wolnego w ramach codziennych i weekendowych wędrówek. Sprawia to, że produkt 
Green Velo ma sprzyjające warunki swojego rozwoju. W opisywanej sytuacji 
przeprowadzone dotychczas działania promocyjne w dużym stopniu wypromowały markę 
Green Velo. Na zainteresowanie szlakiem Green Velo będzie wpływała również silna 

                                              
71 Ibidem 
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konkurencja ze strony innych obszarów turystycznych popularnych, jako miejsca docelowe 
turystyki aktywnej, w tym rowerowej.  

W analizie scenariuszowej przyjęto, że popyt w zakresie turystyki i rekreacji rowerowej 
w turystyce są wspólne dla wszystkich scenariuszy i nie będą podlegały różnicowaniu.  

 

Uwarunkowania wewnętrzne  

5. Zainteresowanie głównych grup interesariuszy członkostwem w klastrze 

Specyfika produktu, duży stopień jego skomplikowania, duży obszar objęty jego 
funkcjonowaniem w pięciu województwach Polski Wschodniej, a przede wszystkim duża 
liczba składników będących przedmiotem oferty dla turystów rowerowych powoduje, że na 
każdym etapie rozwoju produktu wymagana będzie współpraca bardzo wielu partnerów 
(potencjalnie znacznie powyżej 1000). 

Wśród dużej grupy rozproszonych drobnych interesariuszy z sektora publicznego 
i prywatnego istotną barierą przed angażowaniem się przez nich w rozwój i komercjalizację 
szlaku może być przeświadczenie w społecznościach lokalnych, że turystyka nie może być 
dziedziną działalności gospodarczej przynoszącą korzyści finansowe.  

Istotnym zagrożeniem może być niedostateczne zrozumienie wśród interesariuszy 
gospodarczych, społecznych i publicznych w poszczególnych województwach dużego 
znaczenia integracji działań i współpracy w formie zinstytucjonalizowanego Operatora 
produktu. Wiązać się to może z faktycznie niskim priorytetem turystki w kontekście innych 
działań realizowanych w regionach. 

Z analizy planów strategicznych województw pod kątem zbieżności z działaniem klastra 
rowerowego Green Velo wynika, że we wszystkich z nich istnieją zapisy dotyczące rozwoju 
turystyki. Szczegółowy opis umiejscowienia turystyki w strategiach rozwoju 5 województw 
znajduje się w rozdziale 2.1.1. Potencjalni partnerzy klastra z sektora publicznego i ich 
zamierzenia w zakresie rozwoju turystyki. 

Z pięciu województw, przez które przebiega szlak rowerowy Green Velo, jedynie 
w województwie podkarpackim inteligentne specjalizacje nawiązują w sposób do turystyki. 
Wśród wynikających z inteligentnych specjalizacji dla województwa podkarpackiego 
obszarów działania (aktywności), wymagającymi inteligentnego wsparcia są te związane 
ze zrównoważoną turystyką.  

Wskaźnikiem zainteresowania głównych interesariuszy będzie liczba potencjalnych 
członków gotowych do współfinansowania działań Operatora i uczestniczenia 
w korzyściach wynikających ze współpracy w ramach klastra. 

6. Współpraca interesariuszy szlaku Green Velo  

Ze względu na bardzo dużą liczbę interesariuszy (potencjalnych uczestników klastra, 
znacznie ponad 1000 podmiotów) występuje bardzo dużo sprzeczności interesów, które 
stanowią źródło potencjalnych konfliktów, co w konsekwencji może skutkować niskim 
poziomem współpracy. Przy tak dużej liczbie interesariuszy kluczowe znaczenie będzie 
miała komunikacja. Podstawowym jej narzędziem powinna być platforma internetowa oraz 
różne formy kontaktów bezpośrednich, które będą decydowały o sile i jakości relacji 
pomiędzy interesariuszami. 

Wypracowanie takich relacji jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym czasu 
i wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami. Bardzo ważne jest przy tym, aby niezależnie 
od jakości relacji i liczby podmiotów wszyscy zaangażowani partnerzy byli nie tylko 
interesariuszami, ale też beneficjentami korzyści wynikających z tej współpracy. Będzie to 
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możliwe, jeżeli cele indywidualne będą zgodne z celami wspólnymi podmiotów. Lista 
korzyści ze współpracy nie jest stała i równa wśród wszystkich interesariuszy, co bardzo 
często powoduje, że pełnią oni w układzie określone role np. stymulujące, analityczne, 
badawcze, integracyjne, wykonawcze czy też reprezentacyjne. Rzeczywiste potrzeby 
współpracy i zdolność do koordynacji działań wymagają z jednej strony ciągłego 
analizowania, a z drugiej rozwijania kapitału relacyjnego, w którym kluczową rolę będą 
pełnili liderzy na poziomie międzyregionalnym, regionalnym, lokalnym i sublokalnym. 

Jednym z ważnych zagrożeń może być niski faktyczny priorytet turystyki rowerowej 
w polityce władz jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego. 
Przejawiać się to może bardzo małą gotowością finansowania utrzymania infrastruktury 
szlaku na terenach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego lub jej całkowitym 
brakiem. W krańcowym przypadku może to prowadzić do dezintegracji działań pięciu 
województw. Tym samym brak jednego Operatora produktu będzie skutkował 
wygaszaniem zainteresowania prowadzeniem samodzielnych działań przez poszczególne 
regiony.  

Z uwagi na bardzo dużą liczbę interesariuszy w zarządzaniu produktem niezbędne jest 
wypracowanie modeli współpracy. Mogą one być następujące: 

1) Model zcentralizowany – zakłada rozwiniętą centralną strukturę klastrową w formie 
stowarzyszenia LOT oraz kaskadowy sposób reprezentowania poszczególnych grup 
interesariuszy. W ramach każdego regionu poszczególne grupy interesariuszy 
(podmioty branży turystycznej, JST oraz NGO) wybierałyby w swojej grupie 
przedstawiciela do reprezentowania w klastrze.  

2) Model zdecentralizowany – zakłada nierozbudowaną centralną strukturę klastrową 
w formie stowarzyszenia LOT oraz pięć silnych centrów regionalnych opartych na 
ROT, które organizowałyby współpracę i udział w działaniach operatora 
poszczególnych grup interesariuszy (podmioty branży turystycznej, JST oraz NGO).  

3) Model rozproszony – zakłada zawarcie porozumienia/umowy klastrowej, w ramach 
której mogłyby być dokonywane uzgodnienia dotyczące standaryzacji i certyfikacji 
elementów występujących na szlaku Green Velo oraz inicjowanie przedsięwzięć 
o charakterze ponad lub międzyregionalnym, które mogłyby być realizowane 
w strukturze projektowej.  

7. Skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych 

Jest to jeden z trudniejszych aspektów dalszego rozwoju szlaku Green Velo. Wynika 
to z faktu, że w programach operacyjnych krajowych i regionalnych brakuje bezpośrednich 
możliwości finansowania produktów turystycznych. Pozyskiwanie środków będzie mogło 
koncentrować się na wąskich przedmiotowo zakresach możliwych do przygotowania 
i sfinansowania projektów.  Jednakże analiza dostępności środków finansowych 
z funduszy UE pozwala na pozyskanie wsparcia dla projektów dotyczących produktów 
turystycznych i okołoturystycznych realizowanych przez podmioty gospodarcze oraz na 
projekty w zakresie marketingu, promocji i rozwoju zasobów ludzkich. Bardzo wysoki 
priorytet będą miały projekty przygotowywane i realizowane w ramach międzysektorowej 
i sektorowej współpracy podmiotów publicznych, prywatnych, pozarządowych i B+R. 
Z tego względu korzystanie z tych środków będzie wymagało budowania partnerstw 
i złożonego montażu finansowego. W większości przypadków będzie występowała 
konieczność posiadania wkładu własnego.  

8. Komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej  

Wspólne działania biznesowe podmiotów branży turystycznej mogą przyczynić się do 
znacznej komercjalizacji produktu Green Velo oraz znacznego zwiększenia 
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konkurencyjności obszarów położonych w korytarzu szlaku. Kluczowym warunkiem 
sukcesu jest zdolność rozwijania i utrzymania zintegrowanych, sieciowych produktów 
turystycznych oferowanych na szlaku Green Velo. Aby tak się stało, niezbędne są wspólne 
projekty, które nie są możliwe do zrealizowania indywidualnie przez poszczególnych 
przedsiębiorców, lokalne organizacje turystyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego 
(biura informacji turystycznej, wydziały odpowiedzialne za rozwój turystyki). Zadaniem 
Operatora zarządzającego szlakiem Green Velo będzie inicjowanie i wspieranie nowych 
partnerstw podmiotów branży turystycznej oraz wspieranie i wzmacnianie istniejących już 
struktur współpracy w skali subregionalnej i lokalnej.   

Komercjalizacja i internacjonalizacja produktu wymaga nawiązywania partnerstw 
strategicznych z kluczowymi w Europie operatorami szlaków rowerowych, 
touroperatorami, przewoźnikami i innymi podmiotami oraz rozwoju kluczowych kanałów 
i sieci dystrybucji ofert produktów turystycznych. 

9. Trwałość i rozwój szlaku Green Velo  

Zainteresowanie marką i szlakiem jest uzależnione od: kontynuowania działań 
promocyjnych, utrzymania i rozwoju infrastruktury liniowej (trasy) oraz punktowej (MOR, 
MPR i atrakcje), dostępu do informacji (administrowanie portalem) i sprzedaży oferty. Dla 
rozwoju niezbędne jest prowadzenie dalszych inwestycji infrastrukturalnych na szlaku 
głównym oraz rozwijanie szlaków łącznikowych i bocznych. Rozwój szlaku wymaga 
również, aby we wszystkich województwach rozwinęły się atrakcje, produkty i usługi, 
angażujące lokalną społeczność, np. baza noclegowa (agroturystyka, kwatery na terenach 
wiejskich), baza gastronomiczna (o regionalnym charakterze), usługi przewodnickie, małe 
imprezy. Niezbędne jest rozszerzenie dostępności produktów turystycznych 
adresowanych do dzieci i młodzieży. Pozwoli to na zwiększenie integracji i koordynacji 
pomiędzy istniejącymi na szlaku atrakcjami. Rozwój szlaku Green Velo posiada największy 
potencjał w ramach 12 obszarów turystycznych, nazywanych umownie „królestwami”. 

Warunkiem rozszerzenia zainteresowania rynku turystycznego produktem jest 
zaangażowanie twórców atrakcji oferowanych na szlaku oraz rozwinięta współpraca 
z touroperatorami, zagranicznymi operatorami szlaków rowerowych oraz innymi 
podmiotami dostarczającymi usługi powiązane z turystyką.  

Techniczne utrzymanie szlaku wraz z oznakowaniem będzie ważnym elementem zarówno 
formalnym (wymóg utrzymania trwałości projektu), jak i organizacyjno-finansowym, które 
będzie realizowane w sposób zdecentralizowany w ramach 5 województw. Będzie to 
wymagało prowadzenia prac przez wszystkich rozproszonych gestorów poszczególnych 
odcinków szlaku. 

Techniczna i rynkowa trwałość i rozwój szlaku Green Velo będzie wymagała stałego 
monitorowania i koordynowania działań z tym związanych. Takie zadanie będzie 
wymagało powołania przez głównych interesariuszy Operatora szlaku - klastra, który 
będzie zajmował się: 

1) Wspieraniem działań na rzecz zachowania trwałości infrastruktury oraz 
wypracowanych rozwiązań inwestycyjnych. 

2) Inicjowaniem, koordynowaniem podejmowanych działań promocyjnych oraz realizacją 
ich części. 

3) Rozwojem oferty komercyjnej i współpracą z przedsiębiorcami. 

4) Dalszym rozwojem produktu turystycznego i rozbudową o kolejne elementy 
infrastruktury. 
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5) Procesem jednolitej certyfikacji i rekomendacji podmiotów zaangażowanych 
w działania produktowe. 

W przypadku braku jednego Operatora będzie istniało bardzo duże zagrożenie dla 
utrzymania trwałości i rozwoju szlaku Green Velo.  

Wskaźnikiem trwałości rozwoju produktu będzie poziom jego komercjalizacji.  

Tabela 27. Analiza wzajemnego oddziaływania czynników 
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1. Zainteresowanie głównych 
grup interesariuszy 
członkostwem w klastrze 

 2 1 2 2 7 

2. Współpraca 
interesariuszy szlaku 
Green Velo  

2  3 3 3 11 

3. Skuteczność 
pozyskiwania środków 
zewnętrznych 

2 2  3 3 10 

4. Komercjalizacja szlaku 
Green Velo przez 
podmioty branży 
turystycznej 

3 2 2  3 10 

5. Trwałość i rozwój produktu 
Green Velo 

3 1 0 3  7 

Σ 10 7 6 11 11  

Źródło: Opracowanie własne 

Skala siły oddziaływania czynników:  

0 – brak oddziaływania, 

1 – słabe oddziaływanie, 

2 – średnie oddziaływanie, 

3 – silne oddziaływanie. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 12. 

Wyniki analizy: 

1. Czynniki o najwyższej wrażliwości na oddziaływanie pozostałych czynników to: 
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 Trwałość i rozwój produktu Green Velo      (11 pkt.),  

 Komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej  (11 pkt.), 

 Zainteresowanie głównych grup interesariuszy członkostwem w klastrze (10 pkt.). 

2. Czynniki o najmniejszy wrażliwości na oddziaływanie pozostałych czynników to: 

 Skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych    (6 pkt.). 

3. Czynniki o największej sile na oddziaływania na pozostałe czynniki to: 

 Współpraca interesariuszy szlaku Green Velo     (11 pkt.), 

 Skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych    (10 pkt.), 

 Komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej  (10 pkt.). 

4. Czynniki o mniejszej sile na oddziaływania na pozostałe czynniki to: 

 Trwałość i rozwój produktu Green Velo      (7 pkt.), 

 Zainteresowanie głównych grup interesariuszy członkostwem w klastrze  (7 pkt.). 

 

Charakterystyka głównych cech scenariuszy 

Prezentowane poniżej charakterystyki i opisy scenariuszy oraz dynamika i poziom zmiennych 
w nich występujących wynikają bezpośrednio z opinii ekspertów wyrażonych w badaniu 
Delphi oraz konsultacji i dyskusji przeprowadzonych z ekspertami w ramach dwóch 
warsztatów.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że z pięciu zmiennych trwałość i rozwój produktu jest 
wynikową zachowania się 4 pozostałych zmiennych, opisujących poszczególne 3 scenariusze. 

Ważną konkluzją ekspertów jest wskazanie, że zainteresowanie rynku jest zależne od formy 
zarządzania produktem, co zostało odzwierciedlone w opisywanych scenariuszach. 

Tabela 28. Zbiorcza charakterystyka scenariuszy z perspektywą do 2020 roku 

Zmienne scenariuszy Opis zmiennych w scenariuszach 

Czynniki  
(definiujące scenariusz) 

Scenariusz I 
Klaster LOT – 
zarządzanie 

zcentralizowane 

Scenariusz II 
Klaster LOT – 
zarządzanie 

zdecentralizowane 

Scenariusz III 
Porozumienie 
klastrowe – 
zarządzanie 
rozproszone 

1. Zainteresowanie 
głównych grup 
interesariuszy 
członkostwem 
w podmiocie 
odpowiedzialnym za 
zarządzanie 
szlakiem Green 
Velo 

Duże, ale regionalnie 
zróżnicowane 
zainteresowanie.  
Duże zainteresowanie 
uczestnictwem 
w klastrze partnerów 
kluczowych 
działających sieciowo 
oraz podmiotów, które 
prowadzą MPR-y. 
Znacząca liczba 
głównie dużych 
i średnich podmiotów 
gotowych do 
współfinansowania 
działań klastra 

Duże, zróżnicowane 
w regionach 
zainteresowanie 
członkostwem 
w klastrze. Silna 
orientacja na 
współpracę w ramach 
centrów regionalnych. 
Skuteczne 
oddziaływanie 
i przyciąganie 
podmiotów 
działających w skali 
subregionalnej 
i lokalnej. 
Duża liczba podmiotów 
małych i średnich 

Lokalnie małe, 
wyspowo znaczące 
zainteresowanie. 
Bardzo ograniczona 
liczba potencjalnych 
członków gotowych do 
współfinansowania 
działań operatora 
i czerpania z tego 
korzyści. 
Stosunkowo mała 
gotowość finansowania 
utrzymania szlaku na 
terenach 
poszczególnych 
jednostek samorządu 
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Zmienne scenariuszy Opis zmiennych w scenariuszach 

Czynniki  
(definiujące scenariusz) 

Scenariusz I 
Klaster LOT – 
zarządzanie 

zcentralizowane 

Scenariusz II 
Klaster LOT – 
zarządzanie 

zdecentralizowane 

Scenariusz III 
Porozumienie 
klastrowe – 
zarządzanie 
rozproszone 

i czerpania z tego 
korzyści. 

gotowych do 
współfinansowania 
działań klastra 
i czerpania z tego 
korzyści.  

terytorialnego lub jej 
brak. 

2. Współpraca 
interesariuszy 
szlaku Green Velo  

Wysoki poziom 
współdziałania, 
koordynacji 
i standaryzacji 
na poziomie 
międzyregionalnym 
i regionalnym.  
Występują pojedyncze 
duże partnerstwa 
międzyregionalne. 
Znaczna liczba 
partnerstw w ramach 
obszarów 
turystycznych – 12 
królestw na poziomie 
głównie 
subregionalnym 
i lokalnym oraz 
pojedyncze na 
poziomie regionalnym. 

 

Znaczący lub 
przeciętny poziom 
współdziałania, 
koordynacji 
i standaryzacji 
na poziomie 
międzyregionalnym 
oraz duży na poziomie 
regionalnym i lokalnym.  
Liczne, silne 
partnerstwa na 
poziomie regionalnym, 
subregionalnym 
i lokalnym, prowadzące 
działania 
skoncentrowane 
w obszarach 
turystycznych – 12 
królestwach. 

Stosunkowo słabe 
współdziałanie, 
koordynacja 
i standaryzacja 
na poziomie 
międzyregionalnym. 
Regionalnie 
zróżnicowana, 
przeciętna lub mała 
zdolność do 
współpracy. Występują 
nieliczne wyspowe 
partnerstwa tworzone 
oddolnie próbują 
utrzymać i rozwijać 
ofertę produktu na 
poziomie lokalnym 
i sublokalnym. 

3. Skuteczność 
pozyskiwania 
środków 
zewnętrznych 

Duża skuteczność 
pozyskiwania środków 
na projekty 
międzyregionalne oraz 
średnia i mała na 
projekty regionalne – 
dominują projekty 
partnerskie. 

Przeciętna lub mała 
skuteczność 
pozyskiwania środków 
na projekty 
międzyregionalne oraz 
duża i średnia na 
projekty regionalne 
i subregionalne – 
dominują projekty 
partnerskie. 

Mała lub brak zdolności 
do pozyskiwania 
środków na projekty 
międzyregionalne, 
mała na projekty 
regionalne 
i subregionalne – 
dominują projekty 
indywidualne, 
incydentalnie 
partnerskie. Występuje 
duża trudność 
z tworzeniem 
partnerstw. 

4. Komercjalizacja 
szlaku Green Velo 
przez podmioty 
branży turystycznej 

Wysoki poziom 
komercjalizacji 
w ramach 
współdziałania 
z dużymi sieciowymi 
partnerami kluczowymi 
oraz partnerami MOR, 
przeciętny poziom 
komercjalizacji na 
poziomie regionalnym 
i lokalnym. Znacząca 

Wysoki lub średni 

poziom komercjalizacji 

w ramach 

współdziałania 

z dużymi sieciowymi 

partnerami kluczowymi 

oraz partnerami MOR, 

duży poziom 

komercjalizacji na 

poziomie regionalnym 

Przeciętny lub niski 
poziom komercjalizacji 
w ramach 
współdziałania 
z dużymi sieciowymi 
partnerami kluczowymi 
oraz partnerami MOR. 
Niski poziom 
komercjalizacji na 
poziomie regionalnym 
i średni na poziomie 
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Zmienne scenariuszy Opis zmiennych w scenariuszach 

Czynniki  
(definiujące scenariusz) 

Scenariusz I 
Klaster LOT – 
zarządzanie 

zcentralizowane 

Scenariusz II 
Klaster LOT – 
zarządzanie 

zdecentralizowane 

Scenariusz III 
Porozumienie 
klastrowe – 
zarządzanie 
rozproszone 

współpraca 
z operatorami 
zagranicznych szlaków 
rowerowych oraz 
touroperatorami. 
Rozwinięte sieć 
i kanały dystrybucji 
w Polsce i zagranicą.  

i lokalnym. Udaje się 

nawiązać współpracę 

z operatorami 

zagranicznych szlaków 

rowerowych oraz 

touroperatorami. 

Znacząca sieć i kanały 

dystrybucji w Polsce 

i zagranicą.  

lokalnym. Występują 
duże trudności 
z nawiązaniem 
współpracy 
z operatorami 
zagranicznych szlaków 
rowerowych oraz 
touroperatorami. Słabo 
rozwinięta sieć i kanały 
dystrybucji w Polsce, 
a szczególnie 
zagranicą.  

 
5. Trwałość i rozwój 

produktu Green Velo 
Wysoki stopień 
koordynacji 
i standaryzacji działań 
związanych 
z utrzymaniem oraz 
rozwojem całego 
szlaku.  
Znaczący rozwój 
produktu w ramach 
dużych projektów 
międzyregionalnych 
oraz równolegle przez 
inicjatywy i projekty 
realizowane w skali 
lokalnej 
i subregionalnej 
w ramach obszarów 
turystycznych – 12 
królestw. 
 

Istotny, średni stopień 
koordynacji 
i standaryzacji działań 
związanych 
z utrzymaniem oraz 
rozwojem całego 
szlaku. 
Znaczący, ale 
zróżnicowany 
w regionach, rozwój 
produktu w ramach 
średnich i małych 
projektów regionalnych 
oraz pojedynczych 
dużych projektów 
międzyregionalnych. 
Równolegle rozwój 
produkty odbywa się 
przez inicjatywy 
i projekty realizowane 
w skali subregionalnej 
i lokalnej w ramach 
obszarów 
turystycznych – 12 
królestw. 
 

Niski lub 
problematyczny 
w praktyce stopień 
koordynacji 
i standaryzacji działań 
związanych 
z utrzymaniem oraz 
rozwojem całego 
szlaku.  
Zróżnicowany stopień 
rozwoju produktu 
w poszczególnych 
regionach, głównie 
w ramach inicjatyw 
lokalnych. 
W tym wariancie 
istnieje również 
ograniczone ryzyko 
regresu rozwoju 
produktu. 

Źródło: Opracowanie własne 

Opis scenariuszy 

Scenariusz I. Klaster LOT – zarządzanie zcentralizowane 

Forma prawno-organizacyjna 

W 2016 roku powstał Klaster turystyczny w formie prawnej stowarzyszenia i formule lokalnej 
organizacji turystycznej. W wyniku uzgodnień dokonanych w grupie podmiotów inicjujących 
klaster przyjął model organizacji zcentralizowanej o rozwiniętej, silnej strukturze centralnej 
i podjął pozyskiwanie członków oraz rozpoczął współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami rynkowymi, publicznymi i pozarządowymi.  
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Struktura centralna zaczęła pełnić funkcje związane ze standaryzowaniem i certyfikowaniem 
elementów występujących na szlaku Green Velo oraz funkcje koordynujące, integrujące na 
poziomie ponadregionalnym i regionalnym, a także realizacyjne w przypadku przedsięwzięć 
ponadregionalnych. Klaster stał się głównym zarządzającym produktem i marką Green Velo. 
Jednocześnie klaster pełni rolę głównego koordynatora utrzymania i rozwoju infrastruktury, 
ściśle współdziałając w tym zakresie z poszczególnymi, właściwymi terytorialnie gestorami 
infrastruktury szlaku, odpowiedzialnymi za jej utrzymanie w okresie trwałości projektu. 

Taka forma prawno-organizacyjna umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
pozwoliła na osiągnięcie oszczędności w klastrze i u jego członków, wynikających ze 
wspólnego systemu zakupowego i dystrybucyjnego.  

Ta forma organizacyjno-prawna wygenerowała wysokie koszty funkcjonowania struktury 
centralnej. Jednocześnie zminimalizowała ona potencjalne ryzyka takie jak: trudności 
w zarządzaniu produktem, niewystarczające fundusze na utrzymanie i rozwój produktu, brak 
chętnych do współpracy podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, 
konflikty pomiędzy partnerami oraz straty finansowe i niska rentowność produktu.  

Przyjęta forma organizacyjno-prawna pozwoliła również na osiągnięcie dużych korzyści, 
prestiżu i trwałości instytucjonalnej. Umożliwiło to zawarcie umów z dużymi sieciowymi 
partnerami kluczowymi z sektora biznesu oraz pozyskanie środków na duże przedsięwzięcia 
międzyregionalne w ramach utworzonych partnerstw międzysektorowych. Współpraca 
partnerska, szczególnie w gronie członków klastra, była skutecznie wspierana przez wdrożony 
w klastrze model komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwe stało się skuteczne 
zarządzanie dużym, o niespotykanej w Polsce skali, ponadregionalnym produktem 
turystycznym i powolne, ale systematyczne zwiększanie jego rentowności. 

W całym okresie działalności klastra nie brakowało trudnych sytuacji wynikających 
z rozbieżności interesów gospodarczych, społecznych i politycznych (w tym prestiżowych) 
w skali międzyregionalnej, regionalnej i lokalnej. W części regionów o wkład finansowy 
głównych członków klastra konkurowały między innymi ROT-y. Wynikało to również z różnych 
formuł i zakresów dzielenia się odpowiedzialnością za rozwój turystyki w regionie pomiędzy 
odpowiednimi departamentami urzędów marszałkowskich i ROT-ami. Wywołane z tego 
powodu perturbacje nie we wszystkich przypadkach udało się przezwyciężyć. Spowodowało 
to różny stopień natężenia zaangażowania i poziom wsparcia (w tym finansowego) 
poszczególnych regionów w rozwój szlaku i klastra Green Velo. 

Zainteresowanie interesariuszy członkostwem w Klastrze 

Działania informacyjne i promocyjne pozwoliły zainteresować znaczącą grupę interesariuszy, 
pomimo że wyniki przeprowadzonych w okresie tworzenia klastra badań, wskazywały na 
umiarkowaną gotowość podmiotów trzech sektorów do uczestnictwa w klastrze. 
W początkowym okresie naboru członków miało miejsce duże, ale regionalnie zróżnicowane 
zainteresowanie uczestnictwem w klastrze. Większość partnerów regionalnych, tworzących 
grupę inicjatywną, udzieliło znaczącego wsparcia i przystąpiło do klastra. Pojawiła się 
znacząca liczba, głównie dużych i średnich podmiotów, gotowych do współfinansowania 
działań klastra i jednocześnie czerpania z tego korzyści. Oczekiwane korzyści były 
zróżnicowane u poszczególnych grup podmiotów. Dla sektora publicznego ważny był rozwój 
regionu, dla prywatnego - możliwość poszerzania swojej oferty, natomiast dla organizacji 
pozarządowych - wsparcie w realizacji celów statutowych. Jednocześnie dla wszystkich typów 
podmiotów ważne okazały się korzyści związane z możliwością udziału w działaniach 
promocyjnych.   

Jednym z najważniejszych oczekiwań przystępujących do klastra była sprawność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poza tym dla podmiotów sektora publicznego 
znaczenie miała stabilność funkcjonowania podmiotu, dla sektora prywatnego 
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komplementarność oferty klastra i możliwość nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, 
a dla organizacji pozarządowych spójność strategii zarządzania produktem.  

Szczególnie duże zainteresowanie uczestnictwem w klastrze wykazali partnerzy kluczowi 
działający sieciowo oraz inne podmioty prowadzące MPR-y. 

Z uwagi na bardzo dużą grupę ponad 1000 interesariuszy, statutowo został umożliwiony 
kaskadowy sposób reprezentowania poszczególnych grup. W ramach każdego regionu 
podmioty branży turystycznej, JST oraz NGO dokonały wyboru w swojej grupie lub grupach 
mieszanych przedstawiciela do reprezentowania ich w klastrze. W obszarach, gdzie wystąpiły 
duże skupiska podmiotów, wybór przedstawicieli następował również na niższym poziomie 
subregionalnym i lokalnym.  

Współpraca interesariuszy szlaku Green Velo 

Dzięki atrakcyjnej ofercie współpracy dla członków klastra, jak również ofercie produktowej dla 
turystów oraz mieszkańców 5 regionów, w ciągu 4 lat udało się dokonać znaczącej integracji 
i doprowadzić do standaryzacji działań oraz współpracy środowiska reprezentującego cztery 
sektory: pozarządowy, publiczny/samorządowy, B+R i gospodarczy na poziomie 
międzyregionalnym i regionalnym. Pozwoliło to na skuteczne utworzenie pojedynczych dużych 
partnerstw międzyregionalnych. Pojawiła się znaczna liczba partnerstw w ramach obszarów 
turystycznych – 12 królestw na poziomie głównie subregionalnym i lokalnym oraz pojedyncze 
na poziomie regionalnym. Partnerstwa stanowiły podstawę do przygotowania aplikacji 
i pozyskania środków na wspólne projekty.  

Skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie projektów międzyregionalnych 
o dużym lub znaczącym potencjale finansowym okazało się zadaniem bardzo trudnym. 
Wymagało to determinacji zarządu klastra w budowaniu relacji partnerskich oraz 
podejmowania współpracy w zakresie i w skali wcześniej niespotykanej. Wystąpiło wiele barier 
formalnych, instytucjonalnych i interpersonalnych. Jednakże, dzięki zawiązaniu partnerstw, 
udało się skutecznie pozyskać środki na realizację projektów międzyregionalnych. Największą 
trudność powodował montaż finansowy, w tym konieczność zgromadzenia środków na 
wymagany w projektach finansowy wkład własny. 

Łatwiej udało się pozyskiwać środki dzięki zawiązaniu partnerstw wewnątrzregionalnych, 
szczególnie utworzonych w ramach obszarów turystycznych (tzw. królestw). Najwięcej 
projektów zostało uruchomionych w ramach partnerstw subregionalnych i lokalnych. Istotne 
znaczenie miały również indywidualne projekty podmiotów reprezentujących głównie trzy 
sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy oraz projekty lokalnych grup działania realizowane 
ze wsparciem środków zewnętrznych. 

Na skuteczne pozyskiwanie środków wpływały silnie: zainteresowanie głównych grup 
interesariuszy członkostwem w klastrze, współpraca interesariuszy szlaku Green Velo oraz 
znaczące efekty komercjalizacji szlaku.  

Komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej 

Dzięki silnej pozycji klastra udało się nawiązać współpracę z dużymi sieciowymi partnerami 
kluczowymi oraz partnerami MOR, działającymi na całym obszarze szlaku i uzyskać wysoki 
w skali międzyregionalnej poziom komercjalizacji. We współpracy na poziomie regionalnym 
i lokalnym osiągnięto przeciętny poziom komercjalizacji.  

Klaster okazał się ciekawym i wiarygodnym partnerem dla zagranicznych operatorów szlaków 
rowerowych oraz touroperatorów. Pozwoliło to na nawiązanie znaczącej współpracy, dzięki 
której rozwinięto sieć i kanały dystrybucji w Polsce i zagranicą. 
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Część podmiotów, którym nie udało się stworzyć partnerstwa i pozyskać zewnętrznych 
środków finansowych, kompensowało to prowadzoną samodzielnie, ale udaną komercjalizacją 
swoich produktów oferowanych w ramach szlaku Green Velo w skali subregionalnej i lokalnej. 
Podstawą udanej komercjalizacji w skali międzyregionalne, regionalnej i lokalnej było 
kontynuowanie skutecznej promocji szlaku Green Velo.   

Trwałość i rozwój produktu Green Velo 

W okresie do 2020 roku kontynuowana była działalność promocyjna oraz znacząco rozwinięty 
został produkt Green Velo poprzez realizację dużych projektów międzyregionalnych, 
obejmujących również inwestycje infrastrukturalne na szlaku głównym. Dzięki stałemu 
monitorowaniu technicznej i rynkowej trwałości szlaku Green Velo, klaster w wysokim stopniu 
koordynował i standaryzował działania związane z jego utrzymaniem i rozwojem, prowadzone 
przez wszystkich rozproszonych gestorów poszczególnych odcinków szlaku. Poprzez te 
działania oraz oddolne inicjatywy i projekty realizowane w skali lokalnej i subregionalnej 
w ramach obszarów turystycznych (12 królestw) udało się utrzymać i rozwinąć infrastrukturę 
liniową (trasy) oraz punktową (MOR, MPR i atrakcje). Rozwinięta została infrastruktura 
szlaków łącznikowych i bocznych, powiązanych z głównym szlakiem Green Velo. W całym tym 
okresie systematycznie zwiększano i doskonalono dostęp do informacji. Działania te 
prowadzone były przede wszystkim poprzez portal Green Velo oraz inne powiązane sieciowo 
platformy internetowe. Dzięki temu udało się utrzymać i zwiększyć zainteresowanie marką 
i szlakiem Green Velo, co znacząco wpłynęło na sprzedaż oferty – komercjalizację szlaku.  

Klaster w bardzo wysokim stopniu docenił potencjał tkwiący w 12 obszarach turystycznych, 
położonych na obszarze pięciu województw Polski Wschodniej, nazywanych umownie 
„królestwami”. Poprzez swoje wsparcie Klaster ułatwił rozwój atrakcji, produktów i usług, 
angażujących lokalną społeczność. Systematycznie rozwijała się baza noclegowa 
(szczególnie agroturystyczna), gastronomiczna o regionalnym charakterze oraz usługi 
przewodnickie, a także oferta lokalnych atrakcji i wydarzeń. Dzięki temu wiele miejsc 
i obszarów zyskały na swoim znaczeniu, stając się nowymi atrakcyjnymi miejscami dla osób 
uprawiających turystykę i rekreację rowerową. Pozwoliło to na zwiększenie integracji 
i koordynacji pomiędzy istniejącymi na szlaku atrakcjami, a po wielu próbach udało się również 
uruchomić zintegrowany kalendarz wydarzeń, prezentujących aktywność podmiotów na dużej 
części korytarza szlaku Green Velo. W bardzo dużym stopniu rozwinięta została dostępność 
produktów turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi. 
Jednocześnie w ofercie turystycznej uwzględniano w coraz większym stopniu oczekiwania 
turystów i innych użytkowników szlaku, wynikające z wymagań ochrony środowiska 
i proekologicznego stylu życia, szczególnie osób z pasją uprawiających wędrówki rowerowe. 
Pomimo bardzo znacznego zwiększenia ruchu turystycznego poprzez odpowiednie 
zarządzanie ruchem turystycznym oraz dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze 
technicznej i informacyjnej szlaku udało się skutecznie chronić środowisko naturalne, w tym 
miejsca najcenniejsze przyrodniczo. 

Dzięki rozwojowi infrastruktury i produktów turystycznych oraz zdobytemu przez klaster 
zaufaniu rozwinięto współpracę z touroperatorami, zagranicznymi operatorami szlaków 
rowerowych oraz dużą grupą podmiotów dostarczających usługi powiązane z turystyką. 
Pozwoliło to zbudować i systematycznie rozwijać sieć kanałów dystrybucji produktów 
oferowanych w ramach szlaku Green Velo.  

Dzięki działaniom interesariuszy prowadzonych w ramach struktury klastra w ciągu 5 lat 
nastąpiła aktywizacja gospodarcza i społeczna mieszkańców, wśród których ważną grupę 
stanowi młodzież. Dzięki temu nastąpił spadek bezrobocia oraz zmniejszyło się zjawisko 
wykluczenia społecznego.  
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Pięć województw Polski Wschodniej osiągnęło najwyższą w Polsce atrakcyjność 
i konkurencyjność w zakresie turystyki aktywnej, a w szczególności rowerowej, przyczyniając 
się do istotnej poprawy ich sytuacji ekonomicznej. 

Znacznie zwiększyły się dochody samorządów oraz przedsiębiorców w branży turystycznej 
obszaru korytarza, przez który przebiega szlak Green Velo.  

Trwałość i rozwój produktu w opisywanym scenariuszu jest wynikiem zachowania się 
4 pozostałych zmiennych, opisujących scenariusz: 

 zainteresowanie głównych grup interesariuszy członkostwem w klastrze, 

 współpraca interesariuszy szlaku Green Velo, 

 skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, 

 komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej. 

 

Scenariusz II. Klaster LOT – zarządzanie zdecentralizowane 

Forma prawno-organizacyjna 

W 2016 roku powstał Klaster turystyczny w formie prawnej stowarzyszenia i formule lokalnej 
organizacji turystycznej. W wyniku uzgodnień, dokonanych w grupie podmiotów inicjujących, 
Klaster przyjął zdecentralizowany model organizacji o „lekkiej” strukturze centralnej i silnych 
centrach regionalnych opartych o ROT-y, zarządzających produktem. Klaster podjął 
pozyskiwanie członków oraz rozpoczął współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami rynkowymi, publicznymi i pozarządowymi.  

Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury szlaku prowadzone było przez poszczególne, 
właściwe terytorialnie, województwa oraz Klaster w zakresie rozwijania infrastruktury oraz 
rozwoju i promocji produktu.  

Dzięki uzyskaniu znaczącego prestiżu i trwałej formie organizacyjnej Klaster stał się głównym 
zarządzającym produktem i marką Green Velo w ścisłej współpracy z pięcioma centrami 
regionalnymi. Ważną rolą klastra było prowadzenie działań związanych ze standaryzacją 
i certyfikacją elementów występujących na szlaku Green Velo oraz koordynacją, integracją na 
poziomie ponadregionalnym i częściowo regionalnym. W przypadku przedsięwzięć 
ponadregionalnych Klaster pełnił również funkcje realizacyjne.  

Klaster głównie poprzez centra regionalne prowadził integrację środowisk i rozwój współpracy 
czterech sektorów: pozarządowego, publicznego/samorządowego, B+R i gospodarczego na 
poziomie międzyregionalnym i regionalnym. Centra regionalne w większości przypadków 
stworzyły atrakcyjną ofertę współpracy dla podmiotów z branży turystycznej (potencjalnych 
członków), jak również ofertę produktową dla turystów oraz mieszkańców regionu. Struktura 
centralna zajmowała się integracją i standaryzacją działań prowadzonych przez centra 
regionalne. 

Podobnie, jak w przypadku I wariantu, ta forma prawno-organizacyjna, umożliwiła 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwoliła na osiągnięcie oszczędności w klastrze 
i u jego członków, wynikających ze wspólnego systemu zakupowego i dystrybucyjnego. Stała 
się ona również skuteczna (chociaż w mniejszym stopniu, niż w I wariancie) w pozyskiwaniu 
finansowania zewnętrznego.  

Współpraca partnerska, szczególnie w gronie członków klastra, była wspierana przez 
wdrożony w klastrze model komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwe stało się 
skuteczne koordynowanie zarządzania dużym, o niespotykanej w Polsce skali, 
ponadregionalnym produktem turystycznym. 
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W całym okresie działalności klastra pojawiały się trudne sytuacje wynikające z rozbieżności 
interesów gospodarczych, społecznych i politycznych (w tym prestiżowych) w skali 
międzyregionalnej, regionalnej i lokalnej. W części regionów o wkład finansowy głównych 
członków klastra konkurowały między innymi ROT-y, na których oparte były centra regionalne. 
Wywołane z tego powodu perturbacje w większości przypadków udało się przezwyciężyć. 
W efekcie stopień natężenia zaangażowania i poziom wsparcia (w tym finansowego) 
poszczególnych regionów w rozwój szlaku i klastra Green Velo był zróżnicowany. 

Klaster turystyczny w formie prawnej stowarzyszenia i formule lokalnej organizacji turystycznej 
działający w formule zdecentralizowanej wygenerował przeciętne koszty funkcjonowania 
struktury centralnej. Jednocześnie zminimalizowała ona potencjalne ryzyka takie jak: trudności 
w zarządzaniu produktem, niewystarczające fundusze na utrzymanie i rozwój produktu, brak 
chętnych do współpracy podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, 
konflikty pomiędzy partnerami oraz straty finansowe i niska rentowność produktu.  

Zainteresowanie interesariuszy członkostwem w Klastrze 

Działania informacyjne i promocyjne pozwoliły zainteresować znaczącą grupę interesariuszy, 
pomimo że wyniki przeprowadzonych w okresie tworzenia klastra badań, wskazywały na 
umiarkowaną gotowość podmiotów trzech sektorów do uczestnictwa w klastrze. 
W początkowym okresie naboru członków miało miejsce znaczne, ale bardzo zróżnicowane 
regionalnie zainteresowanie uczestnictwem w klastrze. Większość partnerów regionalnych, 
tworzących grupę inicjatywną, udzieliło znaczącego wsparcia i przystąpiło do klastra. Nastąpiła 
silna orientacja na współpracę w ramach centrów regionalnych, które były w stanie skutecznie 
oddziaływać i przyciągać podmioty działający w skali subregionalnej i lokalnej. W miarę upływu 
czasu wystąpiło silne zjawisko przepływu aktywności z pięciu centrów regionalnych do grup 
interesów ukształtowanych w 12 obszarach turystycznych (tzw. królestwach). Stały się one 
głównymi, najważniejszymi miejscami wykorzystania dotychczasowych mechanizmów 
współpracy interesariuszy oraz kształtowania i rozwoju szlaku Green Velo. Pojawiła się też 
naturalna rywalizacja pomiędzy obszarami turystycznymi – królestwami, które wykorzystywały 
posiadane, wypracowane wcześniej wartości własnych marek do uzupełniania i wzmacniania 
potencjału szlaku Green Velo. Pomimo tego zjawiska centra regionalne utrzymały swoją 
kluczową rolę w koordynowaniu rozwoju szlaku Green Velo na obszarze swoich województw 
i w większości aktywnie włączyły się ponadregionalnych przedsięwzięć, koordynowanych 
i realizowanych przez centralę Klastra. 

Pojawiła się znacząca liczba, głównie dużych i średnich podmiotów, gotowych do 
współfinansowania działań klastra i jednocześnie czerpania z tego korzyści. Oczekiwane 
korzyści były zróżnicowane u poszczególnych grup podmiotów. Dla sektora publicznego 
ważny był rozwój regionu, dla prywatnego - możliwość poszerzania swojej oferty, natomiast 
dla organizacji pozarządowych - wsparcie w realizacji celów statutowych. Jednocześnie dla 
wszystkich typów podmiotów ważne okazały się korzyści związane z możliwością udziału 
w działaniach promocyjnych.   

Jednym z najważniejszych oczekiwań przystępujących do klastra była sprawność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poza tym dla podmiotów sektora publicznego 
znaczenie miała stabilność funkcjonowania podmiotu, dla sektora prywatnego 
komplementarność oferty klastra i możliwość nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, 
a dla organizacji pozarządowych spójność strategii zarządzania produktem.  

Duże zainteresowanie uczestnictwem w klastrze wykazali partnerzy kluczowi działający 
sieciowo oraz inne podmioty prowadzące MPR-y. 

Z uwagi na bardzo dużą grupę interesariuszy w 5 województwach, statutowo został 
umożliwiony kaskadowy sposób reprezentowania poszczególnych grup. W ramach każdego 
regionu podmioty branży turystycznej, JST oraz NGO dokonały wyboru w swojej grupie lub 
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grupach mieszanych przedstawiciela do reprezentowania ich w klastrze. W obszarach, gdzie 
wystąpiły duże skupiska podmiotów, wybór przedstawicieli następował również na niższym 
poziomie subregionalnym i lokalnym.  

Współpraca interesariuszy szlaku Green Velo 

Dzięki atrakcyjnej ofercie współpracy dla członków klastra, jak również ofercie produktowej dla 
turystów oraz mieszkańców 5 regionów, przygotowanej przez centra regionalne przy ścisłej 
współpracy z centralą Klastra, w ciągu 4 lat udało się dokonać dużej integracji i doprowadzić 
do koordynacji i znaczącej standaryzacji działań oraz współpracy środowiska 
reprezentującego cztery sektory: pozarządowy, publiczny/samorządowy, B+R i gospodarczy 
na poziomie regionalnym i w znacznym stopniu międzyregionalnym. Pozwoliło to na skuteczne 
utworzenie pojedynczych dużych partnerstw międzyregionalnych. Pojawiły się liczne 
partnerstwa w ramach obszarów turystycznych – 12 królestw na poziomie głównie 
subregionalnym i lokalnym oraz znacząca liczba silnych partnerstw na poziomie regionalnym. 
Partnerstwa stanowiły podstawę do przygotowania aplikacji i pozyskania środków na wspólne 
projekty.  

Skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie projektów międzyregionalnych 
o dużym lub znaczącym potencjale finansowym okazało się zadaniem bardzo trudnym. 
Wymagało to determinacji zarządu klastra w budowaniu relacji partnerskich oraz 
podejmowania współpracy w zakresie i w skali wcześniej niespotykanej. Wystąpiło wiele barier 
formalnych, instytucjonalnych i interpersonalnych. Jednakże, dzięki silnemu wsparciu centrów 
regionalnych, które doceniały potrzebę realizacji projektów ponadregionalnych, udało się 
zawiązać kilka partnerstw, a części z nich udało się skutecznie pozyskać środki na realizację 
projektów ponadregionalnych. Największą trudność powodował montaż finansowy, w tym 
konieczność zgromadzenia środków na wymagany w projektach finansowy wkład własny. 

Łatwiej udało się pozyskiwać środki dzięki zawiązaniu partnerstw wewnątrzregionalnych, 
szczególnie utworzonych w ramach obszarów turystycznych (tzw. królestw). Najwięcej 
projektów zostało uruchomionych w ramach partnerstw subregionalnych i lokalnych. Istotne 
znaczenie miały również indywidualne projekty podmiotów reprezentujących głównie trzy 
sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy oraz projekty lokalnych grup działania realizowane 
ze wsparciem środków zewnętrznych. 

Na skuteczne pozyskiwanie środków wpływały silnie: zainteresowanie głównych grup 
interesariuszy członkostwem w klastrze, współpraca interesariuszy szlaku Green Velo oraz 
znaczące efekty komercjalizacji szlaku.  

Komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej 

Dzięki działaniom kierownictwa Klastra i ścisłej współpracy z liderami centrów regionalnych 
udało się nawiązać współpracę z dużymi sieciowymi partnerami kluczowymi oraz partnerami 
MOR, działającymi na całym obszarze szlaku i uzyskać wysoki lub średni poziom 
komercjalizacji.  

We współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym, która była koordynowana i wspierana 
głównie przez centra regionalne osiągnięto wysoki poziom komercjalizacji.  

Kierownictwo Klastra wspólnie z liderami centrów regionalnych potrafiło skutecznie 
przeprowadzić negocjacje z zagranicznymi operatorami szlaków rowerowych oraz 
touroperatorami. Pozwoliło to na nawiązanie współpracy, dzięki której znacząco rozwinięto 
sieć i kanały dystrybucji w Polsce i zagranicą. 

Część podmiotów, którym nie udało się stworzyć partnerstwa i pozyskać zewnętrznych 
środków finansowych, kompensowało to prowadzoną samodzielnie, ale udaną komercjalizacją 
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swoich produktów oferowanych w ramach szlaku Green Velo w skali subregionalnej i lokalnej. 
Podstawą udanej komercjalizacji w skali międzyregionalne, regionalnej i lokalnej było 
kontynuowanie skutecznej promocji szlaku Green Velo.   

Trwałość i rozwój produktu Green Velo 

W okresie do 2020 roku kontynuowana była w różnej skali i zakresie działalność promocyjna 
oraz w dużym stopniu rozwinięty został produkt Green Velo głównie poprzez realizację 
projektów regionalnych i lokalnych w ramach obszarów turystycznych (tzw. królestw). Duże 
znaczenie dla rozwoju szlaku miała realizacja dużego projektu ponadregionalnego, 
realizowanego przez centralę Klastra z udziałem centrów regionalnych. Dzięki stałemu 
monitorowaniu technicznej i rynkowej trwałości szlaku Green Velo przez centra regionalne, 
udało się w wysokim stopniu skoordynować i standaryzować działania związane z jego 
utrzymaniem i rozwojem, prowadzone przez wszystkich rozproszonych gestorów 
poszczególnych odcinków szlaku. Poprzez te działania oraz oddolne inicjatywy i projekty 
realizowane w skali lokalnej i subregionalnej w ramach obszarów turystycznych (12 królestw) 
udało się utrzymać i znacząco rozwinąć infrastrukturę liniową (trasy) oraz punktową (MOR, 
MPR i atrakcje). Dzięki inicjatywom lokalnym oraz koordynacji centrów regionalnych szlak 
główny został wzbogacony dodatkowo o szlaki łącznikowe i boczne. Bardzo duży wysiłek 
zostal włożony w utrzymanie i doskonalenie dostępu do informacji. Działania te prowadzone 
były przede wszystkim poprzez portal Green Velo oraz inne powiązane sieciowo platformy 
internetowe. Prowadzone działania promocyjne i informacyjne pozwoliły na utrzymanie oraz 
istotne zwiększenie zainteresowania marką i szlakiem Green Velo. Wpłynęło to na 
systematyczny wzrost sprzedaży oferty Green Velo - komercjalizację szlaku.  

Poprzez swoje wsparcie udzielane przez centra regionalne Klaster ułatwił rozwój atrakcji, 
produktów i usług, angażujących lokalną społeczność. Wpłynęło to na rozwój bazy noclegowej 
(szczególnie agroturystycznej), gastronomicznej o regionalnym charakterze oraz usług 
przewodnickich, a także oferty lokalnych atrakcji i wydarzeń. Dzięki zaangażowaniu lokalnych 
podmiotów branży turystycznej wiele miejsc i obszarów zyskały na swoim znaczeniu, stając 
się nowymi atrakcyjnymi miejscami dla osób uprawiających turystykę i rekreację rowerową. 
Pomimo dużych trudności w koordynacji działań rozpoczął się proces integracji i sieciowania 
produktów oferty turystycznej podjęto próbę uruchomienia zintegrowanego kalendarz 
wydarzeń, prezentujących aktywność podmiotów na dużej części korytarza szlaku Green Velo. 
Potrzebne są dalsze prace nad realizacją tej koncepcji.  

Rozwinięta została dostępność produktów turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży 
oraz rodzin z dziećmi. Jednocześnie w ofercie turystycznej uwzględniano w coraz większym 
stopniu oczekiwania turystów i innych użytkowników szlaku, wynikające z wymagań ochrony 
środowiska i proekologicznego stylu życia. Dzięki odpowiedniemu zarzadzaniu ruchem 
turystycznym na większości obszarów udało się skutecznie chronić środowisko naturalne, 
w tym miejsca najcenniejsze przyrodniczo. 

Podjęta została współpraca z touroperatorami, zagranicznymi operatorami szlaków 
rowerowych oraz dużą grupą podmiotów dostarczających usługi powiązane z turystyką. 
Pozwoliło to rozpocząć proces budowania i rozwijania sieci kanałów dystrybucji produktów 
oferowanych w ramach szlaku Green Velo.  

Dzięki działaniom interesariuszy prowadzonych w ramach struktury klastra, w których 
kluczową rolę pełniły centra regionalne w ciągu 5 lat nastąpiła zauważalna aktywizacja 
gospodarcza i społeczna mieszkańców. Wpłynęło to na pewne ograniczenie bezrobocia oraz 
zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego.  

Pięć województw Polski Wschodniej osiągnęło dużą atrakcyjność i konkurencyjność 
w zakresie turystyki aktywnej, a w szczególności rowerowej. Wpłynęło to pozytywnie na ich 
sytuację ekonomiczną. 
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Zauważalnie zwiększyły się dochody samorządów oraz przedsiębiorców w branży turystycznej 
obszaru korytarza, przez który przebiega szlak Green Velo.  

Trwałość i rozwój produktu w opisywanym scenariuszu jest wynikiem zachowania się 
4 pozostałych zmiennych, opisujących scenariusz: 

 zainteresowanie głównych grup interesariuszy członkostwem w klastrze, 

 współpraca interesariuszy szlaku Green Velo, 

 skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, 

 komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej. 

 

Scenariusz III. Porozumienie klastrowe – zarządzanie rozproszone 

Forma prawno-organizacyjna 

W 2016 roku powstał Klaster turystyczny działający na podstawie porozumienia. Jego 
działalność została oparta o istniejące struktury organizacyjne głównych interesariuszy. 
Klaster zainicjował współpracę z podmiotami rynkowymi, publicznymi i pozarządowymi, które 
zgłosiły swoje zainteresowanie. 

Klaster podjął swobodną koordynację działań ponadregionalnych starając się wspierać 
utrzymanie infrastruktury i podejmując działania związane z kontynuacją promocji marki 
i szlaku Green Velo, które można realizować w strukturze projektowej. Podjęte zostały 
znaczne wysiłki dotyczące uzgodnień w zakresie standaryzacji i certyfikacji elementów 
występujących na szlaku Green Velo. Skuteczność tych działań była stosunkowo niska 
i występowały duże bariery we współpracy interesariuszy szlaku. Kluczową barierą był sposób 
finansowania dyskutowanych przedsięwzięć.  

Pozytywnym aspektem tego wariantu w opinii głównych interesariuszy było bezkosztowe 
funkcjonowanie samego klastra. Koszty podejmowanych działań były pokrywane przez 
podmioty, angażujące się w te działania. Jednak liczba aktywnych podmiotów była niska, 
a podejmowane inicjatywy w większości przypadków nie przechodziły do fazy realizacji. Nie 
udało się doprowadzić do ścisłej współpracy właściwych terytorialnie podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury w okresie trwałości projektu. Działania ich były 
prowadzone indywidualnie i przynosiły bardzo zróżnicowane efekty. Odnotowano przypadki 
braku działań służących zachowaniu i utrzymaniu infrastruktury, co niekorzystnie wpłynęło na 
jej walory użytkowe.  

Jednocześnie dzięki oddolnym inicjatywom na poziomach sublokalnym, lokalnym 
i mikrolokalnym prowadzona była działalność wykorzystująca istniejące wypracowane 
wcześniej mechanizmy współpracy i wymiany informacji między organizatorami turystyki 
a dostawcami usług. Klaster nie podejmował i nie prowadził własnej aktywności gospodarczej.   

Ta forma Klastra nie generowała kosztów funkcjonowania, ale jednocześnie spowodowała 
trudności w zarządzeniu produktem, utrwalała brak centralnych środków na utrzymanie 
i rozwój produktu oraz w dużym stopniu brak chętnych do współpracy podmiotów sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego. Nie udało się pokonać występujących 
rozbieżności interesów i współpraca pomiędzy partnerami nie rozwinęła się znacząco.  

Zainteresowanie interesariuszy członkostwem w Klastrze 

Nie udało się uruchomić na większą skalę działań informacyjne i promocji Klastra. Pomimo 
podejmowanych prób przez Klaster zainteresowanie interesariuszy członkostwem było 
przeważnie bardzo małe i w nielicznych lokalnych przypadkach większe. W pierwszym okresie 
spore zainteresowanie uczestnictwem w Klastrze wykazali duzi potencjalni partnerzy 
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działający sieciowo oraz inne podmioty prowadzące MPR-y. W miarę upływu czasu 
u większości tych potencjalnych partnerów zainteresowanie to słabło i tylko nieliczni stalli się 
na trwałe członkami Klastra. 

Spowodowało to, że liczba członków Klastra była niewielka. Skutkowało to bardzo niskim 
poziomem wpływów z tytułu składek członkowskich. Główne oczekiwania podmiotów, które 
przystąpiły do klastra, koncentrowały się wokół możliwości pozyskiwania środków na rozwój 
produktów i infrastruktury oraz prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Z uwagi na 
możliwość organizacyjne i finansowe Klastra w małym stopniu udało się spełnić te 
oczekiwania. Utrudniło to jednocześnie prowadzenie działań na rzecz przyciągnięcia do klastra 
kolejnych podmiotów. 

Współpraca interesariuszy szlaku Green Velo 

Pomimo podejmowanych działań Klastra współdziałanie partnerów na poziomie 
międzyregionalnym w praktyce okazało się bardzo słabe, co niekorzystnie wpłynęło na 
koordynację i standaryzację działań. W regionach zdolność do współpracy była większa, ale 
regionalnie zróżnicowana, osiągając poziom przeciętny lub niski. Wystąpiły nieliczne wyspowe 
partnerstwa utworzone oddolnie, które podjęły działania dotyczące rozwoju oferty produktu na 
poziomie lokalnym i sublokalnym. Najwięcej przejawów współpracy pojawiło się w obszarach 
turystycznych - tak zwanych królestwach, głównie na poziomie subregionalnym i lokalnym. 
Pojawiły się tam partnerstwa, które stanowiły podstawę do przygotowania aplikacji 
i pozyskania środków na wspólne projekty. Część tych działań przyniosła pozytywne rezultaty.  

Próby podejmowania współpracy z dużymi sieciowymi partnerami kluczowymi z sektora 
biznesu oraz pozyskanie środków na duże przedsięwzięcia międzyregionalne w ramach 
partnerstw międzysektorowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wystąpiły trudności 
we współpracy małej liczby członków klastra wynikające z nierozwiniętego, słabego systemu 
komunikacji w Klastrze.  

W ciągu 5 lat nie udało się dokonać znaczącej integracji środowiska reprezentującego cztery 
sektory: pozarządowy, publiczny/samorządowy, B+R i gospodarczy na poziomie 
międzyregionalnym i regionalnym. Nie udało się uruchomić partnerstw międzyregionalnych. 

W całym okresie działalności Klastra nasilały się trudne sytuacje i znaczące konflikty 
wynikające z rozbieżności interesów gospodarczych, społecznych i politycznych (w tym 
prestiżowych) w skali międzyregionalnej, regionalnej i lokalnej. Rozbieżności interesów 
w większości przypadków nie udało się pogodzić. Spowodowało to małe zainteresowanie 
rozwijaniem aktywności w ramach Klastra. W większości regionów zadania oraz związane 
z nimi środki na rozwój turystyki były lokowane w ROT-ach.  

Skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych 

Z uwagi na małe zainteresowanie interesariuszy członkostwem w Klastrze oraz niskim poziom 
współpracy w ramach Klastra i poza nim, nie udało się skutecznie pozyskać środków 
zewnętrznych na projekty międzyregionalne wymagające dużych nakładów finansowych oraz 
znaczących środków na sfinansowanie udziału własnego. Podejmowane próby współpracy 
dotyczyły przedsięwzięć o zakresie i skali wcześniej niespotykanych. Brak takich doświadczeń 
dodatkowo utrudniał przełamanie barier we współpracy o charakterze formalnym, 
instytucjonalnym i często interpersonalnym. 

Udało się jednak pozyskać środki wewnątrzregionalnie szczególnie poprzez w dużym stopniu 
incydentalne partnerstwa tworzone w ramach obszarów turystycznych (tzw. królestw). 
Najwięcej projektów uruchomiono w ramach partnerstw subregionalnych i lokalnych. 
Realizowane były również indywidualne projekty podmiotów oraz projekty lokalnych grup 
działania realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych. 
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Komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej 

Podjęte zostały przez Klaster działania w celu nawiązania współpracy z dużymi sieciowymi 
partnerami kluczowymi oraz partnerami MOR, działającymi na całym obszarze szlaku. Siła 
negocjacji i wizerunek Klastra nie był wystarczająco duży, dlatego udało się uzyskać tylko 
przeciętny, a w niektórych przypadkach niski poziom komercjalizacji w ramach tej współpracy. 

Aktywność Klastra w działaniach regionalnych była bardzo mała. Działania podmiotów branży 
turystycznej głównie w ramach 12 obszarów turystycznych (królestw) pozwoliły na uzyskanie 
przeważnie niskiego poziomu komercjalizacji w skali regionalnej, a w kilku przypadkach 
osiągnięto średni, a nawet znaczący poziom komercjalizacji. We współpracy podmiotów na 
poziomie sublokalnym i lokalnym osiągnięto przeciętny poziom komercjalizacji. Podstawą tej 
udanej w skali lokalnej komercjalizacji były efekty skutecznie przeprowadzonej promocji szlaku 
Green Velo w okresie realizacji projektu oraz podjęte rozproszone działania promocyjne 
prowadzone nieregularnie w okresie 5 lat przez pojedyncze podmioty oraz grupy podmiotów. 
Część podmiotów, którym nie udało się stworzyć partnerstwa i pozyskać zewnętrznych 
środków finansowych, kompensowało to prowadzoną samodzielnie, ale udaną komercjalizacją 
swoich produktów oferowanych w ramach szlaku Green Velo w skali subregionalnej i lokalnej.  

Pomimo dużych trudności nawiązano kontakty z potencjalnymi branżowymi partnerami w kraju 
i zagranicą. Klaster nie był jednak wystarczająco silnym partnerem dla zagranicznych 
operatorów szlaków rowerowych oraz touroperatorów. Pozwoliło to tylko na nawiązanie 
niewielkiej współpracy, dzięki której produkt Green Velo zaistniał w nielicznych kanałach 
dystrybucji i informacji w Polsce i zagranicą. Nie zostały stworzone stałe krajowa i zagraniczna 
sieci i kanały dystrybucji produktów oferowanych szlaku Green Velo. 

Trwałość i rozwój produktu Green Velo 

W okresie do 2020 roku w małym stopniu kontynuowana była kompleksowa, obejmująca cały 
szlak działalność promocyjna.   

Ze względu na małą siłę oddziaływania Klastra w praktyce stopień koordynacji i standaryzacji 
działań związanych z utrzymaniem oraz rozwojem całego szlaku był niski i często 
problematyczny. Utrzymanie infrastruktury prowadzone przez rozproszonych gestorów 
poszczególnych odcinków szlaku dawało bardzo zróżnicowane regionalnie i lokalnie efekty. 
Na części obszarów szlaku pojawiły się oznaki regresu produktu, a jednocześnie wystąpiła 
duża trudność lub niemożność reagowania na te sytuacje ze strony Klastra. 

Poprzez oddolne inicjatywy i projekty realizowane w skali lokalnej i subregionalnej głównie 
w ramach obszarów turystycznych (12 królestw) udało się utrzymać, a w nielicznych 
przypadkach, dzięki wsparciu samorządów lokalnych, nawet rozwinąć infrastrukturę liniową 
(trasy) oraz punktową (MOR-y). Dzięki rosnącemu zainteresowaniu ofertą oraz aktywności 
turystów utrzymała się duża część MPR-ów oraz atrakcji, oferowanych lokalnie. Równolegle 
następował powolny rozwój bazy noclegowej (szczególnie agroturystycznej), gastronomicznej 
o regionalnym charakterze, a także oferty lokalnych atrakcji i wydarzeń.  

Dzięki działaniom pasjonatów - wolontariuszy rozwinięta została w pewnym stopniu 
infrastruktura szlaków łącznikowych i bocznych, powiązanych z głównym szlakiem Green 
Velo.  

Dostęp do informacji był utrzymywany poprzez portal Green Velo i w dużym stopniu 
rozszerzany w drugim obiegu dzięki aktywności społeczności pasjonatów turystyki i rekreacji 
rowerowej. Dzięki temu udało się utrzymać zainteresowanie marką i szlakiem Green Velo, co 
wpływało pozytywnie na komercjalizację produktów oferowanych na szlaku.  

Dzięki rozproszonym działaniom interesariuszy prowadzonym głównie bez współdziałania 
z klastrem w ciągu 5 lat nastąpiła nieznaczna, ale zauważalna aktywizacja gospodarcza 
i społeczna mieszkańców. Wpłynęło to w nieznacznym stopniu na spadek bezrobocia.  
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Część najbardziej aktywnych podmiotów gospodarczych zwiększyła swoje dochody dzięki 
sprzedaży swoich produktów w ramach szlaku i marki Green Velo. Nieliczne samorządy 
odnotowały wzrost podatków, uzyskiwanych z działalności branży turystycznej na obszarze 
korytarza, przez który przebiega szlak Green Velo.  

Niski poziom trwałości i rozwoju produktu w opisywanym scenariuszu jest wynikiem 
stosunkowo niskiego poziomu 4 zmiennych: 

 zainteresowanie głównych grup interesariuszy członkostwem w klastrze, 

 współpraca interesariuszy szlaku Green Velo, 

 skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, 

 komercjalizacja szlaku Green Velo przez podmioty branży turystycznej. 
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Część B – Strategia klastra 
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1. Główne założenia Strategii  

 

Główne założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania 
strategii i były określane na początku jej powstawania. 

 

Główne Założenia dotyczące dokumentu strategii: 

1. Niniejszy dokument w części dotyczącej koncepcji strategicznej jest kompleksowym 
pełnym opisem strategii działania oraz dokumentów organizacyjnych i operacyjnych 
podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym "Wschodni Szlak 
Rowerowy Green Velo". 

2. Podmiot odpowiedzialny zarządzanie produktem turystycznym "Wschodni Szlak 
Rowerowy Green Velo" zostanie powołany formie klastra. Dokument powstał przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o formie organizacyjnej klastra. 

3. Organizacja klastra będzie wybrana spośród dwóch poniższych wariantów: 

 Klaster turystyczny jako stowarzyszenie w formie lokalnej organizacji turystycznej, 

 Porozumie klastrowe bez powoływania odrębnego podmiotu operatora (model 
rozproszony). 

4. W przypadku wyboru klastra turystycznego jako stowarzyszenia w formie lokalnej 
organizacji turystycznej zostanie przesądzony jeden z modeli zarządzania: 

 Zcentralizowany – oparty o silną strukturę centralną, 

 Zdecentralizowany – oparty o lekką strukturę centralną i silne centra regionalne. 

5. Przyjmuje się dwie perspektywy planowania: 

 Długookresową do roku 2030 – dla tej perspektywy określone są cele strategiczne, 

 Średniookresową do roku 2020 – dla tej perspektywy określone są cele strategiczne 
i szczegółowe oraz 3 scenariusze. 

6. Członkami klastra będą przedstawiciele 4 sektorów: publicznego, pozarządowego, B+R 
i gospodarczego. 

7. Klaster będzie prowadził przedmiotowe działania w następujących obszarach: 

 Oferta produktowa, 

 Zasoby ludzkie, 

 Marketing, sprzedaż, komunikacja, 

 Przestrzeń, infrastruktura, 

 Zarządzanie instytucjonalne i współpraca.  

8. Klaster będzie prowadził działalność gospodarczą. 

9. Cele działania klastra jak również przyszłe skutki jego działania będą pozytywnie wpływały 
realizację polityki rozwoju regionalnego w 5 województwach. 

 

  



 

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

152 

2. Misja i wizja 

 
Wizja przedstawia pożądany obraz w danym okresie. Jest opisem wizerunku Klastra 
w odległej przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. 
Jest to koncepcja pewnego modelu w przyszłości. Powinna być ona motywująca, określając 
pozytywny obraz uwzględniający lokalne uwarunkowania.  

 

Opis wizji: 

Świat, w którym żyjemy zmienia się coraz bardziej dynamicznie. Zmieniają się także nasze 
wartości, potrzeby i styl życia. Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi 
we wszystkich dziedzinach. Otrzymujemy i tworzymy coraz większe ilości informacji. 
Dotychczasowe relacje społeczne i gospodarcze ulegają ciągłej transformacji, starając się 
dostosowywać do niekończących się zmian. Wszystko to stawia przed nami olbrzymie 
wyzwania, aby wiedzieć, rozumieć i robić więcej i szybciej, a to bardzo eksploatuje nasze 
zasoby fizyczne, emocjonalne i intelektualne, stanowiąc źródło napięć. 

Jednocześnie naszą naturalną potrzebą jest spokój, przyjaźń, ludzka solidarność oraz 
bezpieczeństwo fizyczne i ekonomiczne, harmonia między życiem zawodowym i osobistym.  

Coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym dynamika zmian daje się pogodzić z potrzebą ciszy 
i refleksji oraz przebywania w otwartej przestrzeni i kontaktu z naturą, za którymi tęskni 
większość z nas.  

Miejscem, gdzie możliwe staje się godzenie tych przeciwieństw i umożliwienie aktywnego 
wypoczynku jest liniowy, markowy produkt turystyczny Green Velo, będący najdłuższym 
w Polsce, z licznymi odnogami, szlakiem rowerowym, przebiegającym przez województwa: 
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Jest on atrakcją dla 
miłośników rowerowej wędrówki, wypoczynku blisko natury i prowadzi głównie przez obszary 
wiejskie i leśne, doliny rzek, Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz miejsca występowania 
unikatowej fauny i flory. Pozwala on na obcowanie z przestrzenią i przyrodą, rozrywkę 
i edukację, będących źródłem pozytywnych wrażeń i emocji, które ułatwiają regenerację 
fizyczną i emocjonalną oraz utrzymywanie przyjaznych relacji interpersonalnych i grupowych. 

Trasy rowerowe stanowią oś rozwoju turystyki w Polsce Wschodniej, zawdzięczając to swojej 
atrakcyjności, wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, dobrej jakości nawierzchni, spójności 
przestrzennej i wizualnej oraz czytelnemu oznakowaniu w terenie rozwiniętej i różnorodnej 
infrastruktury dla rowerzystów, a także dobrej dostępności komunikacyjnej miejsc obsługi 
rowerzystów i miejsc przyjaznych rowerzystom o zunifikowanym standardzie na całym szlaku. 

Swoją przewagę konkurencyjną szlak Green Velo stworzył dzięki różnorodności walorów 
natury i kultury, które pozwoliły na udostępnienie unikatowych atrakcji wykorzystujących 
architekturę, obyczaje, kulinaria, wytwory rzemiosła. Stały się one podstawą do wykreowania 
na poziomie lokalnym we wszystkich pięciu regionach produktów i usług, legitymujących się 
certyfikatami i rekomendacjami potwierdzającymi ich wysoką jakość i autentyzm. 

Wizja do 2030 roku:  

Szlak Green Velo jest najczęściej wybieranym miejscem do uprawiania turystyki 
rowerowej w Polsce, dynamizującym rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie 
lokalnym i regionalnym. 
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Produkt został skomercjalizowany i udostępniony w ofertach touroperatorów polskich 
i zagranicznych w formie zdywersyfikowanych pakietów dostosowanych do potrzeb 
docelowych segmentów rynku.  

Turyści i mieszkańcy obszaru z największą satysfakcją zaakceptowali łańcuch atrakcji 
koncentrujących się w szczególności w 12 obszarach turystycznych, które są kluczowymi 
miejscami recepcji turystycznej liniowego produktu turystycznego Green Velo. 

Dzięki temu, że szlak Green Velo jest najczęściej wybieranym miejscem do uprawiania 
turystyki rowerowej w Polsce, systematycznie rośnie liczba turystów krajowych 
i zagranicznych, odwiedzających makroregion wschodni, co przyczynia się do zwiększania 
jego konkurencyjności turystycznej w skali krajowej i europejskiej.  

Dzięki sprawności i skuteczności klastra oraz codziennej aktywności wszystkich jej członków 
udało się uzyskać wysoki poziom współpracy pomiędzy partnerami publicznymi, społecznymi 
i prywatnymi w układzie lokalnym, regionalnym oraz międzyregionalnym. Klaster stał się 
liderem współpracy, również konkurencyjnej, uczestników branży turystycznej działających 
w korytarzu szlaku Green Velo skutecznie poszukujących źródeł finansowania. 

Klaster zawiązał strategiczne partnerstwa z największymi w Europie operatorami szlaków 
rowerowych oraz touroperatorami, dzięki którym wykorzystywane są najskuteczniejsze 
w Europie sposoby rozwoju oferty turystycznej oraz kanały komunikacji marketingowej 
i sprzedaży produktu Green Velo. Jednocześnie następuje wymiana dobrych praktyk 
i współpraca przy tworzeniu nowych innowacyjnych produktów dla turystyki rowerowej. 

Nastąpiła aktywizacja gospodarcza i społeczna mieszkańców, wśród których ważną grupę 
stanowi młodzież. Dzięki temu nastąpił spadek bezrobocia oraz zmniejszyło się zjawisko 
wykluczenia społecznego.  

Pięć województw Polski Wschodniej osiągnęło najwyższą w Polsce atrakcyjność 
i konkurencyjność w zakresie turystyki aktywnej, a w szczególności rowerowej przyczyniając 
się do istotnej poprawy ich sytuacji ekonomicznej. 

Znacznie zwiększyły się dochody samorządów oraz przedsiębiorców w branży turystycznej 
obszaru korytarza, przez który przebiega szlak Green Velo.  

Pomimo bardzo znacznego zwiększenia ruchu turystycznego dzięki infrastrukturze technicznej 
i informacyjnej szlaku udało się skutecznie chronić środowisko naturalne w tym miejsca 
najcenniejsze przyrodniczo poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem turystycznym. 
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Misja stanowi syntetyczną deklarację określającą najwyższego poziomu cel, najogólniejszą 
koncepcję działania.  

 
Opis misji 

Dbając o najwyższy poziom zadowolenia i satysfakcji turystów oraz mieszkańców obszaru, 
utrzymujemy i rozwijamy atrakcyjną dla rowerzystów infrastrukturę liniową i punktową szlaku 
oraz ofertę opartą o łańcuch 12 obszarów, położonych w 5 województwach: podkarpackim, 
lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Kierujemy przedsięwzięciami 
i projektami o zasięgu międzyregionalnym oraz tworzymy warunki, inicjujemy, koordynujemy 
i wspieramy współpracę członków klastra z sektorów publicznego, prywatnego 
i pozarządowego na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Rozwijając partnerstwa 
strategiczne z kluczowymi w Europie operatorami szlaków rowerowych, touroperatorami, 
przewoźnikami oraz innymi podmiotami tworzymy warunki do komercjalizacji produktu. 

Poprzez wdrażanie najnowszych narzędzi teleinformatycznych oraz dzięki nowym, 
innowacyjnym produktom dostarczanym przez członków klastra zdobywamy pozycję 
najlepszego szlaku rowerowego w Polsce oraz wiodącego w Europie.  

Poprzez rezultaty osiągane dzięki wysokiemu poziomowi zaspokajania potrzeb turystów 
i mieszkańców obszaru przyczyniamy się do rozwiązywania najważniejszych problemów i tym 
samym wpływamy na rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny 5 regionów Polski 
Wschodniej, zwiększając ich spójność i konkurencyjność na rynku turystyki krajowej oraz 
europejskiej.  

Tworzymy i integrujemy społeczność Green Velo obejmującą wszystkie grupy interesariuszy. 

 

Misja do 2030 roku:  

Tworzymy i rozwijamy wysokiej jakości usługi, składające się na ofertę 
największego w Polsce, zintegrowanego produktu turystycznego Szlak Rowerowy 
Green Velo, dzięki ciągłemu badaniu i rozpoznawaniu potrzeb poszczególnych grup 
turystów oraz partnerską współpracę i konsolidację interesariuszy. 
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3. Drzewo celów strategicznych klastra  

 

3.1. Obszary strategicznej działalności  

 
Tabela 29. Opis obszarów działań 

Obszar działań Opis obszaru działań 

I. Oferta produktowa 
Kompleksowe przygotowanie 
zintegrowanej oferty szlaku 
Green Velo. 

 

Specyfika osiągnięcia maksimum korzyści w procesie funkcjonowania Wschodniego szlak Rowerowy Green Velo jako 
sieciowego produktu turystyczny wymaga przygotowania i posiadania kompleksowej, zintegrowanej oferty 
produktowej. Opracowanie oferty produktowej należy rozpatrywać przez pryzmat 4 korzyści: 

 istoty (rdzeń) produktu, tj. podstawowych korzyści, jakie przynosi nabycie i użytkowanie danego produktu, 

 produkty rzeczywistego (postrzegania produktu), tj. jakości, modelu, ceny, marki, znaku handlowego, stylu,  

 produktu poszerzonego (korzyści dodatkowe),tj. kompozycji dodatkowych decydujących o przewadze 
konkurencyjnej 

 produktu potencjalnego (wszelkie ulepszenia i przekształcenia, którym produkt może podlegać w przyszłości), 
tj. wzbogacania o dodatkowe cechy użytkowe lub też cechy poszerzające dotychczasowe możliwości jego 
zastosowania. 

II. Zasoby ludzkie  
obejmuje działania m.in. 
ukierunkowane na 
przygotowanie kadr do obsługi 
ruchu turystycznego 
(zarządzanie jakością 
produktu), wsparcie kadr  
w samorządach i 
organizacjach 
pozarządowych, dotarcie do 
mieszkańców i przekonanie 
ich do włączenia się w 
funkcjonowanie oraz rozwój 
produktu.  

Specyfika produktu turystycznego Trasy rowerowe Polski Wschodniej, m.in. obszar jego funkcjonowania, 
kompleksowość oferty i jej wieloskładnikowość wymuszająca współpracę, konieczność angażowania różnych 
partnerów, znaczenie bezpieczeństwa turystów sprawiają, iż bardzo duże znaczenie dla przyszłego produktu będą 
mieć ludzie zaangażowani w jego przygotowanie, funkcjonowanie i sprzedaż, a także wspieranie jego rozwoju. Ten 
kapitał ludzki należy rozpatrywać jako:  

 Profesjonalne kadry obsługujące bezpośrednio ruch turystyczny w: obiektach bazy noclegowej, obiektach bazy 
gastronomicznej, w atrakcjach turystycznych, centrach  
i punktach informacji turystycznej, parkach narodowych i krajobrazowych, muzeach  
i innych instytucjach kulturalnych, wypożyczalniach rowerów, serwisach rowerowych, sklepach oraz innych 
punktach usługowych, na przejściach granicznych. To także przewodnicy i piloci, w szczególności przewodnicy 
i piloci rowerowi oraz twórcy ludowi, 

 Partnerów w organizacjach pozarządowych,  

 Pracowników samorządowych, 

 Gościnnych i przyjaznych mieszkańców, świadomych korzyści płynących z rozwoju turystyki na swoich terenach, 
a także świadomych oczekiwań turystów i umiejących odpowiadać na te oczekiwania. Co więcej, w przypadku tak 
obszernego geograficznie, jak Trasy rowerowe Polski Wschodniej, produktu turystycznego, mieszkańcy będą 
spełniali niebagatelną funkcję promocyjną, ambasadorów trasy, również z niej korzystając. Celem jest 
zainteresowanie ich trasą i spowodowanie, aby z niej korzystali, wtedy bowiem będą bardziej wiarygodni w swoich 
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Obszar działań Opis obszaru działań 

opiniach. Ten kontekst lokalny ma jeszcze jeden aspekt związany ze stymulowaniem rozwoju przedsiębiorczości 
wśród mieszkańców województw Polski Wschodniej, pozwalającej ciągnąć korzyści z rozwoju produktu.  

III. Marketing, sprzedaż 
Wprowadzenie i utrzymanie 
na rynku marki Green Velo 
oraz komercjalizacja i 
internacjolizacja zintegrowanej 
oferty szlaku Green Velo. 

 

Produkt Trasy rowerowe Polski Wschodniej z punktu widzenia dalszego utrzymania wymaga jego komercjalizacji 
i internacjonalizacji. Coraz częściej mamy do czynienia z procesami komercjalizacji różnych produktów, w tym 
turystycznych. Wyróżnia się jej 3 podstawowe modele: 

 Sprzedaż, 

 Udzielenie licencji 

 Wniesienie produktu do podmiotów prawnych 
Internacjolizacja produktu to proces jego umiędzynarodowienia. Internacjolizacja pozwala na: 

 Osiągnięcie korzyści dzięki skali połączeń, 

 Kontrolę produktów komplementarnych 

 Kontrolę strategicznych uwarunkowań rozwój produktów komplementarnych. 

IV. Przestrzeń 
Przestrzeń turystyczna – 
obejmuje działania m.in. 
związane z organizacją 
przestrzeni przy 
uwzględnieniu potrzeb 
mieszkańców i turystów, 
zarządzaniem przestrzenią w 
sposób zrównoważony, 
dostępnością komunikacyjną 
miejsc i atrakcji na trasie w 
promieniu 15-20 km. 

Produkt turystyczny Trasy rowerowe Polski Wschodniej jest ze swej istoty produktem przestrzennym sieciowym. 
Przebiegająca przez 5 województw trasa rowerowa budowana na zasadzie rybiego kręgosłupa i ości, obejmuje 
ok. 2000 kilometrów w układzie kręgosłupa, uzupełnianego przez pętle lokalne prowadzące rowerzystów do lokalnych 
walorów i atrakcji oraz szlaki łącznikowe. W związku z powyższym, inną niż w przypadku np. produktu miejsca, rolę  
w jego rozwoju i funkcjonowaniu spełnia przestrzeń turystyczna, a więc tło, w którym rozgrywa się „rowerowa 
opowieść”. Działania podejmowane na rzecz właściwego przygotowania  
i zorganizowania tej przestrzeni, a następnie zarządzania odpowiednim jej rozwojem będą miały kluczowe znaczenie 
dla sukcesu rynkowego trasy, zarówno w kontekście rdzenia produktu, jak  
i produktu rzeczywistego i poszerzonego. Co więcej, działania przestrzenne są warunkiem koniecznym powstania 
produktu turystycznego, choć nie wyczerpują niewątpliwie wszystkich niezbędnych aktywności, aby oznakowana trasa 
stała się produktem. 
Działania te obejmują następujące komponenty:  

 Inwestycje związane z budową trasy – modernizacja istniejących odcinków, budowa nowych odcinków dróg 
(ścieżek) rowerowych o utwardzonej nawierzchni, 

 Inwestycje związane z powstaniem infrastruktury towarzyszącej dla rowerzystów (Miejsca Obsługi Rowerzysty - 
MOR-y wyposażone w stojaki na rowery, wiaty, ławki, stoły, kosze na śmieci, tablice informacyjne, toalety itp.), 

 Inwestycje związane z oznakowaniem trasy na całej jej długości,  

 Odnowienie turystycznych szlaków rowerowych w obrębie korytarza, certyfikowanych zgodnie z przyjętymi 
standardami, wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków, 

 Rozwój infrastruktury turystycznej przyjaznej dla turystów rowerowych (Miejsca Przyjazne Rowerzystom), w 
szczególności pól namiotowych, kempingów, pensjonatów, miejsc noclegowych w agroturystyce oraz na wsi, 
obiektów małej gastronomii, centrów i punktów informacji turystycznej, wybranych atrakcji położonych wzdłuż 
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trasy, przystosowanych dla turystów rowerowych, certyfikowanych zgodnie z przyjętymi standardami, oraz 
oznakowanie dojazdu do tych obiektów z głównej trasy, 

 Estetyzacja i regionalizacja przestrzeni, 

 Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego na obszarze funkcjonowania produktu, 

 Zwiększenie dostępność komunikacyjnej Tras rowerowych Polski Wschodniej,  
w szczególności punktów węzłowych na trasie – skomunikowanie za pośrednictwem pociągów i autobusów 
(uwzględniające potrzeby turystów rowerowych – możliwość przewożenia rowerów). 

V. Współpraca 
Obejmuje działania m.in. 
związane z określeniem 
mechanizmów i platformy 
współpracy na rzecz rozwoju 
produktu, poszukiwaniem 
partnerów prywatnych  
i instytucjonalnych projektu.  

 

Specyfika produktu, stopień skomplikowania, obszar objęty jego funkcjonowaniem w pięciu województwach Polski 
Wschodniej, a przede wszystkim duża ilość składników będących przedmiotem oferty dla turystów rowerowych 
powoduje, że na każdym etapie rozwoju produktu będzie zaangażowanych wielu partnerów, zarówno w układzie 
pionowym, jak i poziomym.  
Z drugiej strony dla turystów korzystających z tras rowerowych Polski Wschodniej nie mają znaczenia granice 
administracyjne oraz operator konkretnej oferty na trasie. Dla nich Trasy rowerowe Polski Wschodniej są 
zintegrowanym produktem turystycznym, o jednolitym standardzie, choć w sposób naturalny występują różnice 
pomiędzy regionami wynikające z odrębności kulturowej, skutkującej różnorodnością oferty, która jest wielkim atutem 
produktu.  
Współpraca jest zwornikiem warunkującym w dużym stopniu sukces rynkowy produktu, natomiast podejmowanie 
nieskoordynowanych inicjatyw doprowadzi do dezintegracji oraz rozproszenia sił i środków, a w efekcie uniemożliwi 
powstanie konkurencyjnej rynkowo  
i atrakcyjnej oferty turystycznej skierowanej do obecnych miłośników rowerów oraz przyszłych pasjonatów. Jest to tym 
istotniejsze, iż Trasy rowerowe Polski Wschodniej będą pierwszym tego typu polskim produktem turystycznym na tak 
dużą skalę, nie licząc oczywiście Wiślanej Trasy Rowerowej, która z różnych względów (m.in. również z uwagi na brak 
porozumienia i współpracy między województwami nadwiślanymi) zatrzymała się na etapie koncepcyjnym. 
W związku z powyższym, utrzymanie jednolitych standardów w odniesieniu do tak dużego obszarowo produktu 
sieciowego, o tak wielu składnikach wymaga współpracy oraz integracji działań pomiędzy interesariuszami rynku. 
Współpraca powinna przebiegać w wielu płaszczyznach, m.in.:  

 Płaszczyźnie międzyregionalnej – współpraca na poziomie regionalnym w ramach  
5 województw Polski Wschodniej. Dotyczy współpracy Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Organizacji 
Turystycznych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych  
za budowę i oznakowanie trasy oraz promocję regionów,  

 Płaszczyźnie wewnątrzregionalnej – współpraca pomiędzy interesariuszami rynku wpływającymi na 
funkcjonowanie produktu. Emanacją tej współpracy jest trójsektorowe partnerstwo na linii samorząd – branża – 
organizacje pozarządowe. W tym kontekście ważnym partnerem będą również ośrodki badawcze oraz 
akademickie.  
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Obszar działań Opis obszaru działań 

 Płaszczyźnie mieszanej – współpraca pomiędzy interesaiuszami rynku w układzie trójsektorowym 
międzyregionalnym, która dotyczy przede wszystkim konkretnych realizowanych projektów np. sieć wypożyczalni, 
kreacja i sprzedaż oferty wychodzącej administracyjnie poza ramy jednego regionu, certyfikacja.  

W zakresie współpracy wyróżnić można kilka kluczowych obszarów warunkujących jej osiągnięcie, do których należą 
przede wszystkim: efektywny przepływ informacji, integracja podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięć 
oraz wypracowanie systemu zapobiegającemu rozproszeniu działań różnych partnerów. 
Ważnym obszarem współpracy jest również opracowanie oraz wdrożenie systemu lojalnościowego produktu w postaci 
Paszportu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Systemowe działanie w tym zakresie wymaga: 
opracowania regulaminu funkcjonowania podmiotów biorących udział w systemie, zdefiniowania potencjalnych 
partnerów do włączenia do systemu, prowadzenie akcji informacyjnej, przygotowanie paszportów oraz nagród. 
Stworzenie stałej platformy współpracy partnerów projektu w postaci: spotkań, warsztatów, stałej wymiany informacji 
oraz wspólnych wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się z ofertami. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
3.2. Drzewo celów  

 
Tabela 30. Drzewo celów strategicznych i szczegółowych klastra 

Drzewo celów  
struktura 

Misja określa sposób realizacji:  
Tworzymy i rozwijamy wysokiej jakości usługi, składające się na ofertę największego w Polsce, zintegrowanego produktu turystycznego Szlak Rowerowy 
Green Velo, dzięki ciągłemu badaniu i rozpoznawaniu potrzeb poszczególnych grup turystów oraz partnerską współpracę i konsolidację interesariuszy. 

Wizja do 2030 r. - cel główny: 
Szlak Green Velo jest najczęściej wybieranym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej w Polsce, dynamizującym rozwój gospodarczy i społeczny na 

poziomie lokalnym i regionalnym 

Wskaźniki oddziaływania  
Źródło danych 

 

Wartość bazowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wzrost liczby turystów odwiedzających województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie, 
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie (w tys.) 

Główny Urząd 
Statystyczny 

(Raport: Turystyka 
w … r.) 

8 872,50 10 469,55 
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Spadek średniej stopy bezrobocia rejestrowanego dla 5 województwa: podkarpackim, lubelskim, 
podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim (w %) 

Główny Urząd 
Statystyczny 

14,58 13,12% 

Cele strategiczne klastra w układzie długookresowym (2030 rok) 

Cel strategiczny 1: Atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości zintegrowany produkt turystyki rowerowej 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wzrost liczby turystów w korytarzu trasy (w % w stosunku do poziomu na koniec 2016 r.) 
Wyniki badania 

ruchu 
turystycznego 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 
działalności 

klastra 

+36% 

Cel strategiczny 2: Wysoki, konkurencyjny w Europie, poziom kompetencji zasobów ludzkich, zarządzających i obsługujących produkt Green Velo 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wzrost zadowolenia klientów z obsługi w korytarzu trasy (wartość wskaźnika Net Promoter 
Score) 

Wyniki badania 
oferty turystycznej 

Brak NPS>20 

Liczba osób, których kompetencje zostały potwierdzone certyfikatem (w osobach) 

Rejestr 
certyfikatów 

prowadzony przez 
Biuro Klastra 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 
działalności 

klastra 

3150 

Cel strategiczny 3: Wysoki poziom rozpoznawalności, komercjalizacji i internacjonalizacji  marki Green Velo w Polsce i Europie  

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 
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Wzrost rozpoznawalności wspomaganej marki (w % w stosunku do poziomu na koniec 2016 r.) 
Wyniki badania 

rozpoznawalności 
marki 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 
działalności 

klastra 

+64% 

Wzrost przychodów ze sprzedaży ofert turystycznych członków klastra (w % w stosunku do 
poziomu na koniec 2016 r.) 

Dane zbierane od 
członków przez 

Biuro klastra 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 
działalności 

klastra 

+42% 

Cel strategiczny 4: Dostępna, o wysokim standardzie technicznym i środowiskowym infrastruktura liniowa i punktowa szlaku głównego oraz szlaków 
łącznikowych i bocznych 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Długość szlaku głównego, łącznikowych i bocznych o pełnej przejezdności (w km) Biuro klastra Brak 7 850 km 

Cel strategiczny 5: Profesjonalnie zarządzany klaster o wysokim poziomie współpracy, integracji i efektywności działań jego członków 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Zadowolenie członków w uczestnictwie w klastrze (w % zadowolonych) 
Wyniki badania 

zadowolenia 
członków klastra 

Brak 79% 

 
 
Wartość zrealizowanych projektów z udziałem klastra (w mln PLN)  
 
 

Biuro klastra Brak 30 
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Cele strategiczne  klastra w układzie średniookresowym (2020 rok) 

Cel strategiczny 1: Dostępność atrakcyjnych ofert turystycznych reprezentujących liniowy produkt turystyki rowerowej dla odbiorców i grupowych 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wzrost liczby turystów w korytarzu trasy (w % w stosunku do poziomu na koniec 2016 r.) 
Wyniki badania 

ruchu 
turystycznego 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 
działalności 

klastra 

+21% 

Cel strategiczny 2: Przygotowane kompetencyjnie zasoby ludzkie do zarządzania i obsługi ruchu turystycznego wokół szlaku Green Velo 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wzrost zadowolenia klientów z obsługi w korytarzu trasy (wartość wskaźnika Net Promoter 
Score) 

Wyniki badania 
oferty turystycznej 

Brak  NPS>12 

Liczba osób, których kompetencje zostały potwierdzone certyfikatem (w osobach) 

Rejestr 
certyfikatów 

prowadzony przez 
Biuro Klastra 

Brak 1200 

Cel strategiczny 3: Wzrost rozpoznawalności, komercjalizacji i internacjonalizacji  marki Green Velo w Polsce i Europie  

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Wzrost rozpoznawalności wspomaganej marki (w % w stosunku do poziomu na koniec 2016 r.) 
Wyniki badania 

rozpoznawalności 
marki 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 

51% 
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działalności 
klastra 

Wzrost przychodów ze sprzedaży ofert turystycznych członków klastra (w % w stosunku do 
poziomu na koniec 2016 r.) 

Dane zbierane od 
członków przez 

Biuro klastra 

Bazowa wartość 
wskaźnika 
zostanie 

określona na 
koniec 2016 r. 

po uruchomieniu 
działalności 

klastra 

+28% 

Cel strategiczny 4: Dostępna rozwinięta, o odpowiednim standardzie technicznym i środowiskowym infrastruktura liniowa i punktowa szlaku głównego, 
łącznikowych oraz bocznych 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Długość szlaku głównego, łącznikowych i bocznych o pełnej przejezdności (w km) Biuro klastra Brak 5 500 km 

Cel strategiczny 5: Profesjonalnie zarządzany klaster skutecznie koordynujący współpracę członków 

Wskaźniki oddziaływania  Źródło danych 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
oddziaływania 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

oddziaływania 

Zadowolenie członków w uczestnictwie w klastrze (w % zadowolonych) 
Wyniki badania 

zadowolenia 
członków klastra 

Brak 65% 

Wartość zrealizowanych projektów z udziałem klastra (w mln PLN)  Biuro klastra Brak 30 

Cele szczegółowe  klastra w układzie średniookresowym (2020 rok) 

Cel Wskaźnik produktu Źródło danych 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 
produktu 

1.1. Utworzone  lub zaadaptowane atrakcyjne i konkurencyjne 
produkty oraz oferty turystyczne 

Liczba wprowadzonych przez 
członków klastra i partnerów nowych 
usług i ofert do produktu Green Velo 
(w szt.) 

Ewidencja produktów 
prowadzona  przez 
Biuro Klastra 

15 
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1.2. Wprowadzony system zarządzania i monitorowania jakości 
produktu turystycznego w zakresie jego rdzenia, produktu 
podstawowego oraz produktu uzupełniającego 

Liczba wdrożonych systemów (w szt.) Biuro Klastra 1 

1.3. Przeprowadzone cykliczne (metodyczne) weryfikacje liczby 
i jakości oferowanych usług przez Miejsca Przyjazne 
Rowerzystom 

Liczba rekomendowanych Miejsc 
Przyjaznych Rowerzystom (w szt.) 

Ewidencja MPR 
prowadzona przez 
Biuro Klastra 

600 

1.4. Uruchomiony mechanizm doboru usług komplementarnych 
w zakresie produktu turystycznego 

Liczba usług świadczonych przez 
klaster (w szt.) 

Ewidencja usług 
prowadzona przez 
Biuro Klastra 

7 

2.1. Zanalizowane potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji kadr dla 
zapewniania wysokiej jakości zintegrowanego produktu 
turystycznego 

Liczba osobodni szkoleniowych 
z zakresu rozwoju kadry turystycznej 
(w osobodniach) 

Ewidencja szkoleń 
prowadzona przez 
Biuro Klastra 

3 050 
 

2.2. Wprowadzone programy rozwoju kadry turystycznej 

2.3. Wprowadzony monitoringu jakości obsługi klienta 
Liczba usług świadczonych przez 
klaster (w szt.) 

Biuro Klastra 1 

3.1. Zwiększona rozpoznawalność marki Green Velo na wybranych, 
kluczowych rynkach emisyjnych w kraju i zagranicą 

Liczba przedsięwzięć promocyjnych 
realizowanych z udziałem klastra 
(średnio w roku) 

Biuro Klastra 18 

3.2. Zapewniona stała, wysokiej jakości komunikacja produktowa 
z klientami  i interesariuszami 

Liczba portali, na których udostępniane 
są informacje produktowe (w szt.) 

Biuro Klastra 
 

1 

Liczba wejść na portal (w szt.) 992 340 

3.3. Rozwinięte kluczowe kanały i sieci dystrybucji ofert 
turystycznych produktu 

Liczba kanałów dystrybucji ofert 
turystycznych produktu (w szt.) 

Biuro Klastra 4 

3.4. Wprowadzona bieżąca analiza wielkości i struktury popytu 
produktu 

Stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych (w %) 

Biuro Klastra 35,45% 

4.1. Utrzymana i wysokiej jakości infrastruktura liniowa i punktowa 
szlaku Green Velo wraz ze szlakami łącznikowymi i bocznymi 

Przejezdność szlaku (w km) 
 
Liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów 
(w  szt.) 
 

Biuro Klastra 
 
 

1 400 
 

350 
 
 

4.2. Monitoring infrastruktury szlaku w szczególności MOR 

4.3. Wysoki poziom bezpieczeństwa, estetyki oraz czystości na 
szlaku Green Velo 

4.4. Wspieracie na rzecz dywersyfikowania multimodalnej 
dostępności komunikacyjnej do szlaku Green Velo 

Liczba umów na transport 
multimodalny (w szt.) 

Biuro Klastra 4 

5.1. Wysoka skuteczność zarządzania produktem turystycznym 
poprzez strukturę klastra 

Środki zewnętrzne pozyskane na 
działalność klastra (w mln PLN) 

Biuro Klastra  
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5.2. Zapewniona reprezentatywność wszystkich interesariuszy rynku 
turystycznego w klastrze niezbędnych dla rozwoju produktu  

Liczba podmiotów sektora publicznego 
w strukturach klastra (w szt.) 

Biuro Klastra 137 

Liczba podmiotów sektora 
pozarządowego w strukturach klastra 
(w szt.) 

5 

Liczba podmiotów sektora B+R 
w strukturach klastra (w szt.) 

7 

Liczba podmiotów sektora 
gospodarczego w strukturach klastra 
(w szt.) 

445 

5.3. Wdrożone wybrane projekty podnoszące konkurencyjność 
produktu Green Velo 

Liczba zrealizowanych projektów przez 
Biuro Klastra (w szt.) 

Biuro Klastra 19 

5.4. Zbudowane zaufanie wśród wszystkich potencjalnych 
uczestników klastra 

Liczba zawiązanych partnerstw 
z udziałem uczestników klastra (w szt.) 

Biuro Klastra 26 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
3.3. Działania operacyjne 

 
Tabela 31. Działania operacyjne w poszczególnych strategicznych obszarach działalności 

Działania operacyjne  
projekty oraz przedsięwzięcia o charakterze ciągłym w ramach poszczególnych obszarów działania Klastra, w tym min. 8 produktów turystycznych 

projekty oraz przedsięwzięcia 

oferta produktowa 

1.1. Prowadzenie inwentaryzacji istniejącego potencjału produktu Green Velo, 
1.2. Prowadzenie inwentaryzacji wszystkich produktów udostępnianych w ramach szlaku Green Velo 
1.3. Zarządzanie produktem turystycznym Green Velo, 
1.4. Utrzymywanie i doskonalenie systemu certyfikacji oraz rekomendacji 
1.5. Wydawanie i odnawianie certyfikatów oraz rekomendacji 
1.6. Monitorowanie standardów jakości usług oferowanych w ramach MOR i MPR 
1.7. Rozwijanie i weryfikowanie usług oferowanych w ramach MOR i MPR 
1.8. Opracowanie i wdrażanie projektów oraz produktów rozwojowych przyjętych do realizacji przez klaster 
1.9. Prowadzenie bazy wiedzy o produktach turystycznych i paraturystycznych  
1.10. Udostępnianie członkom klastra bazy wiedzy o produktach turystycznych i paraturystycznych 
1.11. Udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego dla zespołów roboczych i menadżerów produktów przygotowujących i rozwijających ofertę szlaku 

Green Velo 
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Działania operacyjne  
projekty oraz przedsięwzięcia o charakterze ciągłym w ramach poszczególnych obszarów działania Klastra, w tym min. 8 produktów turystycznych 

projekty oraz przedsięwzięcia 

1.12. Integrowanie indywidualnych ofert produktowych w ramach całego korytarza Green Velo – udostępnianie produktów sieciowych 
1.13. Wdrażanie najnowszych technologicznie, innowacyjnych rozwiązań w systemie obsługi turystów i udostępniania produktów Green Velo 
1.14. Udostępnianie członkom klastra najnowszych technologicznie, innowacyjnych rozwiązań w systemie obsługi turystów i oferowania produktów 
1.15. Organizowanie pośrednich i bezpośrednich form wymiany doświadczeń członków klastra w zakresie oferty produktowej 

zasoby ludzkie 

2.1. Prowadzenie badań rynku pracy branży turystycznej w korytarzu szlaku Green Velo 
2.2. Prowadzenie badań potrzeb dotyczących rozwoju zasobów ludzkich do zarządzania i obsługi produktu Green Velo 
2.3. Udzielanie wsparcia merytorycznego  podmiotom będącym członkami klastra w zakresie rekrutacji, oceny i rozwoju kompetencji zasobów ludzkich 

zajmujących się zarządzaniem oraz obsługą turystów  
2.4. Monitoring projektów w otoczeniu służących profesjonalizacji kadr  
2.5. Przygotowywanie i realizowanie programów rozwoju kompetencji dla kadry zarządzającej i specjalistów w zakresie przygotowania produktów i usług 

oraz obsługi ruchu turystycznego 
2.6. Inicjowanie i wspieranie działań szkoleniowych realizowanych przez inne podmioty 
2.7. Prowadzenie i wspieranie działań promujących przyjazności i gościnności dla turystów wśród mieszkańców obszaru korytarza szlaku Green Velo 
2.8. Prowadzenie badań jakości obsługi turystów oraz przyjazności i gościnności środowisk społecznych w korytarzu szlaku Green Velo 
2.9. Utrzymywanie wysokich kompetencji osób pracujących w zarządzie i biurze klastra 
2.10. Organizowanie pośrednich i bezpośrednich form wymiany doświadczeń członków klastra w zakresie zasobów ludzkich 

marketing, sprzedaż, komunikacja 

1.1. Prowadzenie badań rynkowych w zakresie turystyki, w szczególności turystyki aktywnej, w tym rowerowej 
1.2. Prowadzenie badań wizerunkowych marki Green Velo 
1.3. Prowadzenie stałej promocji marki Green Velo i klastra 
1.4. Zarządzanie marką Green Velo, w tym jej licencjonowanie  
1.5. Udział w przedsięwzięciach promocyjnych prowadzonych przez członków klastra 
1.6. Ciągłe udostępnianie informacji o zintegrowanej ofercie szlaku Green Velo 
1.7. Prowadzenie i aktualizowanie zintegrowanego kalendarza wydarzeń na szlaku Green Velo 
1.8. Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi w celu promocji, w kraju i zagranicą, makroregionu wschodniego i przedsiębiorstw w nim działających 
1.9. Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz komercjalizacji produktu Green Velo 
1.10. Nadzór nad sposobem sprzedaży i dystrybucji oferty produktowej i turystycznej 
1.11. Upowszechnianie standardów infrastrukturalnych i produktowych 
1.12. Rozwijanie systemu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej pomiędzy członkami klastra oraz pozostałymi interesariuszami szlaku Green Velo 
1.13. Pozyskiwanie i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie systemów prowadzenia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej  
1.14. Współdziałanie ze społecznością Green Velo w zakresie monitorowania stanu infrastruktury i bezpieczeństwa na szlaku 
1.15. Administrowanie i cykliczne unowocześnianie portalu internetowego 
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Działania operacyjne  
projekty oraz przedsięwzięcia o charakterze ciągłym w ramach poszczególnych obszarów działania Klastra, w tym min. 8 produktów turystycznych 

projekty oraz przedsięwzięcia 

1.16. Utrzymywanie dostępności stałego kontaktu dla turystów poprzez ogólną infolinię oraz adres e-mail 
1.17. Rozwijanie sieć dystrybucji produktów Green Velo 
1.18. Utrzymywanie stałej współpracy z touroperatorami i biurami podróży 
1.19. Prowadzenie stałej współpracy z branżowymi mediami krajowymi i zagranicznymi 
1.20. Organizowanie pośrednich i bezpośrednich form wymiany doświadczeń członków klastra w zakresie marketingu, sprzedaży i komunikacji 

przestrzeń, infrastruktura 

4.1. Monitorowanie stanu utrzymania infrastruktury liniowej i punktowej oraz oznakowania szlaku rowerowego na odcinku głównym – utrzymanie ciągłości 
szlaku poprzez jego oznakowanie 

4.2. Wspieranie działań w zakresie utrzymania infrastruktury szlaku głównego  prowadzonych przez gestorów poszczególnych odcinków w okresie 
trwałości projektu  

4.3. Inicjowanie i wspieranie rozwoju szlaków łącznikowych i bocznych i integrowanie ich ze szlakiem głównym  
4.4. Oznakowanie szlaków łącznikowych oraz bocznych  
4.5. Wspieranie i koordynowanie budowy infrastruktury towarzyszącej na szlakach: głównym, łącznikowych oraz bocznych 
4.6. Inicjowanie i wspieranie inwestycji służących poprawie jakości sieci dróg i ścieżek rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej, 
4.7. Utrzymanie i rozwój infrastruktury MOR i MPR 
4.8. Monitorowanie oraz inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, zwiększających dostępność komunikacyjną MOR i MPR dla turystów rowerowych 
4.9. Uruchomienie systemu obsługi turystów na szlaku Green Velo (transportu rowerów, wypożyczanie e-bików, przyczepek i innych akcesoriów) 
4.10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz estetyzacji przestrzeni w obszarze korytarza szlaku  
4.11. Przystosowywanie przestrzeni szlaku Green Velo do potrzeb rowerzystów niepełnosprawnych i starszych  
4.12. Monitoring stanu bezpieczeństwa i zagrożeń występujących na szlaku Green Velo 
4.13. Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie monitorowania stanu utrzymania środowiska w korytarzu trasy Green Velo 
4.14. Inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie środowiska w przypadkach jego naruszania przez turystów rowerowych 
4.15. Organizowanie pośrednich i bezpośrednich form wymiany doświadczeń członków klastra w zakresie utrzymania infrastruktury i zachowania 

standardów ochrony środowiska 

zarządzanie instytucjonalne i współpraca 

5.1 Pozyskiwanie, weryfikowanie i zwiększanie liczby członków klastra  
5.2 Rozwijanie i internacjonalizacja klastra 
5.3 Tworzenie oferty i warunków dla nowych podmiotów turystycznych do nawiązania i rozwoju współpracy na rzecz produktu Green Velo 
5.4 Promowanie i udostępnianie metod tworzenia powiązań kooperacyjnych, pomiędzy członkami klastra, 
5.5 Inicjowanie i wpieranie rozwoju sieci powiązań biznesowych pomiędzy podmiotami branży turystycznej i okołoturystycznej - wspieranie 

przedsiębiorczości w branży turystycznej na obszarze korytarza szlaku Green Velo 
5.6 Bieżąca integracja i koordynacja działań członków klastra  
5.7 Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów klastra 
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Działania operacyjne  
projekty oraz przedsięwzięcia o charakterze ciągłym w ramach poszczególnych obszarów działania Klastra, w tym min. 8 produktów turystycznych 

projekty oraz przedsięwzięcia 

5.8 Zarządzanie finansami, uruchomienie mechanizmu samofinansowania po zakończeniu okresu trwałości projektu 
5.9 Inicjowanie, przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – tworzenie partnerstw i montaż finansowy projektów  
5.10 Prowadzenie baz danych niezbędnych do zarządzania produktem Green Velo 
5.11 Wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem oraz sytuacjami kryzysowymi 
5.12 Wspieranie inicjatyw oraz organizowanie wspólnych wydarzeń, szkoleń i wyjazdów krajowych i zagranicznych członków klastra (np. na targi i 

konferencje, wizyty studyjne)  
5.13 Wspieranie przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji-członków klastra działających na arenie krajowej i międzynarodowej 
5.14 Wspieranie współpracy branżowej z uczelniami pięciu województw  
5.15 Wspieranie promocji realizacji wspólnych projektów przez członków klastra 
5.16 Współpraca z zagranicznymi partnerami produktu 
5.17 Lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań podatkowych, regulacyjnych i finansowych dotyczących gospodarki turystycznej w 5 województwach 
5.18 Organizowanie pośrednich i bezpośrednich form wymiany opinii członków klastra w zakresie zarządzania klastrem i współpracy pomiędzy jego 

członkami 

Źródło: Opracowanie własne. 
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4. Rekomendacje dla produktu "Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo" 

 
4.1. Przestrzeń  

  

Utworzenie oraz dynamiczny rozwój trasy rowerowej „Green Velo” to kwestie mające bezpośredni 
wpływ na kształtowanie przestrzeni w Polsce Wschodniej. Dotychczasowe zapisy  i oznaczenia 
zawarte w najważniejszych dokumentach planistycznych województw, w tym wojewódzkich planach 
zagospodarowania przestrzennego, w niedalekiej przyszłości mogą wkrótce wydać się 
niewystarczające w stosunku do stanu faktycznego.  

Rekomenduje się zatem o wpisanie do poszczególnych wojewódzkich planów zagospodarowania 
przestrzennego elementu o znaczeniu ponadregionalnym  jakim jest szlak turystyczny - trasa 
rowerowa „Green Velo” w następujących przebiegach: 

1. W plan zagospodarowania przestrzennego woj. podlaskiego od granicy z województwem 
warmińsko-mazurskim w  miejscowości Gromadczyzna (gmina Wiżajny) przez Suwałki, Wigierski 
Park Narodowy, Augustów, Biebrzański Park Narodowy, Goniądz, Tykocin, Narwiański Park 
Narodowy, Białystok, Supraśl, Siemianówkę, Białowieski Park Narodowy, Hajnówkę, Mielnik do 
granicy z woj. lubelskim w miejscowości Niemirów. Schematyczny przebieg trasy przez na tle 
Planu Zagospodarowania Województwa Podlaskiego prezentuje załącznik nr 6. 

2. W plan zagospodarowania przestrzennego woj.  warmińsko-mazurskiego od granicy 
z województwem pomorskim (gmina Elbląg - przeprawa promowa przez Nogat w miejscowości 
Kępiny Wielkie) przez Elbląg, Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, 
Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do granicy z województwem podlaskim w miejscowości 
Żerdziany (gmina Dubeninki). Schematyczny przebieg trasy przez na tle Planu 
Zagospodarowania Województwa Warmińsko-Mazurskim prezentuje załącznik nr 7. 

3. W plan zagospodarowania przestrzennego woj. podkarpackiego od granicy z województwem 
lubelskim w miejscowości Podlesina przez Horyniec - Zdrój, Przemyśl, Dynów, Rzeszów, Łańcut, 
Leżajsk, Ulanów, aż do granicy z województwem świętokrzyskim w miejscowości 
Trześń. Schematyczny przebieg trasy przez na tle Planu Zagospodarowania Województwa 
Podkarpackim prezentuje załącznik nr 8. 

4. w plan zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego od granicy z woj. podlaskim 
w miejscowości Niemirów przez Janów Podlaski, Terespol, Sławatycze, Włodawę, Wolę 
Uhruską, Chełm, Krasnystaw, Nielisz, Bodaczów, Zwierzyniec, Józefów i Susiec aż do Podlesiny. 
Schematyczny przebieg trasy przez na tle Planu Zagospodarowania Województwa Lubelskim 
prezentuje załącznik nr 9. 

5. w plan zagospodarowania przestrzennego woj. świętokrzyskiego od granicy z woj. podkarpackim 
w miejscowości Trześń, przez Sandomierz, Klimontów, Ujazd, Kielce, Oblęgorek, Sielpię aż do 
miejscowości Końskie. Schematyczny przebieg trasy przez na tle Planu Zagospodarowania 
Województwa Świętokrzyskim prezentuje załącznik nr 10. 

Wpisanie korytarza trasy Green Velo pozwoli na identyfikacją oraz realizację propozycji działań 
inwestycyjnych w zakresie dalszego rozwoju sieci tras systemu Green Velo na obszarze Polski 
Wschodniej oraz ew. sąsiednich województw.  
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4.2. Zasoby ludzkie  

 

Kluczowym obszarem warunkującym dynamiczny rozwój produktu turystycznego Trasy rowerowe 
Polski Wschodniej jest obszar zasobów ludzkich. Zasoby ludzkie rozumiane są tutaj bardzo szeroko, 
nie tylko jako pracownicy biura Klastra oraz członkowie organów zarządzających Klastrem, ale także 
jako wszyscy aktualni i potencjalni członkowie Klastra. Takie rozumienie pojęcia zasobów pokazuje, 
w jak dużym stopniu od tego obszaru zależy powodzenie działalności Klastra i jego kluczowego 
produktu – szlaku Green Velo. Odpowiednio zrekrutowane, przygotowane do działania, rozwijane 
i motywowane zasoby ludzkie pozwolą na zapewnienie kompleksowej i wieloskładnikowej oferty 
produktu szlaku. Aby oferta ta była spójna i kompleksowa konieczna jest sprawna współpraca 
podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i rozwój.  

W celu zapewnienia odpowiednich zasobów do rozwoju produktu konieczne jest podjęcie działań 
szkoleniowych, aktywizacyjnych i określenie zaleceń w zakresie pobudzania przedsiębiorczości 
i aktywności społecznej oraz kształtowania polityki rynku pracy w sektorze turystycznym. Działania 
te powinny być skierowane do następujących grup:  

1. Kadry podmiotów oferujących usługi turystyczne (w atrakcjach turystycznych, centrach 
i punktach informacji turystycznej, parkach narodowych i krajobrazowych, muzeach i innych 
instytucjach kulturalnych, przewodnicy i piloci rowerowi oraz twórcy ludowi). 

2. Kadry podmiotów oferujących usługi okołoturystyczne (w obiektach bazy noclegowej, 
obiektach bazy gastronomicznej, wypożyczalniach rowerów, serwisach rowerowych, sklepach 
oraz innych punktach usługowych). 

3. Kadry podmiotów dbających o bezpieczeństwo turystów (np. policja, straż pożarna, 
pogotowie ratunkowe, straż miejska, ratownicy wodni itp.). 

4. Podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach, przez 
które przebiega szlak Green Velo. 

5. Ambasadorzy trasy (mieszkańcy terenów, przez które przebiega trasa Green Velo oraz turyści, 
którzy na zasadach marketingu szeptanego promują trasę Green Velo w swoich środowiskach).  

6. Kadry podmiotów współpracujących przy rozwoju oferty szlaku Green Velo (pracownicy 
samorządów i organizacji pozarządowych).  

7. Kadry podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury szlaku Green Velo. 
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Tabela 32. Rekomendacje w zakresie rozwoju zasobów ludzkich – w zakresie działań informacyjnych  

Lp. Rekomendowane działania  Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

1.  Spotkania informacyjno-
promocyjne na rzecz utrzymania 
i poprawy jakości produktu 
 
 

 informacje dotyczące poziomu 
rozwoju oferty 

 nowe trendy w kreacji produktów 
turystycznych 

 dobre praktyki krajowe 
i zagraniczne w zakresie 
świadczonych usług turystycznych  

 trendy i tendencje w turystyce 
(oczekiwania turystów, w tym 
w szczególności turystów 
aktywnych  
i rowerowych)  

 standardy jakości Green Velo  

 kierunki doskonalenia jakości 
na podstawie przeprowadzanych 
(badań ilościowych i jakościowych) 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

 Podmioty 
zainteresowane 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej  

 Kadry podmiotów 
współpracujących 
przy rozwoju oferty  

 Kadry podmiotów 
odpowiedzialnych 
za utrzymanie 
infrastruktury szlaku  

Spotkania cykliczne 
prowadzone przed 
sezonem turystycznym  

Środki własne (składki 
członkowskie)  

2.  Akcje informacyjne dla 
mieszkańców: 

 publikacja i wysyłka 
newsletterów 

 dystrybucja ogłoszeń  

 spotkania informacyjne  

 newslettery – na bieżące (min. raz 
w miesiącu) informacje 
o działaniach Green Velo 

 ogłoszenia – w różnej formie 
dystrybuowane przez sołtysów, 
wywieszane w miejscach 
publicznych (sklepy, szkoły, urzędy 
gmin, wygłaszane w parafiach; 
informacje o wydarzenia w ramach 
istniejących bądź nowych 
produktów np. o terminie 

 Ambasadorzy trasy  
 

Newsletter – min. raz 
w miesiącu 
Ogłoszenia, spotkania – 
w razie potrzeb  

Środki własne (składki 
członkowskie); 
Środki finansowe 
w ramach realizowanych 
projektów, których akcje 
informacyjne będą 
dotyczyły  
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Lp. Rekomendowane działania  Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

i programach wydarzeń 
realizowanych w ramach szlaku 

 spotkania organizowane 
w przypadku wprowadzania 
nowych produktów Green Velo 
związanych z napływem nowych 
grup turystów (informacje 
o produkcie muszą być znane 
mieszkańcom zanim przybędą 
nowi turyści lub też ci, którzy 
korzystali już ze szlaku, a są 
zainteresowani nową ofertą. 
Mieszkańcy powinni być w stanie 
odpowiedzieć na podstawowe 
pytania turystów odnośnie nowych 
produktów) 

3.  Publikacja – Standardy Miejsc 
Przyjaznych Rowerzystom 

Publikacja będzie zawierała 
doskonalone co roku standardy, które 
muszą spełniać MPR, jeżeli chcą 
otrzymać bądź utrzymać 
rekomendacje 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

 Podmioty 
zainteresowane 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej  

Publikacja wydawana co 
roku 

Środki pozyskiwane 
w ramach opłat za 
proces rekomendacji 
(odnawialny corocznie) 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 33. Rekomendacje w zakresie rozwoju zasobów ludzkich – w zakresie szkoleń  

Lp. Sposób realizacji Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

1.  Szkolenia wprowadzające dla 
nowych pracowników 

 idea szlaku 

 podstawowe informacje nt. 
szlaku, klastra Green Velo 

 informacje nt. użytkowników 
szlaku 

 specyficzne potrzeby 
i oczekiwania klienta rowerowego  

 przedstawienie kluczowych 
partnerów w ramach Green Velo 

 źródła informacji nt. szlaku Green 
Velo  

 zapoznanie się z materiałami 
informacyjno-promocyjnymi  

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

 Podmioty 
zainteresowane 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej 

Szkolenia realizowane 
w miarę zgłaszanych 
potrzeb na bieżąco  

Bony szkoleniowe  

2.  Szkolenia z zakresu obsługi 
klienta  

 standardy obsługi klienta 

 typy klienta i sposoby obsługi 
poszczególnych typów klienta 

 specyficzne potrzeby 
i oczekiwania klienta rowerowego 

 komunikacja w obsłudze klienta 

 trudny klient i sposoby radzenia 
sobie z trudnymi klientami 

 obsługa klienta szlaku Green Velo 
w praktyce (trening umiejętności) 

 budowanie długotrwałych relacji 
z klientami  

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

 Podmioty 
zainteresowane 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej 

Cyklicznie – raz 
na kwartał  

Bony szkoleniowe 

3.  Szkolenia zawodowe  gastronomia 

 hotelarstwo 

 sprzedaż produktów lokalnych  

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

Zakłada się, że wszyscy 
pracownicy MPR-ów, 
którzy nie odbyli 
wcześniej szkoleń 
z podanego zakresu 

Bony szkoleniowe 
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Lp. Sposób realizacji Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

 model rozmowy z klientem, 
ćwiczenia praktyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

 Podmioty 
zainteresowane 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej 

odbędą te szkolenia 
w latach 2016-2020 

4.  Szkolenia standaryzacyjne   czym jest szlak Green Velo 

 obiekty i usługi w ramach szlaku 
Green Velo 

 standardy Green Velo w 
zależności od rodzaju obiektu 

 partnerstwo - polecanie wzajemne 
usług w ramach szlaku Green 
Velo 

 sprzedaż produktów regionalnych  

 platforma Green Velo jako 
narzędzie komunikacji dla 
użytkowników i usługodawców 
w ramach Green Velo  

 wyniki badań jako źródło 
informacji o kierunkach zmian 
w usługach świadczonych dla 
turystów  

 proces udzielania rekomendacji, 
oznakowanie obiektów w ramach 
systemu rekomendacji 

 proces utrzymania rekomendacji 
w kolejnych latach  

 Dla wszystkich 
zainteresowanych 
uzyskaniem 
rekomendacji Green 
Velo  

Szkolenia realizowane 
w miarę zgłaszanych 
potrzeb na bieżąco  
 

W ramach opłat 
za proces rekomendacji 
(odnawialny corocznie)  
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Lp. Sposób realizacji Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

5.  Szkolenia dla bezrobotnych lub 
poszukujących pracy lub 
pracujących w wieku 45 lat 
i powyżej 

 Na podstawie badań rynku pracy 
Klaster pozyska informacje 
o wakatach w poszczególnych 
MPR-ach. Na tej podstawie 
przygotowane zostaną w imieniu 
pracodawców wnioski do urzędu 
pracy odnośnie szkoleń, jakie 
powinni przejść kandydaci 
do pracy  

 Szkolenia te zostaną 
zabezpieczone przez Klaster  

 Bezrobotni, 
poszukujących pracy 
lub pracujących 
w wieku 45 lat i 
powyżej zamieszkali 
w gminach leżących 
na trasie i w okolicy 
szlaku Green Velo 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

W zależności od wyniku 
badania rynku pracy 
w danym roku  

Współpraca z urzędem 
pracy (np. trójstronna 
umowa szkoleniowa) 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 34. Rekomendacje w zakresie rozwoju zasobów ludzkich – w zakresie badań 

Lp. Sposób realizacji Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

1.  Badania satysfakcji turystów 
szlaku Green Velo w ramach 
badań ruchu turystycznego 

 Ogólny poziom zadowolenia 
z usług świadczonych na szlaku 
i w podziale na rodzaje usług 

 Skłonność do ponownego 
skorzystania z usług szlaku 

 Skłonność do zarekomendowania 
szlaku innym (Net Promoter 
Score) 

 Ocena dostępności, atrakcyjności, 
różnorodności atrakcji 
turystycznych  

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 
 

Wariant I.  
Po opracowaniu 
i wdrożeniu modułu 
badawczego 
na Platformie Green 
Velo 
 
Wariant II.  
Badanie zlecane 
cyklicznie 
na zewnątrz Klastra 

Badanie pilotażowe – PO 
PW; kolejne badania 
środki własne 
 
 
 
 
 
Środki własne (składki 
członkowskie) 
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Lp. Sposób realizacji Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

2.  Stały monitoring wszystkich 

realizowanych projektów 

na rzecz profesjonalizacji kadr 

zaangażowanych w rozwój  

i funkcjonowanie produktu 

 

 powstanie bazy danych projektów 
realizowanych  
w obszarze zasobów ludzkich 
we wszystkich województwach,  

 monitorowanie osiągniętych 
rezultatów projektów 

 badania potrzeb i efektywności 
podejmowanych działań na rzecz 
profesjonalizacji kadr  

 badania dotyczące skuteczności 
działań informacyjnych 
informacyjnej wśród mieszkańców 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 
 

Badania na bieżące 
za pomocą Platformy  

Środki własne (składki 
członkowskie) 
Monitoring produktów 
ze środków 
przeznaczonych 
na realizację projektów, 
których dotyczą te 
produkty 

3.  Badania rynku pracy  Badania ilościowe i jakościowe, tj. 
badania udzielające odpowiedzi 
na pytanie ilu pracowników 
i na jakich stanowiskach jest 
w stanie przyjąć (potrzebuje) rynek 
pracy na obszarach 
funkcjonowania produktu 
(kręgosłup  
i wokół kręgosłupa oraz ości) 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
turystyczne 

 Kadry podmiotów 
oferujących usługi 
okołoturystyczne 

 

Badania bieżące  Środki własne (składki 
członkowskie) 
  

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 35. Rekomendacje w zakresie rozwoju zasobów ludzkich – w zakresie doradztwa i coachingu  

Lp. Rekomendowane działania Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

1.  Doradztwo w zakresie zakładania 
działalności gospodarczej 
(mikroprzedsiębiorstwa)  

Usługi doradcze służące 
rozwijaniu zakresu i liczby usług 
na szlaku Green Velo np. serwisy 
rowerowe na rowerach, w tym 
np.: 

 Formalno-prawne aspekty 
zakładania działalności 
gospodarczej  

 Finansowo-księgowe aspekty 
prowadzenia działalności 
(biznesplan, rozliczanie 
działalności)  

 Kadry podmiotów 
współpracujących przy 
rozwoju oferty  

 

Zgodnie ze 
zgłaszanym 
zapotrzebowaniem  
 

Środki własne 

2.  Executive coaching i coaching 
dla kadry zarządzającej MPR  

W przypadku szefów firm - praca 
nad odkrywaniem w sobie 
potencjału i zdolności do: 

 rozwiązywania problemów 
związanych z prowadzeniem 
dotychczasowego biznesu  

 sprostania wyzwaniom 
związanym z rozwijaniem 
biznesu 

w przypadku 
menedżerów/kierowników 
w firmach – praca nad 
odkrywaniem w sobie potencjału 
i zdolności przy: 

 przygotowaniu się do nowej 
funkcji w organizacji (np. 
awans) 

Executive coaching - 
szefowie firm  
coaching - menadżerowie, 
z którymi władze firmy 
wiążą szczególne 
oczekiwania i inwestują 
w ich rozwój 

Zgodnie ze 
zgłaszanym 
zapotrzebowaniem  
Typowy program 
indywidualny składa 
się z dwóch, minimum 
godzinnych spotkań 
miesięcznie i wsparcia 
coachingowego między 
nimi. Aby efekty były 
trwałe potrzeba od 2 
do 6 miesięcy, 
w zależności od 
celów i  gotowości 

Bony szkoleniowe 



 
 

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

177 

Lp. Rekomendowane działania Przykładowy zakres tematyczny Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

 przygotowaniu się 
do zarządzania nową usługą, 
którą będzie oferować firma  

3.  Usługi opracowania wniosków 
na dofinansowanie projektów  

 Wskazywanie potencjalnych 
źródeł finansowania 

 Wyszukiwanie potencjalnych 
partnerów w projektach 
(sieciowanie, linkowanie) 

 Pisanie wniosków 

 Rozliczanie wniosków 

 Podmioty 
zainteresowane 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej  

Zgodnie 
ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem  
 

Bony szkoleniowe 

 Źródło: Opracowanie własne 
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4.3. Współpraca sektora gospodarczego (przedsiębiorców turystycznych), publicznego 

oraz organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki  

 

Pomimo, że dobrze wykształcone, kreatywne i zmotywowane zasoby ludzkie są podstawowym 
filarem powodzenia przedsięwzięcia szlaku Green Velo, to działające osobno nie są w stanie 
być skuteczne. Cała filozofia działania szlaku Green Velo oparta jest na efekcie synergii oraz 
na korzyściach skali. Dlatego zasadniczym celem funkcjonowania Klastra jest sieciowanie – 
budowanie współpracy w ramach Klastrach na wielu płaszczyznach i w wielu aspektach. Tylko 
w taki sposób możliwe będzie czerpanie z korzyści skali i budowanie przewagi konkurencyjnej. 
W związku z tym współpraca odbywać się będzie zarówno: 

a) sektorowo: 

 jednostki sektora finansów publicznych (gminy, powiaty, województwa, uczelnie, 
Lasy Państwowe, Parki), 

 sektor prywatny (przedsiębiorstwa, gospodarstwa agroturystyczne, rolnicy), 

 sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, w tym lokalne i regionalne 
organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, podmioty ekonomii społecznej, 
zorganizowane grupy nieformalne),  

b) terytorialnie: 

 królestwa, 

 regiony, 

 powiaty i gminy, 

c) branżowo: 

 turystyka, 

 handel, 

 przetwórstwo, 

 rolnictwo. 

Współpraca odbywa się także na różnych poziomach tzn. współpraca między osobami 
fizycznymi, jak również pomiędzy osobami prawnymi. W celu podtrzymania i stymulowania 
współpracy w ramach szlaku Green Velo proponowane są następujące działania.  
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Tabela 36. Rekomendacje w zakresie współpracy 

Lp. Rekomendowane 
działania 

Zakres działania Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

1.  Wdrożenie założonej 

struktury organizacyjnej  

 

 

 Wdrożenie struktury umożliwi wpływ królestw 
na decyzje zarządcze (w kontekście zarówno 
składu walnego zgromadzenia i Komisji 
Rewizyjnej (obecność przedstawicieli 12 
królestw) jak i w kontekście powołania 
koordynatorów: klastra i regionalnych 

 Struktura umożliwia uczestnictwo w organach 
zarządzających i kontrolnych Klastra wszystkich 
trzech sektorów  

Członkowie klastra  Struktura 
w pełnej wersji 
zostanie 
wdrożona 
do 2020 r. 

Składki członkowskie  

2.  Bieżąca integracja  
i koordynacja działań 

Działanie będzie realizowane przez podmiot 
zarządzający (rola koordynatora klastra 
i koordynatorów regionalnych)  
Działania te będą realizowane poprzez: 

 Spotkania bezpośrednie w regionach 

 Spotkania w siedzibie Klastra 

 Raporty koordynacyjne z regionów  

 Telekonferencje  

 Bieżące kontakty mailowe i telefoniczne 

Członkowie klastra Działanie ciągłe  Składki członkowskie 

3.  Funkcjonalności Platformy 

Green Velo  

 

 

 Część e-usług dostępnych dla członków Klastra 
po zalogowaniu  

 Szybki dostęp do aktualnej i sprawdzonej 
informacji 

 Dostęp do planów nowych produktów i oferty 
przed zapoznaniem turystów z nią 

 Informacje o możliwościach wsparcia 
finansowego projektów (możliwe źródła 
finansowania) 

 Informacje o realizowanych projektach 
ze wsparciem zewnętrznym  

Członkowie klastra Powstanie 
funkcjonalności 
Platformy 
do 2020 r. 

PO PW 
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Lp. Rekomendowane 
działania 

Zakres działania Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

 Forum umożliwiające łączenie potencjalnych 
partnerów w projektach (sieciowanie, 
linkowanie) 

4.  Nawiązanie współpracy  
z zagranicznymi 
partnerami produktu 

Działanie dotyczy przede wszystkim partnerów 

zarządzających produktami o podobnej specyfice 

w celu wymiany doświadczeń, realizowania 

projektów partnerskich oraz prowadzenia promocji 

krzyżowej.  

Do najbardziej pożądanych partnerów należą 
partnerzy z krajów o tradycjach turystyki rowerowej 
posiadający podobne trasy rowerowe m.in. Niemcy, 
kraje skandynawskie, kraje Beneluksu.  
Nawiązanie współpracy może odbywać się 
podczas prowadzonych działań promocyjnych 
w kraju i za granicą (targi, misje, konferencje, 
wizyty studyjne) oraz w ramach kontaktów 
własnych organów zarządzających klastrem  

Członkowie klastra, 
członkowie 
organizacji 
zagranicznych 
o podobnym profilu  

Działanie ciągłe  Środki własne 
RPO 

5.  Realizowanie wspólnych 

projektów 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje projektów:  

 Rozwój oferty turystycznej na trasie oraz ofert 
uzupełniających,  

 Projekty promocyjne, 

 Badania marketingowe, w szczególności 
badania konsumenckie (profilu turystów), rynku 
pracy, wizerunkowe etc.,  

 Wszystkie inne wynikające z rozwoju produktu. 
Klaster może być inicjatorem projektów lub 
potencjalni beneficjenci mogą zgłaszać projekty 
do Klastra, który podejmuje decyzję dotyczącą 
wsparcia beneficjentów w pozyskaniu partnerów, 
pozyskania dofinansowania i ew. zarządzania tymi 
projektami.  

Członkowie klastra  Działanie ciągłe  Składki członkowskie 
oraz w przypadku 
pozyskania projektu 
kwota dofinansowania 
przeznaczona na 
zarządzanie projektem  
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Lp. Rekomendowane 
działania 

Zakres działania Odbiorcy działań Czas realizacji Źródło finansowania 

6.  Wymiana doświadczeń 

i integracja w ramach 

prowadzonych szkoleń 

W każdym szkoleniu, które będzie koordynowane 
przez klaster znajdą się elementy wymiany 
doświadczeń i integracji służące budowaniu 
społeczności Klastra. Część relacji nawiązanych 
podczas szkoleń będzie kontynuowana. 
Podtrzymywanie kontaktów po szkoleniach pozwoli 
na budowanie trwałych więzi i wymianę 
doświadczeń wśród członków Klastra.  

Uczestnicy szkoleń 
prowadzonych i 
koordynowanych 
przez Klaster  

Działanie 
cykliczne  

Środki własne 
i w ramach 
realizowanych 
projektów 
szkoleniowych (bony 
szkoleniowe) 

7.  Budowanie kultury 
organizacyjnej klastra  

W ramach działań Klastra związanych 
z zapewnieniem komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej, szkoleń, coachingu, doradztwa oraz 
wszystkich prowadzonych projektów rekomenduje 
się budowanie elementów kultury organizacyjnej 
przejawiającej się w codziennym funkcjonowaniu 
klastrowiczów: 

 Wspólnym językiem, 

 Wspólnym rozumieniem pojęć z obszaru 
turystyki, 

 Wspólnymi wartościami odnośnie 
w szczególności odnośnie współpracy i klienta  

Działania te będą służyły budowaniu tożsamości, 
przywiązania i lojalności członków Klastra 
do organizacji, co w rezultacie przełoży się 
na wymierne korzyści dla stron. 

Członkowie Klastra  Długotrwały 
proces – I etap - 
2016-2020 

Środki własne 
i w ramach 
realizowanych 
projektów 
szkoleniowych (bony 
szkoleniowe) 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.4. Identyfikacja potencjalnych produktów do realizacji przez klaster w ramach 

projektów  

 

4.4.1. Projekty kluczowe  

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań, w tym postaw, potrzeb i oczekiwań 
potencjalnych interesariuszy, a także analizy działalności i funkcjonowania podmiotów 
konkurencyjnych, oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych zostały zidentyfikowane 
kluczowe projekty międzyregionalne i regionalne. Proponuje się, aby podmiot będący 
operatorem Klastra w okresie 2016-2020 podjął się realizacji ośmiu projektów kluczowych: 

Schemat 4. Projekty międzyregionalne i regionalne 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  

Projekty Green Velo

międzyregionalne

Sieć zintegrowanych 
usług Green Velo

Marketing i budowanie 
marki Green Velo

Edukacja ekologiczna i 
promowanie zdrowego 

stylu życia

regionalne

Marketing zagraniczny

Przysmaki regionalne

Aktywizacja 
społeczności lokalnych 

wokół MPR i MOR

Sieć partnerstw wokół 
obszarów 

turystycznych

Akademia Green Velo
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Tabela 37. Kluczowe projekty możliwe do realizacji przez Klaster wraz z potencjalnymi źródłami 
dofinansowania 

Projekty kluczowe 
możliwe do realizacji przez Klaster 

Międzyregionalne 

Sieć 
zintegrowanych 

usług Green Velo 

Marketing i budowanie 
marki Green Velo 

Edukacja ekologiczna 
i promowanie 

zdrowego stylu życia  

PO PW RPO  RPO, PO IiS, NFOŚiGW 

Regionalne 

Marketing 
zagraniczny 

Przysmaki 
regionalne 

Aktywizacja 
społeczności 

lokalnych wokół 
MPR i MOR 

Par Sieć 
partnerstw 

wokół 
obszarów 

turystycznych 

Akademia 
GV 

RPO 

RPO, 
POWER, 

PROW, PO 
RiM 

RPO, PROW, 
PO RiM 

PROW, PO 
RiM 

POWER, 
Fundusz 

Pracy 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach części projektów zostaną m.in. wdrożone produkty turystyczne. Na każdy 
z projektów składać się będą również inne przedsięwzięcia.  

Poniżej opisane są wszystkie kluczowe projekty, które zostały wskazane jako możliwe 
do realizacji przez Klaster. W przypadku każdego projektu został opisany jego przedmiot oraz 
działania, które są niezbędne przy jego realizacji. Każdy z projektów wpisuje się w jeden lub 
więcej obszarów realizacji działań Klastra: oferta produktowa, zasoby ludzkie, marketing, 
sprzedaż, komunikacja, przestrzeń, infrastruktura, zarządzanie instytucjonalne i współpraca. 
Został również określony możliwy do pozyskania poziom dofinansowania i wkładu własnego. 
Ostatnim element opisu projektów stanowi ocena jego innowacyjności, komplementarności, 
wpływu społeczno-gospodarczego oraz efektywności ekonomicznej.  

 

Projekty międzyregionalne 

Kluczowym kryterium przy wyborze projektów międzyregionalnych była możliwość ich 
sieciowania. Po analizie produktów, które są kluczowe dla funkcjonowania Klastra, wybrano 
te, które powinny być powielone we wszystkich województwach (12 Królestwach). 
Trzy wybrane projekty międzyregionalne stanowią spójną całość.  

Projekt Edukacja ekologiczna i promowanie zdrowego stylu życia ma na celu budowanie 
postaw odbiorców działań. Docelowo odbiorcy działań w projekcie będą społecznością ludzi 
aktywnych, uprawiających sport, zainteresowanych rekreacją w tym turystyką rowerową, ludzi 
prawidłowo odżywiających się, wykorzystujących w swojej diecie lokalne, zdrowe produkty 
ekologiczne (także oferowane w ramach szlaku Green Velo), a także chętnie i świadomie 
korzystających z zasobów naturalnych (w tym znajdujących się na szlaku Green Velo). 
Ta wyedukowana społeczność będzie przychylnym, życzliwym odbiorcą przekazów 
marketingowych zachęcających do korzystania z oferty szlaku oraz produktów marki Green 
Velo, które będą realizowane w ramach projektu Marketing i budowanie marki Green Velo. Dla 
wygody tej społeczności będzie udostępniona również sieć usług Green Velo w ramach 
projektu Sieć usług Green Velo. 
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Projekt międzyregionalny nr 1 

1) Tytuł projektu: Sieć zintegrowanych usług Green Velo 

2) Przedmiot projektu: Stworzenie zintegrowanej sieci usług dostępnej w formie 
elektronicznej i bezpośredniej. W ramach projektu zostaną wdrożone cztery produkty 
turystyczne: 

 E-usługi Green Velo, 

 Parki rowerowe OFFensywa, 

 System obsługi turystów, 

 Trakt fortyfikacji. 

Wszystkie zaproponowane produkty tworzą spójną całość w ramach jednego projektu. 
Dwa produkty E-usługi Green Velo oraz System obsługi turystów pozwolą w większym 
stopniu wykorzystać istniejące zasoby szlaku. Produkty Parki rowerowe OFFensywa oraz 
Trakt fortyfikacji rozszerzą ofertę szlaku o dodatkowe atrakcje i przyciągną nowe grupy 
docelowe odbiorców zarówno z kraju jak i zagranicy.  

Szczegółowy opis tych produktów znajduje się w podrozdziale 2.1.2. Produkty do rozwoju 
szlaku Green Velo. 

Poza produktami na projekt składać się będą także działania zmierzające do pozyskania 
środków na realizację poszczególnych produktów oraz działania informacyjno-
promocyjne w ramach platformy opracowanej w technologii beacon, czyli BLE (Bluetooth 
Low Energy). Będzie ona oparta o system sensorów umieszczonych na szlaku 
i w obiektach zlokalizowanych wzdłuż szlaku Green Velo (MOR, MPR) wykorzystująca 
sensory w technologii beacon. Platforma pozwoli na dostarczanie rowerzystom szeregu 
ważnych informacji na temat szlaku: lokalizacja, ostrzeżenia o zagrożeniach, ciekawostki 
etc. jak również będzie służyć, jako medium promocji MPR / członków klastra i szlaku 
Green Velo. 

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

a) Pozyskanie dofinansowania dla projektu: 

 Opracowanie szczegółowej koncepcji projektu 

 Nawiązanie współpracy z partnerami (min. 9 podmiotów) 

 Opracowanie wniosku i biznesplanu oraz złożenie dokumentacji na konkurs 
o dotację 

b) Opracowanie i wdrożenie e-usług:  

 Zebranie podmiotów zainteresowanych oferowaniem wspólnych usług w ramach 
karty Green Velo 

 Opracowanie szczegółowych warunków zakupu i korzystania z karty 

 Produkcja, dystrybucja i sprzedaż kart 

 Zaprojektowanie i opracowanie modułu do obsługi kart Green Velo dla turystów 
rowerowych 

 Zakup i dystrybucja czytników kart 

 Zapewnienie aktualnej informacji o ofercie turystycznej i okołoturystycznej szlaku 
Green Velo na Portalu 
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 Promocja karty Green Velo 

 Stworzenie narzędzia badawczego do badania ruchu turystycznego i rozwoju 
społeczno-gospodarczego i umieszczenie go na Platformie, uruchomienie badania   

 Udostepnienie ich na Portalu Green Velo 

 Cykliczne udostępnianie wyników badań ruchu wraz z rekomendacjami ekspertów 

 Przygotowanie wersji mobilnej aplikacji Portalu Green Velo  

c) Opracowanie koncepcji i koordynacja produktu Parki rowerowe OFFensywa 

 Nawiązanie współpracy z partnerami zainteresowanymi utworzeniem Parków 
rowerowych 

 Opracowanie przez Klaster dokumentacji niezbędnej do utworzenia 12 Parków 
rowerowych  

 Zaprojektowanie i wykonanie Parków przez przedsiębiorców zainteresowanych 
założeniem Parku rowerowego w każdym Królestwie 

 Zaprojektowanie i wykonanie Miasteczek Rowerowych w poszczególnych Parkach  

 Promocja Green Velo OFFensywa – Park Rowerowy przez Klaster 

 Koordynacja organizacji zawodów i pokazów rowerowych przez Klaster 

 Promocja zawodów i pokazów rowerowych przez Klaster 

d) Opracowanie koncepcji i koordynacja produktu System obsługi turystów 

 Wynegocjowanie przez Klaster i podpisanie umowy z odpowiednim przewoźnikiem 
na łączony sezonowy bilet transportu publicznego z wypożyczeniem roweru 

 Zaprojektowanie i wykonanie stacji rowerowych w miastach, w tym przy punktach 
węzłowych transportu publicznego i na trasie szlaku Green Velo  

 Promocja łączonego biletu i stacji rowerowych  

e) Opracowanie koncepcji i koordynacja produktu Trakt Fortyfikacji 

 Wyznaczenie obiektów wchodzących w skład Traktu 

 Pozyskanie stowarzyszeń zajmujących się historią, w tym rekonstrukcją wydarzeń 
historycznych  

 Pomoc w nawiązaniu współpracy między stowarzyszeniem a gestorem obiektu 
na trakcie fortyfikacji  

 Przygotowanie traktu przez stowarzyszenia do potrzeb recepcji turystycznej, 
w szczególności turystów rowerowych:  

 Opisanie obiektów dla potrzeb przewodnika elektronicznego  

 Oznakowanie obiektów (qrcode’y) 

 Opracowanie treści do scenariuszy questingowych 

 Zbudowanie scenariuszy questingowych przez Klaster 

 Opracowanie aplikacji do questingu przez Klaster 

 Promocja Szlaku 
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f) Opracowanie i wdrożenie platformy promocyjno-informacyjnej opartej 
o technologię BLE (Bluetooth Low Energy) 

 Opracowanie i wdrożenie dedykowanej platformy 

 Wyznaczenie lokalizacji beaconów  

 Zakup beaconów i ich instalacja 

 Uruchomienie usługi informacyjno-promocyjnej w sieci  

4) Obszar realizacji projektu: oferta produktowa, marketing, sprzedaż, komunikacja, 
przestrzeń, infrastruktura, zarządzanie instytucjonalne i współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami. 

Źródła finansowania: PO Polska Wschodnia (minimalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 20 mln PLN) 

Poziom dofinansowania: Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez 
MŚP: 

 35% Świętokrzyskie 

 50% Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie 

 + 10% dla średnich i + 20% dla małych przedsiębiorstw72 

Wkład własny: Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP: 

Minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych 
projektu wynosi: - 20% - w przypadku lidera konsorcjum - 0,5% dla każdego z minimum 
50% (liczbowo) pozostałych członków konsorcjum.  

Na realizację tego projektu możliwe będzie pozyskanie dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. 
Jednym z warunków udziału w konkursie w ramach tego działania jest udział minimum 10 
przedsiębiorców, dlatego proponuje się, aby Klaster, jako że prowadzi działalność 
gospodarczą, wystąpił we wniosku jako jeden z 10 beneficjentów ubiegających się 
o dofinansowanie. Jest to jedyny projekt, w którym zdecydowano się na taką formę udziału 
Klastra w projekcie. Takie rozwiązanie umożliwia Klastrowi rozwinięcie Platformy Green 
Velo, karty lojalnościowej i aplikacji mobilnej, które będą podstawą świadczonych przez 
Klaster usług.  

Dotacja z PO Polska Wschodnia będzie stanowiła podstawę sukcesu Klastra i GV w 
okresie 2014-2020 

 

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Projekt ma charakter innowacyjny – w projekcie zostaną wykorzystane najnowsze 
technologie z obszaru ICT – zarówno w zakresie tworzonych rozwiązań 
platformowych (system rezerwacyjny, karta mobilna, platforma beacon) jak 
i komunikacyjnych (sieć bezobsługowych wypożyczalni rowerów). Na szczególną 

                                              
72 http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/poddzialanie-1-3-2-tworzenie-
sieciowych-produktow-przez-msp 
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uwagę zasługuje koncepcja produktu sieciowego Green Velo stanowiąca sama 
w sobie innowację o skali co najmniej krajowej.  

b) komplementarność: 

Projekt jest komplementarny zarówno z innymi projektami przewidzianymi 
do realizacji jak też z zakresem bieżącej działalności klastra. Produkty sieciowe 
umożliwiają budowę marki GV wśród turystów, przyciągnięcie dodatkowych 
odwiedzających na szlak oraz rozwój MPR i MOR. Wskazane produkty jak Platforma 
Green Velo z systemem rezerwacyjnym, karta lojalnościowa będą służyły jako 
elementy wykorzystywane do obsługi turystów na już istniejącym szlaku. Stanowią 
one uzupełnienie już istniejących usług na szlaku. 

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Projekt przyczyni się do rozwoju regionu – przewidywany wzrost zatrudnienia 
wyniesie łącznie co najmniej 46 etatów, przychody przedsiębiorców wzrosną 
docelowo o ponad 8 milionów złotych rocznie, a wpływy jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu opłat i podatków powinny zwiększyć się do roku 2020 o około 
1,5 miliona zł rocznie. Wartości oszacowano przy założeniu budowy 60 wypożyczalni 
rowerów, 12 parków rowerowych oraz 200 miejsc noclegowych w ramach projektu, 
a także uruchomienia platformy e-usług przez klaster Green Velo. 

d) efektywność ekonomiczna:  

Analiza ekonomiczna wskazuje na rentowność projektu w przypadku uzyskania 
dofinansowania na poziomie zgodnym z zasadami programu PO PW, w przypadku 
braku dofinansowania projekt wykazuje niską opłacalność finansową. Korzyści 
ekonomiczne i społeczne dla regionu są bardzo znaczące. 

Projekt międzyregionalny nr 2 

1) Tytuł projektu: Marketing i budowanie marki Green Velo 

2) Przedmiot projektu: Branding Green Velo, podejmowanie działań integracyjnych, 
promocyjno-informacyjnych, skuteczne prezentowanie własnych atutów oraz umiejętne 
wykorzystywanie metod podnoszenia konkurencyjności szlaku, koncentracja na odbiorcy 
przekazu, jego możliwościach, preferencjach i potrzebach. 

W ramach projektu przewidziano wdrożenie trzech produktów: 

 Pamiątki Green Velo, 

 Kalendarz wydarzeń na szlaku Green Velo, 

 Green Velo Couchsurfing73. 

Szczegółowy opis tych produktów znajduje się w podrozdziale 2.1.2. Produkty do rozwoju 
szlaku Green Velo. 

Działaniem integrującym produkty, a jednocześnie inicjującym i kończącym sezon 
rowerowy na szlaku Green Velo są dwa wydarzenia realizowane przez Klaster w ramach 
kalendarza (pozostałe działania realizowane są przez podmioty na szlaku Green Velo).  

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

                                              
73 Oferowanie i korzystanie z przeważnie darmowych usług, oprowadzenia po okolicy, noclegu 
w domu/mieszkaniu gospodarza. Wymiana informacji nt. usług odbywa się poprzez platformę 
internetową, gdzie każdy zainteresowany oferent i ofertobiorca ma swój profil. 
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a) Opracowanie koncepcji i koordynacja produktu Pamiątki Green Velo 

 Opracowanie szczegółowej koncepcji pamiątki Green Velo wraz z opracowaniem 
koncepcji wizualnej wariantów opakowania pamiątek oraz systemu ich ekspozycji 

 Zebranie podmiotów zainteresowanych sprzedażą pamiątek celem 
przedstawienia warunków korzystania marki Green Velo 

 Opracowanie katalogu produktów mogących stanowić pamiątki Green Velo 

 Skoordynowanie geograficzne i tematyczne pamiątek na szlaku 

 Promowanie pamiątek Green Velo 

 Monitorowanie standardu produktów i usług w ramach pamiątki 

b) Opracowanie koncepcji i koordynacja produktu Kalendarz wydarzeń na szlaku 
Green Velo 

 Zintegrowanie przez Klaster informacji nt. lokalnych wydarzeń promocyjnych, 
przekazywanych przez różne podmioty je organizujące  

 Integracja i koordynacja (merytoryczna, terminowa i geograficzna) przez Klaster 
oferty wydarzeń promocyjnych w jeden wspólny kalendarz 

 Promocja przez Klaster kalendarza wydarzeń w Internecie, podczas targów itp. 

 Uczestnictwo Klastra w wydarzeniach. Możliwe są trzy warianty udziału: 

 Pakiet „monocykl” – namiot oznakowany logiem klastra z materiałami 
informacyjno-promocyjnymi, wydawnictwami  

 Pakiet „bicykl” – namiot oznakowany logiem klastra z materiałami 
informacyjno-promocyjnymi, wydawnictwami, konkursy: młodzi rowerzyści 
w ruchu drogowym z drobnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży, konkurs 
wiedzy o szlaku Green Velo dla dorosłych z nagrodami (wydawnictwa Green 
Velo) 

 Pakiet „tandem” – namiot oznakowany logiem klastra z materiałami 
informacyjno-promocyjnymi, wydawnictwami, konkursy: młodzi rowerzyści 
w ruchu drogowym z drobnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży, mini 
miasteczko rowerowe dla najmłodszych, konkurs wiedzy o szlaku Green 
Velo dla dorosłych z nagrodami (wydawnictwa Green Velo), loteria Green 
Velo do wygrania 10 rowerów rocznie 

c) Opracowanie koncepcji i koordynacja produktu Couchsurfing Green Velo 

 Utworzenie profilu w mediach społecznościowych lub alternatywnie utworzenie 
zakładki na Platformie Green Velo  

 Udostępnienie informacji o możliwości darmowych noclegów w ramach oferty 
couchsurfingowej np. 

 w sieci  

 na spotkaniach bezpośrednich rowerzystów np. zjazdach, rajdach, 
zawodach  

 Docelowo opracowanie koncepcji i wdrożenie samodzielnej platformy 
couchsurfingowej Green Velo 



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

189 

4) Obszar realizacji projektu: oferta produktowa, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż, 
komunikacja, współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami.  

Źródła finansowania:  

a) RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

b) RPO Woj. Podkarpackiego  

c)  RPO Woj. Podlaskiego  

d) POWER/RPO w ramach bonów szkoleniowych74  

e) PROW 

f) PO RiM 

g) Środki własne przedsiębiorców 

Działanie/Poziom dofinansowania:  

Ad.a) Działanie 1.5. Nowoczesne firmy do 50% (beneficjent przedsiębiorca)  

Ad.b) Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu (przedsiębiorstwa - 
podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe) do 85% (projekty 
nieobjęte pomocą publiczną) 

Ad.c) Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których 
rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 do 70% 

Ad.d) 50%-80% dofinansowania usługi rozwojowej10  

Ad.e) Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny kierowany przez społeczność)75 

Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 

Ad.f) Oś priorytetowa 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich76  

Wkład własny:  

Ad.a) Działanie 1.5. Nowoczesne firmy do 50% 

Ad.b) Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu (przedsiębiorstwa - 
podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe) do 15% 
wydatków kwalifikowanych (projekty nieobjęte pomocą publiczną) 

Ad.c) Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których 
rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 do 30% 

Ad.d) do 20-50%  

Ad.e) Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 

                                              
74 Zasady funkcjonowania bonów szkoleniowych zostały opisane w rozdz. 2.3. Potencjalne źródła 
pozyskania środków z funduszy zewnętrznych  
75 W rozdz. 2.3. znajdują się informacje odnośnie wsparcia, jakie można pozyskać w ramach działania 
76 Ze względu na brak rozporządzenia wykonawczego do priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 niemożliwe 
jest wskazanie trybu i warunków ubiegania się o dofinansowanie 
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Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 

Ad.f) Oś priorytetowa 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich  

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Projekt będzie wykorzystywać najnowsze trendy związane ze stylem życia 
współczesnego społeczeństwa wprowadzając do oferty klastra koncepcję 
couchsurfing, czyli możliwości współdzielenia się zasobami przez turystów 
i mieszkańców regionu. Docelowo do obsługi couchsurfingu zostanie stworzona 
innowacyjna platforma, jedyna w Polsce. Możliwość współkorzystania z zasobów 
i najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ich 
obsługi decyduje o wysokim poziomie innowacyjności całego projektu. 

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się w całość działań promocyjno-marketingowych klastra GV, 
w szczególności pozwala na zwiększenia zainteresowania szlakiem i ofertą 
przedsiębiorców skupionych w klastrze. Projekt bezpośrednio wpisuje się w obszar 
działania klastra marketing. Produkty i realizowane działania w ramach projektu 
bazują na istniejącym potencjale szlaku i stanowią dodatkową formę promocji.  

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez 
umożliwienie realizacji celów związanych z napływem turystów korzystających 
ze szlaku, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem dochodów 
mieszkańców regionu. Duże znaczenie ma fakt, że realizowane przedsięwzięcia będą 
miały charakter oddolny, więc będą aktywizować lokalne społeczności 
do podejmowania samodzielnych, dodatkowych działań na trasie szlaku. 

d) efektywność ekonomiczna:  

Ze względu na brak bezpośrednich związków pomiędzy kosztami i nakładami projektu 
a przychodami generowanymi przez przedsiębiorców w jego efekcie pełna ocena 
efektywności ekonomicznej jest niemożliwa. Przyjmując, że liczba podróży na szlaku 
w skutek wdrożenia usługi zwiększy się jedynie o 0,1% przychody przedsiębiorców 
powiększą się docelowo o ponad 300 000 zł rocznie. 

Projekt międzyregionalny nr 3 

1) Tytuł projektu: Edukacja ekologiczna i promowanie zdrowego stylu życia  

2) Przedmiot projektu: 

Projekt Edukacja ekologiczna i promowanie zdrowego stylu życia ma za zadanie budować 
otwartość turystów, wzbudzić zainteresowanie, inspirować do poszukiwań w zakresie 
zmian trybu życia umożliwiających zmniejszenie ryzyka wielu chorób i zachowanie dobrej 
kondycji przez wiele lat. Nacisk będzie położony na uprawianie sportu, odpowiednie 
odżywianie i wypracowanie dobrych nawyków w codziennym życiu. Z drugiej strony 
projekt będzie służył wyrabianiu odpowiednich postaw ekologicznych służących 
zachowaniu i udostępnianiu w sposób odpowiedzialny zasobów naturalnych oraz 
prowadzeniu działań mających na celu życie zgodnie z naturą. 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa (w szczególności dzieci 
i młodzieży), jak również promocja niskoemisyjnych środków transportu. Podstawą 
opracowania projektu było wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego 12 Królestw.  
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Projekt będzie składał się z czterech kluczowych elementów:  

 Promocja on-line szlaku jako oferty zdrowego trybu życia,  

 Interaktywna gra symulacyjna, 

 Wydarzenie – Tydzień Green Velo, 

 Ambasadorzy szlaku Green Velo i jego zasobów naturalnych. 

Koordynator klastra będzie realizatorem działań promocyjnych. Podejmowanie działania 
będą prowadzone w ścisłej współpracy z Królestwami m.in. z ośrodkami edukacji 
ekologicznej, podmiotami, w których gestii znajdują się różne formy ochrony przyrody, 
w tym parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu.  

Korzyścią dla Klastra i podmiotów działających na szlaku będzie przyciągnięcie turystów 
z całego kraju oraz zwiększenie zainteresowania ofertą szlaku Green Velo najmłodszych 
odbiorców. Ponadto zwiększy się liczba osób prowadzących zdrowy styl życia, dbających 
o zdrowie i środowisko naturalne. 

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

W ramach koncepcji projektu zakłada się przeprowadzenie następujących działań: 

a) Promocja on-line szlaku Green Velo jako umożliwiającego korzystanie z zasobów 
dziedzictwa naturalnego i prowadzenie zdrowego trybu życia: promocja na portalach 
społecznościowych i budowanie grupy sympatyków (społeczności) Green Velo jako 
szlaku dziedzictwa naturalnego w ramach 12 Królestw. 

b) Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia – Tydzień szlaku Green Velo – szlaku 
aktywnych, dbających o zdrowie, proekologicznych rowerzystów. Wydarzenie – 
Tydzień Green Velo organizowany raz do roku obejmujący ogólnopolskie i regionalne 
działania happeningowe dedykowane promowaniu zasobów naturalnych na szlaku 
Green Velo – spotkania, akcje odwiedzania Królestw, konkursy i wręczanie nagród. 

c) Stworzenie interaktywnej gry symulacyjnej. Interaktywna gra symulacyjna 
komputerowa dotycząca działań i korzyści ze zdrowego stylu życia i ochrony przyrody 
w ramach dziedzictwa naturalnego Green Velo (gra do umieszczenia na portalach 
społecznościowych, jak również o charakterze desktopowych, gra do dystrybucji 
w szkołach np. jako konkurs dla dzieci i młodzieży. 

d) Nawiązanie współpracy z ambasadorami szlaku Green Velo i jego zasobów 
naturalnych – wyszukiwanie i promowanie osób działających na rzecz zasobów 
naturalnych Green Velo w skali lokalnej i regionalnej (lokalni liderzy opinii). Będą to 
osoby, które korzystają ze szlaku i cenią jego walory.  

e) Monitoring realizacji projektu przy wykorzystaniu np. następujących wskaźników: 

 liczba osób odwiedzających Portal w części dotyczącej promowania zasobów 
naturalnych na szlaku Green Velo, 

 liczba uczestników Wydarzenia – Tydzień Green Velo, 

 liczba publikacji na portalach (innych niż Green Velo), w lokalnych gazetach 
nt. działalności ambasadorów szlaku Green Velo i jego zasobów naturalnych, 

 liczba szkół zainteresowanych pozyskaniem gry w ramach organizowanego przez 
siebie konkursu. 

4) Obszar realizacji projektu: zasoby ludzkie, marketing, komunikacja, przestrzeń 
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5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami.  

Źródła finansowania:   

a) Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program 
Edukacja ekologiczna 

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

c) RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

d) RPO Woj. Podlaskiego  

e) RPO Woj. Lubelskiego 

f) RPO Woj. Świętokrzyskiego  

g) RPO Woj. Podkarpackie  

h) Środki własne 

Działanie/Poziom dofinansowania:  

Ad. a) Dotacja - do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status 
organizacji pozarządowej 

Ad. b) Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna do 85% 

Ad. c) Oś 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów do 85% 

Ad. d) Działanie 6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu do 85% 

Ad. e) Działanie 7.3. Turystyka przyrodnicza do 95% (wraz ze środkami z budżetu 
państwa) 

Ad. f) Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego do 85% 

Ad. g) Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna do 85% 

Wkład własny:  

Ad. a) 10% 

Ad. b) Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - 15% 

Ad. c) Oś 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - 15% 

Ad. d) Działanie 6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu - 15% 

Ad. e) Działanie 7.3. Turystyka przyrodnicza - 5%  

Ad. f) Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - 15% 

Ad. g) Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna do 15% 

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Projekt zakłada szerokie wykorzystanie technologii teleinformatycznych i mobilnych 
do promowania zdrowego stylu życia i szlaku GV, w szczególności poprzez stworzenie 
interaktywnej gry symulacyjnej i promowania zasobów na Platformie.  

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się w całość działań promocyjno-marketingowych klastra GV 
w szczególności pozwala na zwiększenia zainteresowania szlakiem i ofertą 
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przedsiębiorców skupionych w klastrze. Projekt bezpośrednio wpisuje się w obszar 
działania klastra - marketing.  

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez 
umożliwienie realizacji celów związanych z napływem turystów korzystających 
ze szlaku, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem dochodów 
mieszkańców regionu. 

d) efektywność ekonomiczna:  

Ze względu na brak bezpośrednich związków pomiędzy kosztami i nakładami projektu 
a przychodami generowanymi przez przedsiębiorców, w jego efekcie ocena 
efektywności ekonomicznej jest niemożliwa. Przyjmując, że liczba podróży na szlaku 
w skutek wdrożenia usługi zwiększy się jedynie o 0,1% przychody przedsiębiorców 
powiększą się docelowo o ponad 300 000 zł rocznie. 

Wykorzystanie funduszy UE pozytywnie wpłynie na efektywność ekonomiczną 
ocenianą z punktu widzenia przedsiębiorców.  

 

Projekty regionalne 

Istotnym czynnikiem, który był uwzględniany przy wyborze projektów regionalnych były 
możliwości równoległej (w ramach jednego okresu finansowania 2014-2020) realizacji projektu 
we wszystkich 5 województwach, w których usytuowany jest szlak Green Velo. Było to istotne 
z punktu widzenia potrzeby usieciowienia usług na szlaku. Kolejnym argumentem była chęć 
zaprezentowania takiej oferty, która uwzględnia potrzeby i możliwości podmiotów 
we wszystkich regionach. Oferty, która daje możliwość współpracy ponadregionalnej oraz 
umożliwia czerpanie korzyści z tej współpracy pomimo prowadzenia działalności na poziomie 
lokalnym. Wskazane poniżej projekty dotyczą obszarów, które w Programie Promocji Tras 
Rowerowych w Polsce Wschodniej zostały uznane za kluczowe. Są to: zasoby ludzkie, 
przestrzeń, współpraca i promocja.  

W przypadku projektów regionalnych proponowane jest finansowanie z różnych źródeł. Klaster 
w tych projektach będzie pełnił funkcję inicjatora i koordynatora działań, nie będąc 
bezpośrednim beneficjentem poszczególnych projektów, będzie jednak miał na nie wpływ 
m.in. dzięki własności marki Green Velo.  

 

Projekt regionalny nr 1 

1) Tytuł projektu: Marketing zagraniczny 

2) Przedmiot projektu: 

Wspólna promocja MPR – przedsiębiorców działających w ramach Klastra Green Velo 
za granicą. Celem projektu jest wypromowanie oferty gospodarczej podmiotów 
działających na szlaku Green Velo oraz przyciągniecie inwestorów na szlak i do Klastra. 
Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej 
i okołoturystycznej. Projekt bazuje na wykorzystaniu zróżnicowanej oferty podmiotów 
prowadzących działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej. 

Beneficjentami działań będą przedsiębiorcy z 12 Królestw, a koordynator Klastra będzie 
inicjatorem działań związanych ze wspólna promocją zagraniczną. Klaster jako 
Koordynator opracuje wniosek projektu i będzie wspierał poszczególnych przedsiębiorców 
w Królestwach w realizacji działań promocyjnych.   
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Główną korzyścią dla Klastra będzie promocja szlaku zagranicą i związane z tym 
zwiększenie zainteresowania szlakiem turystów zagranicznych. Klaster osiągać będzie 
dochody z tytułu pozyskania środków (opracowanie koncepcji i wniosku) oraz zarządzania 
projektem. Natomiast przedsiębiorcy zyskają dzięki dofinansowaniu promocji swojej 
działalności oraz niższym kosztom promocji ze względu na działania wspólne (efekt skali).  

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

a) Ustalenie podmiotów, które wspólnie chcą promować swoją ofertę (mogą to być 
podmioty rekomendowane w ramach szlaku Green Velo). 

b) Wybór targów/wydarzeń branżowych/imprez wystawienniczych, w których chcą 
uczestniczyć członkowie klastra. 

c) Przygotowanie wspólnej, spójnej oferty, która będzie przedstawiana i promowana m.in. 
na wybranych wydarzeniach, podczas kampanii. 

d) Wyszukiwanie możliwości uczestnictwa w misjach gospodarczych przez członków 
Klastra.  

e) Udział przedsiębiorców w targach/wydarzeniach branżowych/imprezach 
wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. 

f) Monitoring projektu z wykorzystaniem np. następujących wskaźników:  

 liczba podmiotów wspólnie promujących się zagranicą,  

 liczba podmiotów wyjeżdżających na misje gospodarcze, 

 liczba podmiotów biorących udział w targach/wydarzeniach 
branżowych/imprezach wystawienniczych. 

4) Obszar realizacji projektu: marketing, komunikacja, zarządzanie instytucjonalne 
i współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami.  

Źródła finansowania:   

a) RPO Woj. Warmińsko-mazurskiego 

b) RPO Woj. Podlaskiego 

c) RPO Woj. Lubelskiego 

d) Woj. podkarpackie i świętokrzyskie – środki własne przedsiębiorców  

Poziom dofinansowania:  

Ad. a) Poddziałanie 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu do 85% 

Ad. b) Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa do 85% 

Ad. c) Działanie 3.6. Marketing gospodarczy do 80%  

Wkład własny:  

Ad. a) Poddziałanie 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu do 15% 

Ad. b) Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa do 15% 

Ad. c) Działanie 3.6. Marketing gospodarczy do 20%  
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6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Pomimo, że projekt zakłada wykorzystanie tradycyjnych środków promocji, jednak 
do łączenia przedsiębiorców i tworzenia wspólnej oferty gospodarczej wykorzystywana 
będzie Platforma Green Velo. 

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się w całość działań promocyjno-marketingowych klastra GV, 
w szczególności pozwala na zwiększenia zainteresowania szlakiem i ofertą 
przedsiębiorców skupionych w klastrze. Projekt bezpośrednio wpisuje się w obszar 
działania klastra - marketing. 

c) wpływ społeczno-gospodarczy: 

Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez 
umożliwienie realizacji celów związanych z napływem turystów korzystających 
ze szlaku, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem dochodów 
mieszkańców regionu. 

d) efektywność ekonomiczna:  

Ze względu na brak bezpośrednich związków pomiędzy kosztami i nakładami projektu 
a przychodami generowanymi przez przedsiębiorców, w jego efekcie ocena 
efektywności ekonomicznej jest niemożliwa. Wykorzystanie funduszy UE pozytywnie 
wpłynie na efektywność ekonomiczną ocenianą z punktu widzenia przedsiębiorców. 
Przyjmując, że liczba podróży na szlaku w skutek wdrożenia usługi zwiększy się 
jedynie o 1% przychody przedsiębiorców powiększą się docelowo o ponad 3 000 000 
zł rocznie. 

Projekt regionalny nr 2 

1) Tytuł projektu: Przysmaki regionalne 

2) Przedmiot projektu: 

Zbudowanie sieci obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo (produkty 
regionalne) w poszczególnych województwach, w tym: 

 Sieć obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo - Dybdzalki, Farszynki, 
Karmuszka (woj. warmińsko-mazurskie) 

 Sieć obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo - Forszmak, Krupniak, 
Cebularz (woj. lubelskie) 

 Sieć obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo – Zmiocarz, Pokrzywianka, 
Zalewajka (woj. świętokrzyskie) 

 Sieć obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo - Proziaki, Chrupaczki, 
Fuczki (woj. podkarpackie) 

 Sieć obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo – Kartacze, Mrowisko, 
Kugiel (woj. podlaskie) 

W ramach projektu powstanie produkt turystyczny, w dzięki któremu będzie można spróbować 
potraw regionalnych zawierających elementy kuchni fit bądź zakupić „smaczną pamiątkę” 
będącą jednym z produktów regionalnych wytwarzanych przez lokalnych producentów.  
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Szczegółowy opis tych produktów znajduje się w podrozdziale 2.1.2. Produkty do rozwoju 
szlaku Green Velo. 

Dodatkowo w ramach projektu powstanie Bedeker77 Green Velo - wschodnie przysmaki 
regionalne. Będzie on przygotowany odrębnie dla każdego województwa np. pod 
następującymi nazwami: 

 Podkarpacki Bedeker Green Velo Proziaki, Chrupaczki, Fuczki (Królestwa: Pogórze 
Karpackie, Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu) uwzględniającego również 
miejsca produkcji wina 

 Podlaski Bedeker Green Velo – Kartacze, Mrowisko, Kugiel (Królestwa: Suwalszczyzna 
i Puszcza Augustowska, Dolina Biebrzy i Narwi, Puszcza Białowieska i Knyszyńska) 

 Warmińsko-mazurski Bedeker Green Velo - Dybdzalki, Farszynki, Karmuszka (Królestwa: 
Nad Zalewem Wiślanym, Warmia i okolice, Północne Mazury) 

 Lubelski Bedeker Green Velo - Forszmak, Krupniak, Cebularz (Królestwa: Dolina Bugu, 
Polesie, Roztocze) 

 Świętokrzyski Bedeker Green Velo – Zmiocarz, Pokrzywianka, Zalewajka (Królestwa: 
Ziemia Sandomierka i Dolina Dolnego Sanu, Góry Świętokrzyskie i okolice) 

Bedeker posłuży turystom rowerowym szlaku Green Velo oraz innym turystom 
wypoczywającym na terenie Polski Wschodniej do zidentyfikowania i skorzystania z oferty 
kuchni regionalnej. Bedeker będzie dystrybuowany w MPR-ach, punktach informacji 
turystycznej, na stronie internetowej, wśród posiadaczy karty Green Velo. Bedeker będzie 
przydatnym źródłem informacji do elektronicznych map na Platformie Green Velo.  

Dla każdego regionu, w ramach projektu, powstanie również książka kucharska Księga 
smaków Polski Wschodniej zawierająca najciekawsze, uwspółcześnione przepisy kuchni 
regionalnej umożliwiające wykonanie poszczególnych dań samodzielnie przez czytelników. 
Książki będą miały funkcje promocyjną regionów i całego Szlaku. W książkach będą także 
przepisy kuchni fusion (kuchnia tradycyjna i fit). Pozwoli to na promowanie zdrowego żywienia. 
Publikacje te będzie można nabyć m.in. w punktach gastronomicznych, punktach informacji 
turystycznej, poprzez Portal Green Velo.  

Zespół biura klastra będzie pomysłodawcą projektu, koordynatorem działań i właścicielem 
marki. Z projektu mogą skorzystać właściciele obiektów gastronomicznych, lokalni wytwórcy 
produktów regionalnych, LGD, MPR-y, sklepy spożywcze, kioski, sklepy z pamiątkami, punkty 
informacji turystycznej, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, organizacje 
pozarządowe. 

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

a) Przygotowanie przez Klaster niezbędnej dokumentacji projektu (w tym biznes planu) 
i znalezienie oraz zachęcenie przedsiębiorców do uczestnictwa w sieci obiektów 
oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo. 

b) Pozyskanie obiektów gastronomicznych spełniających lub chętnych, aby spełnić 
kryteria sieci.  

c) Weryfikacja obiektów gastronomicznych:  

 Zebranie danych odnośnie oferty dań i produktów regionalnych proponowanych 
w każdym ze zgłoszonych obiektów gastronomicznych.  

                                              
77 Przewodnik dla turystów 
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 Zebranie danych odnośnie dostosowania obiektów i ich otoczenia do potrzeb 
recepcji turystycznej, w szczególności turystów rowerowych. 

 Wybór obiektów spełniających kryteria. 

d) Oferta szkoleniowa dla pracowników obiektów gastronomicznych w zakresie kuchni 
regionalnej, stymulowanie rozwoju kuchni fusion. 

e) Oznakowanie obiektów, które pozytywnie przeszły weryfikację przez właścicieli. 

f) Zintegrowanie i wsparcie we wprowadzeniu na rynek oferty produktów regionalnych 
w formie pamiątki do sprzedaży: 

 Nabór producentów zainteresowanych sprzedażą swoich produktów regionalnych 
w ramach sieci Green Velo (istnieje możliwość wprowadzenia do produkcji 
produktów regionalnych i dofinansowanie łącznie z zakupem maszyn 
i rewitalizacją budynków na działalność gospodarczą). 

 Zweryfikowanie listy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem 
sprzedaży produktów regionalnych jako „smakowej pamiątki”. 

 Zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktów u pośredników sprzedających 
pamiątki. 

 Wprowadzenie do sprzedaży produktów regionalnych w ramach sieci Green Velo. 

g) Opracowanie Bedekera Green Velo: 

 Opisanie obiektów dla potrzeb Bedekera. 

 Udostępnienie i promocja Bedekera. 

h) Opracowanie Księgi smaków Polski Wschodniej  

 Wybór przepisów kuchni regionalnej.  

 Przygotowanie opisów i zdjęć do książki. 

 Wydanie i promocja publikacji.  

i) Promocja Sieci obiektów (w tym m.in. logo – Green Velo i symbol kulinarny) i produktów 
regionalnych poprzez informacje na Portalu, notka na stronach członków Klastra, 
w szczególności gmin, ulotki. 

4) Obszar realizacji projektu: oferta produktowa, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż, 
komunikacja, przestrzeń, infrastruktura, zarządzanie instytucjonalne i współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami.  

Źródła finansowania:  

a) RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego  

b) RPO Woj. Podkarpackiego  

c)  RPO Woj. Podlaskiego  

d) POWER/RPO w ramach bonów szkoleniowych 

e) PROW 

f) PO RiM 

g) Środki własne przedsiębiorców  



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

198 

Działanie/Poziom dofinansowania:  

Ad. a) Działanie 1.5. Nowoczesne firmy do 50% (beneficjent przedsiębiorca)  

Ad.b) Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu (przedsiębiorstwa - 
podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe) do 85% (projekty 
nieobjęte pomocą publiczną) 

Ad.c) Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których 
rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 do 70% 

Ad.d) 50%-80% dofinansowania usługi rozwojowej10  

Ad.e) Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny kierowany przez społeczność)78 

Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 

Ad.f) Oś priorytetowa 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich79  

Wkład własny:  

Ad.a) Działanie 1.5. Nowoczesne firmy do 50% 

Ad.b) Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu (przedsiębiorstwa - 
podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe) do 15% 
wydatków kwalifikowanych (projekty nieobjęte pomocą publiczną) 

Ad.c) Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których 
rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 do 30% 

Ad.d) do 20-50%  

Ad.e) Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 

Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej80 

Ad.f) Oś priorytetowa 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich81  

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Innowacyjność projektu polega na łączeniu tradycyjnych potraw regionalnych z lekką 
kuchnią fit (kuchnia fusion). Ponadto projekt zakłada dostarczenie turystom 
kompleksowej oferty w zakresie kuchni regionalnej – możliwość spróbowania dania, 
zakupienia „smacznej pamiątki”, odwiedzenie innych miejsc na szlaku dzięki 
bedekerowi oraz możliwość sporządzania danego dania samodzielnie przy 
wykorzystaniu wydanej książki kucharskiej.  

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się w całość działań promocyjno-marketingowych klastra GV, 
w szczególności pozwala na zwiększenia zainteresowania szlakiem i ofertą 
przedsiębiorców skupionych w klastrze. Projekt bezpośrednio wpisuje się w obszar 
działania klastra marketing oraz rozwój personelu i poprawę obsługi klientów na szlaku 

                                              
78 W rozdz. 2.3. znajdują się informacje odnośnie wsparcia, jakie można pozyskać w ramach działania 
79 Ze względu na brak rozporządzenia wykonawczego do priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 
niemożliwe jest wskazanie trybu i warunków ubiegania się o dofinansowanie 
80 W rozdz. 2.3. znajdują się informacje odnośnie wsparcia, jakie można pozyskać w ramach działania 
81 W rozdz. 2.3. znajdują się informacje odnośnie wsparcia, jakie można pozyskać w ramach działania 
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GV. Wszystkie działania w ramach produktów bazują na wykorzystaniu lokalnych 
zasobów i uzupełniają ofertę szlaku o możliwość spróbowania dań regionalnych 
sygnowanych logo GV.  

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez 
umożliwienie realizacji celów związanych z napływem turystów korzystających 
ze szlaku, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem dochodów 
mieszkańców regionu. 

d) efektywność ekonomiczna:  

Ze względu na brak bezpośrednich związków pomiędzy kosztami i nakładami projektu 
a przychodami generowanymi przez przedsiębiorców, w jego efekcie ocena 
efektywności ekonomicznej jest niemożliwa. Wykorzystanie funduszy UE pozytywnie 
wpłynie na efektywność ekonomiczną ocenianą z punktu widzenia przedsiębiorców.  

Przyjmując, że liczba podróży na szlaku w skutek wdrożenia usługi zwiększy się jedynie 
o 3% przychody przedsiębiorców gastronomicznych powinny wzrosnąć o około 500 
000 zł rocznie, natomiast przychody wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się  
obsługą podróży powiększą się docelowo o ponad 3 000 000 zł rocznie. Dodatkowo 
należy spodziewać się wzrostu przychodów producentów i dystrybutorów pamiątek 
gastronomicznych o około 6 000 000 zł. 

Projekt regionalny nr 3 

1) Tytuł projektu: Aktywizacja lokalnej gospodarki i rozszerzenie oferty MOR-ów i MPR-
ów poprzez oddolne inicjatywy związane z tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej. 

2) Przedmiot projektu: 

Projekt bazuje na niewykorzystanym obecnie potencjale zasobów ludzkich. Skierowany 
jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, zwłaszcza korzystających 
z pomocy społecznej i mających problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Osoby te 
nie wiedzą, w jaki sposób mogą wrócić na rynek pracy, a projekt daje gotowy pomysł 
na biznes wraz ze wsparciem marketingowo-promocyjnym, zaś od uczestników projektu 
wymaga zaangażowania i codziennej pracy. Projekt zakłada, że powstanie po jednej 
spółdzielni w każdym Królestwie. Przy założeniu spółdzielni będą współpracować 
członkowie Klastra, pracownicy PUP oraz pracownicy gmin.  

Spółdzielnie będą świadczyły usługi handlowe, noclegowe i gastronomiczne. Działalność 
spółdzielni socjalnych, opierać się będzie na dostępnych zasobach naturalnych 
np. sezonowa sprzedaż przy MOR-ach jeżyn, jagód, borówek itp. pośrednictwo 
w sprzedaży między lokalnymi producentami rolnymi, pszczelarzami, rybakami.  

Kolejnym przedmiotem działalności spółdzielni może być zaadaptowanie przez 
spółdzielnię terenów bądź obiektów przekazanych przez gminę i przeznaczenie ich na cele 
noclegowe, gastronomiczne lub handlowe. Koszt zaadaptowania może być pokryty m.in. 
dzięki preferencyjnym pożyczkom dla przedsiębiorców społecznych udzielanych przez 
certyfikowane instytucje finansowe. Środki na tego typu pożyczki zostały przewidziane 
w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 (w Polsce pilotażowy program 
pożyczek dla spółdzielni socjalnych uruchomiony został w 2013 roku przez Towarzystwo 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA. Pożyczki w polskim pilotażu wynoszą do 100 tys. 
zł na okres 60 miesięcy przy oprocentowaniu 0,8 - 1,6 proc. w skali roku). Spółdzielnie 
mogą również prowadzić serwisy rowerowe na rowerach przy MPR-ach (w przypadku 
usterki roweru na trasie, rowerzysta może zadzwonić do serwisanta, który obsługuje dany 
odcinek trasy, podać swoją lokalizację i rodzaj usterki, serwisant dojeżdża w określonym 



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

200 

czasie z niezbędnymi narzędziami i częściami do naprawy roweru i za ustaloną opłatą 
likwiduje usterkę).  

Wszystkie spółdzielnie powstałe przy wsparciu Klastra Green Velo działałyby pod jego 
marką (zachowanie wspólnej identyfikacji wizualnej i działania promocyjne). W związku 
z tym w ramach audytu ścieżek rowerowych na szlaku, kontroli jakości poddawane byłyby 
również spółdzielnie działające pod szyldem Green Velo. 

Głównym celem projektu jest zawodowa i społeczna integracja osób uprawnionych 
do tworzenia spółdzielni socjalnych. Ponadto projekt umożliwia pozyskiwania stałych 
dochodów osobom bezrobotnym, rozwój ich umiejętności zawodowych oraz pomoc 
zagrożonym wykluczeniem w utrzymaniu więzi z lokalną społecznością. Dodatkowym 
celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców regionów i tworzenie nowych miejsc 
pracy, co w znaczącym stopniu wzbogaci ofertę szlaku. 

Korzyścią dla koordynatora będzie możliwość uzyskania wynagrodzenie za szkolenia 
(udział spółdzielni w szkoleniach jest jednoznaczny z otrzymaniem rekomendacji w ramach 
szlaku Green Velo). Dodatkową korzyścią będzie uzupełnienie oferty szlaku w zakresie 
podmiotów świadczących usługi noclegowe, handlowe, gastronomiczne w segmencie 
ekonomicznym.  

Korzyścią dla spółdzielni - członków Green Velo będzie zapewnienie sezonowych miejsc 
pracy, możliwość pozyskania kapitału początkowego przez członków założycieli 
ze środków Funduszu Pracy. Ponadto spółdzielnię socjalną może powołać co najmniej 5 
osób, co umożliwi współpracę osobom, które w pojedynkę miałyby trudności 
z otworzeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółdzielnie socjalne 
skorzystają z preferencyjnych stawek - zwolnienie z opłat sądowych przy wniosku o wpis 
do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), opublikowania ogłoszenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. 
Projekt da możliwość reintegracji ze społeczności lokalną, powrót na lokalny rynek pracy 
osobom trwale bezrobotnym i wykluczonym.  

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

a) Identyfikacja lokalizacji korzystnych z punktu widzenia umiejscowienia MPR poza 
szlakiem głównym przez Klaster oraz prowadzenia usług przy MPR. 

b) Nawiązanie przez Klaster kontaktu z gminami z pożądanych lokalizacji w celu 
pozyskania informacji o dostępnych lokalach, budynkach bądź terenach, które mogą 
zostać udostępnione na działalność spółdzielni (darowizna, użyczenie, wynajem 
na preferencyjnych warunkach). 

c) Opracowanie przez Klaster propozycji dokumentacji do założenia spółdzielni 
socjalnych (wzory dokumentów, biznesplanów itp.). 

d) Kontakt z powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w celu 
przekazania oferty osobom zainteresowanym założeniem spółdzielni socjalnych. 

e) Utworzenie spółdzielni przez zainteresowanych członków. 

f) Przystosowanie lokali, zakup wyposażenia. 

g) Przeszkolenie przez Klaster pracowników spółdzielni socjalnych. 

h) Cykliczne sprawdzenie jakości prowadzonych przez spółdzielnię usług w ramach 
szlaku Green Velo. 

i) Monitoring projektu z wykorzystaniem np. następujących wskaźników:  
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 liczba udostępnionych obiektów noclegowych, 

 liczba udostępnionych miejsc noclegowych, 

 liczba nowych miejsc pracy. 

4) Obszar realizacji projektu: oferta produktowa, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż, 
przestrzeń, infrastruktura, zarządzanie instytucjonalne i współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami.  

Źródła finansowania:   

a) RPO Woj. Lubelskiego  

b) RPO Woj. Podkarpackie  

c) RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego  

d) RPO Woj. Podlaskie 

e) RPO Woj. Świętokrzyskiego  

f) PROW 

g) PO RiM 

Działanie/Poziom dofinansowania:  

Ad. a) Działanie 11.3. Ekonomia społeczna do 85% (95% z finansowaniem z budżetu 
państwa) 

Ad. b) Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie do 85% 
(95% z finansowaniem z budżetu państwa) 

Ad. c) Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia 
dostępu do zatrudnienia do 85% (95% z finansowaniem z budżetu państwa) 

Ad. d) Działanie 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-
gospodarczym województwa podlaskiego do 85% (95% z finansowaniem z budżetu 
państwa) 

Ad. e) Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu 
ułatwienia dostępu do zatrudnienia do 85% (95% z finansowaniem z budżetu państwa) 

Ad. f)  Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS 
– rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 82 

Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 

Ad. g) Oś priorytetowa 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich83 

Wkład własny:  

Ad. a) Działanie 11.3. Ekonomia społeczna do 5%  

Ad. b) Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie do 5% 

                                              
82 W rozdz. 2.3. znajdują się informacje odnośnie wsparcia, jakie można pozyskać w ramach działania 
83 Ze względu na brak rozporządzenia wykonawczego do priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 
niemożliwe jest wskazanie trybu i warunków ubiegania się o dofinansowanie 
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Ad. c) Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia 
dostępu do zatrudnienia do 5% 

Ad. d) Działanie 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-
gospodarczym województwa podlaskiego do 5%  

Ad. e) Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu 
ułatwienia dostępu do zatrudnienia do 5% 

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnej formuły współpracy pomiędzy podmiotami 
ekonomii społecznej, klastrem oraz JST. Przedsiębiorstwa zakładane i prowadzone 
będą miały funkcję przedsiębiorstw społecznych, które przeznaczą osiągany zysk 
na swoją działalność statutową.  

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się bezpośrednio w działania klastra związane z rozbudową 
infrastruktury i oferty usługowej na szlaku GV. Działania podejmowane w ramach 
szlaku będą stanowiły uzupełnienie oferty na szlaku, w szczególności w tych 
miejscach, gdzie obsługa turystyczna w obecnym momencie jest niewystarczająca.  

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Dzięki projektowi wzrośnie zatrudnienia, zmniejszy się wykluczenie społeczne, a także 
wzrosną dochody mieszkańców regionu. Projekt da możliwość reintegracji 
ze społeczności lokalną, powrót na lokalny rynek pracy osobom trwale bezrobotnym 
i wykluczonym 

d) efektywność ekonomiczna:  

Szacunki w zakresie efektywności ekonomicznej projektu wskazują na opłacalność 
jego realizacji zarówno z punkty widzenia potencjalnych przedsiębiorców jak 
i szerokiego otoczenia, w jakim działają. Analiza finansowa projektu wskazuje 
na docelową rentowność działalności na poziomie 4-7% przychodów. 

Projekt regionalny nr 4 

1) Tytuł projektu: Sieć partnerstw wokół obszarów turystycznych 

2) Przedmiot projektu: 

Przedmiotem projektu jest budowane sieci współpracy między podmiotami działającymi 
w branży turystycznej na terenie 12 Królestw – interesariuszami Green Velo. W ramach 
projektu realizowane będą działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne.  

Kluczową rolę w projekcie będzie miał koordynator współpracy wraz z koordynatorami 
regionalnymi, którzy będą odpowiedzialni za budowanie i rozwijanie więzi między 
członkami Klastra oraz za budowanie kultury organizacyjnej opartej na m.in. na takich 
wartościach jak partnerstwo, współpraca (w tym konkurencyjna współpraca) i zaufanie. 

Celem projektu będzie integrowanie podmiotów skoncentrowanych wokół Królestw. 
Kolejnym celem będzie pokazywanie możliwości rozszerzania oferty turystycznej 
poszczególnych podmiotów i zawiązanych partnerstw. Ponadto zadaniem projektu jest 
animacja życia gospodarczego w obszarze turystki oraz aktywizacja interesariuszy 
do podejmowania kolejnych działań na rzecz rozwoju swojego przedsiębiorstwa i szlaku 
Green Velo.  
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3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

Dla budowania sieci partnerstw będą cyklicznie prowadzone m.in. następujące typy 
działań: 

a) Zbieranie informacji nt. dobrych praktyk w danym regionie i implementowanie ich 
w pozostałych. Koordynatorzy regionalni będą pozyskiwać informacje dotyczące 
projektów, przedsięwzięć zakończonych sukcesem w swoich regionach. Wybrane 
przedsięwzięcia będą prezentowane podczas spotkań ponadregionalnych. Takie 
spotkania będą również okazją do zadania dodatkowych pytań, wymiany 
doświadczeń, nawiązania kontaktów z autorami pomysłów i koordynatorami działań 
w regionach.  

b) Organizacja wizyt studyjnych do miejsc, gdzie wdrożone zostały nowe rozwiązania 
i innowacyjne pomysły. Tego typu wydarzenia będą realizowane przy 
przedsięwzięciach skomplikowanych bądź obarczonych ryzykiem, jak również w celu 
przekonania decydentów do nowych rozwiązań. Podczas tych wizyt 
zainteresowanym z pozostałych regionów zostaną zaprezentowane rezultaty 
wdrożonego projektu lub przedsięwzięcia w praktyce. Takie wyjazdy umożliwią 
zdobywanie wiedzy praktycznej, ale także integrację partnerów w ramach sieci.  

c) Organizacja Forum Królestw. Raz do roku organizowane będzie Forum Królestw 
(obszarów turystycznych), gdzie wskazywane będą nowe kierunki rozwoju turystyki, 
a także przedstawiani będą nowi członkowie partnerstw i Klastra. Na Forum 
zapraszani będą liderzy branży, którzy podzielą się swoim doświadczeniem. Forum 
będzie okazją do poznania problemów i oczekiwań partnerstw oraz wyzwań, które 
przed nimi stoją w kolejnym roku.  

d) Ewaluacja realizacji projektu. Po zamkniętym cyklu każdy z trzech typów działań 
będzie poddawany ewaluacji (np. za pomocą badania ankietowego). Na jej 
podstawie działania te będą doskonalone i dostosowywane do potrzeb i preferencji 
partnerów. W zależności od wyników ewaluacji katalog typów działań będzie 
wzbogacany o nowe, wynikające ze zbadanych potrzeb i oczekiwań partnerów.  

4) Obszar realizacji projektu: zasoby ludzkie, komunikacja, zarządzanie instytucjonalne 
i współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami.  

Źródło finansowania:  

a) PROW 

b) PO RiM 

c) Środki własne 

Działanie/Poziom dofinansowania:  

Ad. a) Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
(RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) 84 

Działanie 6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 

                                              
84 W rozdz. 2.3. znajdują się informacje odnośnie wsparcia, jakie można pozyskać w ramach działania 
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Ad. b) Oś priorytetowa 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich85 

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Projekt zakłada wykorzystanie tradycyjnych środków promocji, przy czym 
innowacyjność projektu polega na tworzeniu relacji i powiązań między podmiotami, 
które świadczą dla siebie usługi komplementarne, ale także między podmiotami 
konkurującymi ze sobą.  

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się w całość działań promocyjno-marketingowych klastra GV, 
w szczególności pozwala na zwiększenia zainteresowania szlakiem i ofertą 
przedsiębiorców skupionych w klastrze. Projekt bezpośrednio wpisuje się w obszar 
działania klastra marketing oraz rozwój personelu i poprawę obsługi klientów 
na szlaku GV. 

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez 
umożliwienie realizacji celów związanych z napływem turystów korzystających 
ze szlaku, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem dochodów 
mieszkańców regionu. 

d) efektywność ekonomiczna:  

Ze względu na brak bezpośrednich związków pomiędzy kosztami i nakładami projektu 
a przychodami generowanymi przez przedsiębiorców w jego efekcie ocena 
efektywności ekonomicznej jest niemożliwa. Wykorzystanie funduszy UE pozytywnie 
wpłynie na efektywność ekonomiczną ocenianą z punktu widzenia przedsiębiorców.  

Projekt międzyregionalny nr 5 

1) Tytuł projektu: Akademia Green Velo 

2) Przedmiot projektu: 

Podnoszenie kompetencji obecnych i potencjalnych kadr na szlaku Green Velo. Rozwój 
kompetencji będzie następował w ramach Akademii Green Velo. Klaster będzie 
realizatorem bądź organizatorem szkoleń. Będzie on również inicjatorem i pomysłodawcą 
tematyki i zakresu szkoleń. 

W zależności od grup docelowych, dla których przygotowana zostanie oferta, 
proponowane są trzy kategorie szkoleń:  

a) Szkolenia podnoszące efektywność na stanowisku pracy, 

b) Szkolenia kwalifikacyjne, 

c) Szkolenia standaryzacyjne. 

Ad. a) W ramach tej kategorii przewidziano trzy rodzaje szkoleń: 

 wprowadzające (dla nowych pracowników),  

 z zakresu obsługi klienta,  

                                              
85 Ze względu na brak rozporządzenia wykonawczego do priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 
niemożliwe jest wskazanie trybu i warunków ubiegania się o dofinansowanie 
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 zawodowe. 

Tematyka szkoleń wprowadzających obejmie zagadnienia związane z koncepcją i ideą szlaku 
Green Velo. Uczestnicy uzyskają podstawowe informacje odnośnie szlaku i klastra Green Velo 
oraz użytkowników szlaku. Szkoleni poznają specyficzne potrzeby i oczekiwania klienta 
rowerowego. Zapoznają się także z ofertą świadczoną przez kluczowych partnerów w ramach 
Green Velo. Poznają źródła informacji na temat szlaku Green Velo i sposoby korzystania 
z nich. Zostaną im także przedstawione materiały informacyjno-promocyjne. 

Szkolenia z zakresu obsługi klienta obejmą wiedzę z zakresu standardów obsługi klienta, 
podstawowe typologie klienta i sposoby obsługi poszczególnych typów klienta. Uczestnicy 
poznają także specyficzne potrzeby i oczekiwania klienta rowerowego. Podczas szkoleń będą 
rozwijane umiejętności komunikacyjne w obsłudze klienta. Uczestnicy podzielą się swoimi 
doświadczeniami z obsługą trudnych klientów i poznają sposoby radzenia sobie z nimi. 
Na szkoleniu będzie również czas na trening praktyczny w zakresie obsługi klienta szlaku. 
Ważnym aspektem spajającym poszczególne części szkolenia będzie budowanie 
długotrwałych relacji z klientami. 

W ramach szkoleń zawodowych do współpracy zaproszeni zostaną specjaliści z zakresu: 

 gastronomii,  

 hotelarstwa, 

 handlu w obszarze sprzedaży produktów lokalnych. 

Oprócz wiedzy zawodowej uczestnicy zapoznają się z modelem rozmowy z klientem, 
rekomendowanym na szlaku Green Velo oraz będą mogli sprawdzić swoje umiejętności 
podczas ćwiczeń praktycznych. 

Szkolenia będą realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb na bieżąco. Odbiorcami szkoleń 
będą:  

 podmioty oferujące usługi turystyczne, 

 podmioty oferujące usługi okołoturystyczne, 

 podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ad. b) Poprzez badania rynku pracy Klaster pozyska informacje o wakatach w poszczególnych 
MPR-ach. Na tej podstawie przygotowane zostaną w imieniu pracodawców wnioski do urzędu 
pracy odnośnie szkoleń, jakie powinni przejść kandydaci do pracy w MPR-ach.  

Programy i scenariusze szkoleń zostaną zaproponowane przez Klaster. Klaster będzie 
organizatorem szkoleń na zlecenie przedsiębiorcy i we współpracy z PUP (zgodnie 
z zadaniami ustawowymi PUP).  

Szkolenia będą przeznaczone dla osób wskazanych przez PUP o statusie bezrobotnych, 
poszukujących pracy lub pracujących w wieku 45 lat i powyżej zamieszkałych w gminach 
leżących na trasie i w okolicy szlaku Green Velo. 

W ten sposób przygotowani kandydaci będą ubiegać się o pracę na wakujących stanowiskach 
w przedsiębiorstwach należących do członków Klastra. 

Ad. c) W ramach szkoleń standaryzacyjnych uczestnicy dowiedzą się, czym jest szlak Green 
Velo oraz jakie obiekty i usługi są oferowane w ramach szlaku. Szkolenie umożliwi zapoznanie 
się ze standardami Green Velo (w zależności od rodzaju obiektu). Trener przedstawi 
uczestnikom koncepcję Partnerstwa na szlaku Green Velo i system wzajemnego polecania 
usług w ramach szlaku Green Velo. Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności 
konieczne do sprzedaży produktów regionalnych. Na szkoleniu prezentowane będą także 
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możliwości platformy Green Velo jako narzędzia komunikacji dla użytkowników 
i usługodawców w ramach Green Velo. Będzie to także okazja do zaprezentowania wyników 
badań - źródła informacji o kierunkach zmian w usługach świadczonych dla turystów. 
Uczestnicy poznają także przebieg procesu udzielania i utrzymania w kolejnych latach 
rekomendacji. Poznają także zasady i sposób oznakowania obiektów w ramach systemu 
rekomendacji. 

Szkolenia dotyczące doskonalenia kadry obsługi turystycznej będą finansowane ze środków 
przeznaczonych na uzyskanie rekomendacji. Za samo uzyskanie rekomendacji nie ponosi się 
opłat, koszty związane są z rozwijaniem kompetencji i podnoszeniem poziomu świadczonych 
usług.  

Bezpośrednią korzyścią dla koordynatora Klastra będą wpływy ze sprzedaży szkoleń, 
natomiast korzyściami dla przedsiębiorców będzie podniesienie kompetencji kadry 
pracowniczej, co przełoży się na wyższą efektywność pracowników i przyciąganie nowych 
turystów. 

Akademia zostanie uruchomiona w 2017 r. Docelowo klaster będzie realizować w ramach 
Akademii około 300 osobodni szkoleniowych rocznie 

3) Działania konieczne do realizacji projektu: 

a) Działania w przypadku szkoleń podnoszących efektywność na stanowisku pracy 
i szkoleń kwalifikacyjnych: 

 opracowanie oferty szkoleniowej, 

 dystrybucja oferty szkoleniowej wśród członków Klastra, 

 promocja oferty szkoleniowej poprzez pokazywanie wymiernych korzyści 
z uczestnictwa w szkoleniach, 

 organizacja i przeprowadzenie szkoleń. 

b) Działania w przypadku szkoleń standaryzacyjnych:  

 określenie przez Klaster kryteriów, które musi spełnić obiekt chcący uzyskać 
rekomendacje (kryteria te będą rozwijane i doskonalone oraz co roku podawane 
do wiadomości zainteresowanych osób), 

 opracowanie programu i scenariusza szkoleń przez Klaster, 

 udział w szkoleniach standaryzacyjnych podmiotów, które chcą uzyskać 
rekomendacje, 

 organizacja konkursu najlepszy obiekt MPR, podczas którego będą przyznawane 
rekomendacje. Konkurs będzie przeprowadzany w poszczególnych kategoriach 
(gastronomia, obiekty noclegowe, pozostałe MPR-y), 

 promocja obiektów posiadających rekomendacje na Platformie oraz na targach, 
imprezach branżowych, w których uczestniczyć będzie Klaster.  

 organizacja, dla rekomendowanych podmiotów, inspirujących spotkań z liderami 
branży w celu przedstawienia nowinek technicznych, technologicznych mających 
zastosowanie w branży turystycznej. 

c) Monitoring projektu z wykorzystaniem np. następujących wskaźników:  

 liczba przeszkolonych osób, 
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 liczba uczestników szkoleń, które zastosowały w praktyce rozwiązania ze szkoleń 
na podstawie przeprowadzonych ankiet,  

 liczba zatrudnionych osób bezrobotnych,  

 liczba udzielonych rekomendacji.  

4) Obszar realizacji projektu: zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż, komunikacja, 
zarządzanie instytucjonalne i współpraca 

5) Poziom dofinansowania i wkładu własnego, w tym projektów partnerskich z innymi 
podmiotami86.  

Źródło finansowania: 

a) POWER/RPO w ramach bonów szkoleniowych 

b) Fundusz Pracy (np. trójstronna umowa szkoleniowa) 

c) Środki własne 

Poziom dofinansowania: 

Ad. a) i b) refundacja do 50-80% kosztów szkolenia 

Wkład własny: 

Ad. a) i b) 20-50% 

6) Charakterystyka projektu:  

a) innowacyjność: 

Projekt szkoleniowy poświęcony jest rozwojowi kompetencji pracowników członków 
klastra i jego partnerów. Scenariusz i tematyka spotkań będzie dostosowana 
do potrzeb i oczekiwań członków klastra. Akademia przyczyni się również 
do zapewnienia jednolitych standardów obsługi na całym szlaku Green Velo. 

b) komplementarność: 

Projekt wpisuje się bezpośrednio w działania związane z obszarem zasobów ludzkich 
szlaku GV. Jego komplementarność polega na tym, że poza zapewnieniem ciekawej 
i atrakcyjnej oferty turystycznej ważne jest również zapewnienie odpowiednich 
zasobów ludzkich niezbędnych do przyjęcia i obsługi ruchu turystycznego.  

c) wpływ społeczno-gospodarczy:  

Projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i dochodów przedsiębiorców w regionie. 
Projekt zakłada realizację szkoleń dla osób bezrobotnych, jak również dających 
możliwość zwiększenia swoich umiejętności i kwalifikacji, co będzie przekładało się 
na zwiększenie swoich szans na rynku pracy.  

d) efektywność ekonomiczna:  

Akademia Green Velo to produkt wysoce efektywny ekonomicznie zapewniający 
wysoką stopę zwrotu dla przedsiębiorstw skupionych w klastrze z tytułu poprawy 
obsługi klienta i wzrostu jakości oferowanych usług.  

 

                                              
86 Szczegółowe informacje nt. możliwości otrzymania wsparcia w ramach wpisanych programów 
znajdują się w rozdz. 2.3  
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4.4.2. Produkty do rozwoju szlaku Green Velo  

 
Poniżej prezentowane są rekomendowane produkty turystyczne, które będą wdrażane 
w ramach projektów Green Velo. W celu systematyki opisu produktów została zaproponowana 
taka sama struktura. Dla każdego produktu zostały postawione cele rozwoju. Część 
z produktów ze względu na swoją złożoność została podzielona na subprodukty, aby 
umożliwić ich szczegółowy opis. W takim przypadku podana jest ich liczba oraz nazwy. Istota 
funkcjonowania produktu została przedstawiona w punktach: sposób funkcjonowania, 
docelowe segmenty rynku, wykorzystywany potencjał. Uzasadnienie wyboru produktów 
można znaleźć w opisie: unikalność oferty/wyróżniki. Założenia, rola Klastra, wiodący 
partnerzy stanowią warunki brzegowe niezbędne do wdrożenia produktu. Ważnym elementem 
opisu produktu są korzyści dla koordynatora Klastra oraz korzyści dla przedsiębiorców mogące 
stanowić motywację do zaangażowania partnerów w realizacji produktu. Efekty wdrożenia 
produktu zostaną zweryfikowane dzięki wskazanym w opisie wskaźnikom.  

Tabela 38. Produkt nr 1 -  E-usługi szlaku Green Velo  
Produkt 1 E-usługi szlaku Green Velo 

Cel rozwoju 
produktu 

 Integracja oferty turystycznej szlaku Green Velo 

 Informacja o szlaku Green Velo dla turystów (w tym mobilna)  

 Wzmocnienie lojalności i przywiązania użytkowników szlaku Green Velo 

 Badanie ruchu turystycznego na trasie Green Velo 

 Badanie jakości świadczonego serwisu 

 Poznanie potrzeb i oczekiwań turystów podróżujących na trasie szlaku 
Green Velo  

 Informacja dla podmiotów wchodzących w skład klastra i tworzących 
wspólną ofertę produktów Green Velo (m.in. w celu sprawdzania 
dokonanych przez turystów rezerwacji, rozliczeń rezerwacji i rozliczeń 
karty Green Velo) 

 Zwiększenie atrakcyjności i dostępności szlaku i przyciągnięcie nowych 
turystów  

Liczba 
subproduktów 

3 

Subprodukty 1. Karta Green Velo (tradycyjna i mobilna) 

2. Platforma do sprzedaży, reklamy i dystrybucji produktów oraz usług 

szlaku Green Velo, a także prowadzenia badań ruchu turystycznego  

 Moduł do badań ruchu turystycznego szlaku Green Velo oraz 

rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze szlaku na Portalu 

internetowym (nowa funkcjonalność) 

 Moduł informacyjny dot. atrakcji szlaku Green Velo na Portalu 

internetowym (nowa funkcjonalność) 

 Moduł do rezerwacji noclegów na szlaku wraz z rekomendowanymi 

obiektami noclegowymi MPR (nowa funkcjonalność) 

 Moduł do sprzedaży pakietów turystycznych (pakiety długie lub 

krótkie, tematyczne, przeznaczone dla różnych użytkowników. Pakiet 

będzie zawierał m.in.: nocleg, wyżywienie, wynajem rowerów, wodę 

na trasę, naprawy rowerów, transport bagażu osobnym 

samochodem, opiekę pilota, mapy, transfery, bilety wstępów etc.) 

(nowa funkcjonalność) 

 Moduł systemu programu lojalnościowego (wraz z voucherami 

i kuponami z nagrodami) (nowa funkcjonalność) 
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3. Aplikacja mobilna do Platformy umożliwiająca korzystanie z Platformy 

w trasie (informacje, interaktywne mapy, możliwość rezerwacji noclegu, 

biletu itp.; wykorzystanie qrcode’ów)  

Sposób 
funkcjonowania 

Ad.1. Karta Green Velo będzie mogła być nabywana przez turystów 
rowerowych w celu optymalizacji kosztów wypoczynku i uzyskania 
dodatkowych benefitów na szlaku. Przewidziana będzie jedna karta 
do wykorzystania na całym szlaku.  
Karta będzie umożliwiała uzyskanie zniżek jej użytkownikom.  
Kartę będzie można nabyć poprzez Portal oraz w MPR-ach. 
W poszczególnych obiektach noclegowych i gastronomicznych (MPR) będą 
znajdowały się czytniki karty. 
Ad. 2.  Platforma Green Velo zostanie wyposażona w moduł badawczy, który 
będzie służył badaniom ruchu turystycznego. Badania będą miały na celu 
określenie, jaki typ turysty odwiedza poszczególne punkty szlaku (wiek, kraj 
pochodzenia, preferowany typ podróżowania, i inne preferencje turysty). 
Ankieta będzie mogła być wypełniania zarówno samodzielnie przez turystę 
za pomocą aplikacji na tablecie połączonej z Portalem Green Velo jak 
i podczas krótkiej rozmowy z pracownikiem danego obiektu (wywiad 
kwestionariuszowy). Wyniki będą na bieżąco publikowane na Portalu 
w części dostępnej dla podmiotów świadczących usługi turystyczne 
i okołoturystyczne, po zalogowaniu na Platformie. Umożliwi to bezpośrednie 
reagowanie branży turystycznej na zmiany profilu turystów podróżujących 
w danym momencie po szlaku. 
Platforma będzie umożliwiała także zaprojektowanie i przeprowadzenie 
badań satysfakcji klienta oraz innych badań na potrzeby projektowanych 
przedsięwzięć. 
Ponadto wszyscy posiadacze karty Green Velo będą mieli szybki dostęp 
do informacji odnośnie stałej i czasowej oferty szlaku (np. adresów, 
telefonów, godzin otwarcia, cen biletów, rezerwacji biletów, zakupu biletów, 
zniżek, wystaw, wskazówek dojazdu). Będą tam także informacje dotyczące 
funkcjonowania samej karty, zniżek, pakietów i wiele innych. Poza tym 
na Portalu będzie istniała również możliwość rezerwacji noclegu w wybranym 
obiekcie. 
Ad.3. Cechą rowerzystów jest duża mobilność w związku z tym zostanie 
przygotowana aplikacja na telefon umożliwiająca zarezerwowanie noclegów, 
sprawdzenie tras, informacje o noclegach, wypożyczalniach, obiektach 
gastronomicznych, a do tego dodatkowe informacje (za pomocą qrcode’ów 
zamieszczonych na obiektach na trasie).  

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 16+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa 
i powyżej 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: hobbyści, amatorzy, turyści wyczynowi  
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: rodziny; turyści indywidualni i grupowi 

Wykorzystywany 
potencjał 

 Atrakcje szlaku Green Velo 

 Obiekty gastronomiczne na szlaku Green Velo 

 Obiekty noclegowe na szlaku Green Velo 

 Istniejący Portal Green Velo 

Unikalność oferty/ 
wyróżniki 

 Integrowanie oferty turystycznej 5 regionów Polski Wschodniej poprzez 
kartę  

 Możliwość natychmiastowego reagowania na zmiany zachodzące 
w ruchu turystycznym 
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 Dopasowanie oferty do potrzeb i oczekiwań turystów w danym czasie 
podróżujących na szlaku Green Velo 

Założenia 1. Założenia finansowe znajdują się w biznes planie w zakładce Założenia. 

2. Koordynator klastra będzie beneficjentem jako jeden z przedsiębiorców 

odpowiedzialny za e-usługi szlaku Green Velo 

3. Wkład własny klastra finansowany ze składki członków klastra – 

podmioty, które wpłacą składkę będą miały udostępniony system 

rezerwacyjny na preferencyjnych warunkach.  

Rola Klastra Beneficjent (jako jeden z przedsiębiorców), koordynator działań związanych 
z e-usługami 

Wiodący 
partnerzy 

Lokale gastronomiczne, noclegowe i inne usługowe, instytucje kultury, 
atrakcje turystyczne    

Korzyści dla 
koordynatora 
Klastra 

 Zarządzany w sposób zintegrowany produkt sieciowy 

 Możliwość korzystania z wyników badań do zarządzania szlakiem Green 
Velo 

 Dochody ze sprzedaży e-usług: MPR będą płaciły za dostęp do Platformy 
– opłata 6% wartości rezerwacji 

 Dochody z usług informacyjnych i reklamy na Platformie 

 Dochody z tytułu pozyskania środków (opracowanie koncepcji i wniosku) 

 Dochody z tytułu zarządzania projektem   

Korzyści dla 
przedsiębiorców 

 Dostęp do taniego systemu rezerwacji i innych e-usług  

 Dostęp do wyników badań ruchu turystycznego i rozwoju społeczno-
gospodarczego  

 Zwiększenie liczby klientów dzięki dopasowaniu oferty do potrzeb 

 Innowacyjna mobilna platforma w technologii beacon: medium promocji 
i informacji o ofertach, przyciągnięcie dodatkowych klientów 

Weryfikacja 
efektów 

 Liczba wydanych kart 

 Liczba pobrań aplikacji 

 Liczba podmiotów uczestniczących w programie lojalnościowym  

Finansowanie W ramach pierwszego projektu międzyregionalnego Sieć zintegrowanych 
usług Green Velo  

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 39. Produkt nr 2 - Green Velo OFFensywa – Park Rowerowy 
Produkt 2 Green Velo OFFensywa – Park Rowerowy  

Cel rozwoju 
produktu: 

 Stworzenie oferty wypełniającej niszę związaną z wyczynową turystyką 
rowerową, rozszerzenie wachlarza oferty turystyki rowerowej  

 Pobudzenie przedsiębiorczości związanej z przygotowaniem 
i udostępnieniem terenów oraz zapewnieniem infrastruktury do off road’u 
rowerowego 

Liczba 
subproduktów 

3 

Subprodukty 1. Trasy off road’owe 
2. Miasteczko rowerowe dla dzieci 
3. Zawody i pokazy 

Sposób 
funkcjonowania 

Ad.1. W każdym Królestwie powstanie co najmniej 1 park rowerowy wraz  
z wypożyczalnią. Trasy off road’owe będą przeznaczone dla bardziej 
wymagających i zaawansowanych użytkowników rowerów (młodzieży 
i dorosłych). Dla ich potrzeb zostaną wytyczone przejazdy o trzech stopniach 
trudności (dla profesjonalistów, średnio zaawansowanych i początkujących 
rowerzystów). Trasy będą przeznaczone do uprawiania zarówno kolarstwa 
ekstremalnego (downhill, freeride) oraz innych dyscyplin rowerowych (cross-
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country, all mountain, enduro, trial). Trasy zostaną przygotowane, tak aby 
zapewnić naturalne przeszkody (śliskie korzenie i techniczne uskoki) oraz 
zostaną wyposażone w bandy, skocznie, dropy, nawroty oraz sztuczne 
przeszkody w postaci ramp, beczek, skrzyń itp. Pojedynczy zjazd trasą 
będzie zajmował 2-4 minuty (downhill, freeride). Na terenie Parku zostaną 
również wyznaczone tory do trialu rowerowego, które posłużą również 
do organizowania zawodów i pokazów. Zostanie także wyznaczona trasa off 
road, której długość będzie wynosiła 10-20 km (może być ona wytyczona 
jako trasa liniowa bądź pętla). Na trasie można będzie skorzystać z własnego 
sprzętu (rower, kask, ochraniacze itp.) lub wypożyczyć go na miejscu. 
Ad.2.  Jedną z atrakcji w ramach Parku rowerowego będzie utworzone 
miasteczko rowerowe dla dzieci w wieku do 10 lat. Będzie ono wyposażone 
w liczne znaki drogowe, skrzyżowania i punkty kontrolne (sprawdzenie 
wiedzy i umiejętności). Tak przygotowane wyposażenie pozwoli na edukację 
najmłodszych rowerzystów w zakresie przepisów ruchu drogowego, a także 
zwiększanie świadomość dotyczącą zagrożeń na drodze. Ponadto ścieżki 
będą wyznaczone w taki sposób, aby dziecko uczyło się panowania nad 
rowerem i orientacji w przestrzeni. Na terenie Miasteczka będzie istniała 
możliwość wypożyczenia roweru w zależności od wieku dziecka. 
Ad.3. W sezonie letnim na trasach organizowane będą zawody w różnych 
kategoriach w podziale na wiek, płeć, poziom zaawansowania. Zawody 
stanowią okazją do promowania Parku wśród użytkowników. W ramach 
organizowanych zawodów będą prowadzone pokazy, na które zaproszeni 
zostaną przedstawiciele najbardziej widowiskowych dyscyplin rowerowych 
osiągający najlepsze wyniki w swojej kategorii.  

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 16+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa  
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wyczynowiec, hobbysta  
Długość pobytu: turyści weekendowi 
Skład i ilość grupy: rodziny z dziećmi; turyści indywidualni i grupowi 

Wykorzystywany 
potencjał 

 Potencjał ukształtowania terenów odpowiedniego dla off bike m.in.  
Roztocze, Warmia, Podlaskie ew. Pogórze Dynowskie 

 Walory krajobrazowo-przyrodnicze  

 Walory klimatyczne  

 Możliwość wykorzystania do budowy elementów toru materiałów 
pochodzących z recyklingu takich jak destrukt betonowy pozyskiwany 
z rozbiórek i mielona guma ze starych opon 

Unikalność oferty/ 
wyróżniki 

 Rozszerzenie wachlarza aktywności, z których może skorzystać 
rowerzysta 

 Utrzymanie pomimo inwestycji dobrego stanu środowiska, w tym 
roślinności - odpowiednio wybudowane ścieżki zatrzymują wodę 
w gruncie, która jest niezbędna do życia roślin 

 Ciekawy sposób zagospodarowania trudnych terenów zielonych  

 Sposób na rewitalizację nieużytków, przy tym preferowane trasy, które 
będą wybudowane w zgodzie z naturą i możliwie bez żadnej wycinki 
drzew 

Założenia  1. Koordynator klastra będzie pomysłodawcą projektu dot. Parku 
rowerowego 

2. Zadaniem Klastra będzie przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
do stworzenia Parku (w tym biznes planu) i znalezienie oraz zachęcenie 
przedsiębiorców do otworzenia Parku 
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3. Klaster jako koordynator opracuje wniosek projektu i będzie wspierał 
poszczególnych przedsiębiorców w Królestwach w realizacji 
przedsięwzięć  

4. Po zakończeniu inwestycji koordynator będzie promował nową usługę 
i wydarzenia w ramach szlaku Green Velo 

Rola Klastra Inicjator i koordynator działań Green Velo OFFensywa – Park Rowerowy 

Wiodący 
partnerzy 

Przedsiębiorcy, na terenie których powstanie Park, organizacje i kluby 
rowerowe, MPR-y 

Korzyści 
przedsiębiorców  

 Szybka i nieskomplikowana prawnie inwestycja 

 Prosta konstrukcja niewymagająca częstej konserwacji 

 Opracowana, gotowa dokumentacja, wsparcie organizacyjne ze strony 
Klastra 

 Dochody z tytułu prowadzenia parku  

 Promocja atrakcji w ramach szlaku Green Velo 

 Zwiększenie liczby klientów - produkt przeznaczony dla szerokiej rzeszy 
odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeznaczony zarówno dla 
osób preferujących turystykę aktywną jak i tych, którzy wybierają te formy 
rekreacji, które nie wymagają aktywności fizycznej – widzów pokazów  

Korzyści 
koordynatora  

 Poprawa atrakcyjności oferty całego szlaku Green Velo - produkt 
przeznaczony dla szerokiej rzeszy odbiorców – dzieci, młodzieży 
i dorosłych 

 Przyciągnięcie nowej grupy turystów, wzmocnienie atrakcyjności oferty 

 Dochody z tytułu pozyskania środków (opracowanie koncepcji i wniosku) 

 Dochody z tytułu zarządzania projektem  

Weryfikacja 
efektów 

Liczba osób korzystających z toru (sprzedane bilety), liczba uczestników 
zawodów, szacunkowa liczba odwiedzających zawody i pokazy  

Finansowanie W ramach pierwszego projektu międzyregionalnego Sieć zintegrowanych 
usług Green Velo  

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
Tabela 40. Produkt nr 3 - System obsługi turystów na szlaku Green Velo 
Produkt 3 System obsługi turystów na szlaku Green Velo  

Cel rozwoju 
produktu 

 Podniesienie aktywności gospodarczej Królestw 

 Zwiększenie wykorzystania transportu rowerowego w komunikacji 
publicznej  

 Ograniczenie emisji CO2 do środowiska  

 Zwiększenie dostępu do turystki rowerowej dla osób z różnych przyczyn 
niemogących lub niechcących korzystać z rowerów tradycyjnych 

Liczba 
subproduktów 

3 

Subprodukty 1. Łączony sezonowy bilet np. kolejowy, autobusowy, tramwajowy 
z wypożyczeniem roweru 

2. System stacji rowerowych  
3. Nowe miejsca noclegowe w ramach MPR wraz z usługą w części z nich  

Sposób 
funkcjonowania 

Turysta - rowerzysta, który korzysta z przejazdu rowerowego będzie miał 
możliwość podróżowania bez roweru i wypożyczenia go na stacji docelowej. 
Wypożyczalnie rowerów (stacje rowerowe) będą także rozmieszczane 
na szlaku (w ramach Królestw), tak aby możliwe pozostawienie roweru 
w dowolnym punkcie. Zakłada się, że operatorem sieci wypożyczalni 
rowerowych będzie podmiot prywatny. Informacje dotyczące stacji, gdzie 
można zostawić rower będą dostępne w wypożyczalni oraz w aplikacji 
mobilnej Portalu Green Velo.  
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Ponadto powstanie 200 nowych miejsc noclegowych oferujących także inne 
usługi dla rowerzystów. Nowe miejsca powstałyby w ramach sieci MPR 
i byłby włączone do systemu rekomendacji Green Velo. W MPR rowerzyści 
mieliby możliwość zaopatrzenia się w napoje, pożywienie przeznaczone dla 
osób uprawiających sporty oraz we wszystkie niezbędne produkty związane 
z serwisem rowerowym i pokrewne (np. przewodniki, mapy, peleryny 
przeciwdeszczowe dla rowerzystów, przeciwdeszczowe etui na urządzenia 
mobilne, elementy odblaskowe itp.).  
 
Alternatywą dla woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie łączonego biletu jest 
łączony bilet na tramwaj wodny na Zalewie Wiślanym z wypożyczeniem 
roweru. Turysta - rowerzysta, użytkownik szlaku Green Velo, który chciałby 
szybko i tanio dostać się na plażę morską może skorzystać po dotarciu 
do Tolkmicka z usług tramwaju wodnego. Równocześnie turyści 
i wczasowicze odpoczywający w Krynicy Morskiej i okolicy mogą skorzystać 
z turystyki rowerowej przepływając tramwajem wodnym na południowy brzeg 
Zalewu Wiślanego i wypożyczając rower w zależności od swoich preferencji 
tradycyjny bądź elektryczny i korzystając z oferty szlaku Green Velo. Turyści 
i wczasowicze odpoczywający w okolicach Tolkmicka mogą tramwajem 
wodnym dostać się do Krynicy Morskiej i wypożyczyć rower, aby podziwiać 
nadmorskie widoki. 

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 13-18 lat (małoletni) za zgodą rodziców (wymagane pisemne 
oświadczenie); osoby dorosłe 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa 
i poniżej 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wycieczkowy, jednodniowy, ciekawy świata 
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: rodziny; turyści indywidualni i grupowi 

Wykorzystywany 
potencjał 

 Miasta leżące na trasie szlaku  

 Zasoby gruntowe i infrastrukturalne istniejących dworców komunikacji 
publicznej  

 Funkcjonujący obecnie tramwaj wodny (z systemem rezerwacji on-line, 
w sezonie 2014 przewiezionych 12.000 osób, zaś w 2015 ponad 17.000 
pasażerów, z czego w samym sierpniu 9.000 osób) 

 Wysoka atrakacyjność turystyczna plaż bałtyckich w okolicach Krynicy 
Morskiej 

Unikalność oferty/ 
wyróżniki 

 Innowacyjny produkt proekologiczny: łączony bilet na środki transportu 
publicznego z wypożyczeniem roweru 

 Możliwość pełniejszego wykorzystania transportu rowerowego 
w komunikacji publicznej  

 Pierwsza tego typu oferta dla rowerzystów (łącząca południową część 
Polski z wybrzeżem) 

 Atrakcyjność łączenia transportu lądowego i wodnego 

 Udostępnienie rowerzystom korzystającym z Green Velo regularnych 
połączeń umożliwiających m.in. wyprawę do obwodu kaliningradzkiego 
oraz korzystanie z nadmorskich atrakcji bez konieczności szukania 
noclegu 

 Połączenie Green Velo poprzez przeprawę rejsową z międzynarodową 
ścieżką rowerową (przez Frombork i Nową Pasłękę) 

Założenia  1. Koordynator będzie wspierać przedsiębiorców w przygotowaniu projektu  
2. Sieć wypożyczalni będzie realizować podmiot prywatny  
3. Miejsca noclegowe będą tworzyć przedsiębiorcy - członkowie klastra 

i konsorcjum projektowego 
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4. Założenia finansowe znajdują się w biznesplanie  

Rola Klastra Beneficjent, koordynator działań, partner w partnerstwie publiczno-prywatnym  

Wiodący 
partnerzy 

Przewoźnicy transportu publicznego, przedsiębiorcy, zainteresowani 
prowadzeniem MPR i usług serwisu 

Korzyści 
koordynatora  

 Poprawa atrakcyjności oferty całego szlaku Green Velo 

 Przyciągnięcie nowej grupy turystów  

 Dochody z tytułu pozyskania środków (opracowanie koncepcji i wniosku) 

 Dochody z tytułu zarządzania projektem   

Korzyści 
przedsiębiorców  

 Wsparcie organizacyjne  

 Dochody z tytułu wypożyczalni i parkingu oraz nowych miejsc 
noclegowych  

 Promocja usług 

Weryfikacja 
efektów 

 Liczba zakupionych biletów łączonych 

 Liczba wypożyczonych rowerów  

 Liczba wykorzystanych miejsc na parkingu bike&ride 

 Liczba wykonanych usług serwisowych 

Finansowanie W ramach pierwszego projektu międzyregionalnego Sieć zintegrowanych 
usług Green Velo  

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Tabela 41. Produkt nr 4 - Trakt fortyfikacji/fortec Green Velo 
Produkt 4 Trakt fortyfikacji/fortec Green Velo: 

 Szlak  fortyfikacji/fortec warmińsko-mazurskich 

 Szlak  fortyfikacji/fortec świętokrzyskich   

 Szlak  fortyfikacji/fortec podlaskich 

 Szlak  fortyfikacji/fortec lubelskich  

 Szlak  fortyfikacji/fortec podkarpackich 

Cel rozwoju 
produktu: 

Produkt „Trakt fortyfikacji/fortec” zaprezentuje w pełni ogromny potencjał 
poszczególnych regionów w zakresie wykorzystania obronnych obiektów 
historycznych i wizerunku znanych postaci oraz wydarzeń z nimi związanych. 
Posłuży do przyciągnięcia większej liczby turystów, a także zainteresowania 
historią obronności Polski większej rzeszy przyjezdnych. Celem rozwoju 
produktu jest efektywne wykorzystywanie walorów poszczególnych 
województw oraz okazji, jaką jest rosnące zainteresowanie turystyką militarną 
dla stworzenia oferty skierowanej zarówno do mieszkańców województw jak 
i pozostałych mieszkańców Polski i Europy. 

Liczba 
subproduktów 

3 

Subprodukty 1. Oznakowanie obiektów Traktu fortyfikacji/fortec Green Velo (tabliczka 
z qrcodem: 

 Oznakowanie Traktu fortyfikacji/fortec warmińsko-mazurskich 

 Oznakowanie Traktu fortyfikacji/fortec podlaskich  

 Oznakowanie Traktu fortyfikacji/fortec podkarpackich  

 Oznakowanie Traktu fortyfikacji/fortec świętokrzyskich  

 Oznakowanie Szlaku fortyfikacji/fortec lubelskich  
2. Fortyfikacje Green Velo Questing: 

 Fortyfikacje Green Velo Questing - Szlak fortyfikacji/fortec 
warmińsko-mazurskich 

 Fortyfikacje Green Velo Questing - Szlak  fortyfikacji/fortec 
świętokrzyskich   

 Fortyfikacje Green Velo Questing  - Szlak  fortyfikacji/fortec 
podlaskich 
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 Fortyfikacje Green Velo Questing  - Szlak  fortyfikacji/fortec 
lubelskich  

 Fortyfikacje Green Velo Questing - Szlak  fortyfikacji/fortec 
podkarpackich  

3. Elektroniczny Przewodnik Fortyfikacje Green Velo: 

 Elektroniczny Przewodnik Fortyfikacje Green Velo - Szlak  
fortyfikacji/fortec warmińsko-mazurskich 

 Elektroniczny Przewodnik Fortyfikacje Green Velo - Szlak  
fortyfikacji/fortec świętokrzyskich   

 Elektroniczny Przewodnik Fortyfikacje Green Velo - Szlak  
fortyfikacji/fortec podlaskich 

 Elektroniczny Przewodnik Fortyfikacje Green Velo - Szlak  
fortyfikacji/fortec lubelskich  

 Elektroniczny Przewodnik Fortyfikacje Green Velo - Szlak  
fortyfikacji/fortec podkarpackich 

Sposób 
funkcjonowania 

Ad.1. Pojawia się coraz więcej organizacji pozarządowych, których 
działalność obejmuje zagadnienia historyczne. Produkt będzie bazował 
na takich stowarzyszeniach (istniejących np. Strzelnica Forty,Twierdza.org-
Twierdza Brzeska i nowych), które będą funkcjonować przy obiektach 
fortyfikacyjnych i rozwijać dostępność i atrakcyjność tych miejsc. 
Równocześnie w każdym w województw znajdują się fortece, twierdze, 
budowle obronne warte odwiedzenia przez turystów. Obiekty te pochodzą 
z różnych epok. Historycznie można je podzielić na: obiekty z okresu do 1772 
r. – twierdze klasyczne; 1772-1915 – twierdze główne; 1919-1945 – twierdze 
najnowsze. Zwiedzanie fortyfikacji to forma turystki aktywnej, która może być 
szczególnie atrakcyjna dla rowerzystów. Zostanie opracowane i zrealizowane 
jednolite oznakowanie obiektów wchodzących w skład szlaku w postaci qr 
code’ów. Dzięki urządzeniom mobilnym turyści będą mogli m.in. poznać 
historię i legendy związane z fortyfikacjami Polski Wschodniej. 
Ad.2. Turyści będą otrzymywali specjalne ulotki z mapkami od przebranych 
w stroje z epoki i odpowiednio uzbrojonych członków stowarzyszenia. Będą 
również mogli korzystać z map mobilnych i podróżując od obiektu do obiektu 
wykonywać zadania i rozwiązywać zagadki związane z historią, kulturą oraz 
topografią obiektów. Podstawowym wyróżnikiem będą tu zabawa, emocje, 
edukacja i zaangażowanie turysty poprzez narrację.  
Ad.3. Dla turystów, którzy oprócz dobrej zabawy, zainteresowani są 
zgłębieniem bogatej historii obronności wschodniej rubieży przygotowane 
zostaną Przewodniki zawierające szczegółowe opisy poszczególnych 
obiektów wchodzących w skład Szlaku oraz historii i okoliczności 
powstawania systemów obronnych na wschodniej granicy kraju. Przewodniki 
będą dostępne w formie elektronicznej i będą możliwe do pobrania 
na Platformie Green Velo. 

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 6+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa 
i poniżej 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wycieczkowy, jednodniowy, ciekawy świata 
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: rodziny z dziećmi; turyści indywidualni i grupowi, 
w szczególności szkoły 

Wykorzystywany 
potencjał 

Istniejące na terenie województwa obiekty fortyfikacyjne: 
Woj. warmińsko-mazurskie: 

 Giżycko – twierdza Boyen  

 Lidzbark Warmiński – Zamek  
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Woj. świętokrzyskie: 

 Sandomierz – Zamek  

 Ujazd – Zamek Krzyżtopór  

 Chęciny – Zamek  
Woj. podlaskie: 

 Tykocin – Zamek  

 Osowiec-Twierdza  

 Twierdza Łomża  
Woj. lubelskie: 

 pozostałości fortów twierdzy brzeskiej w Terespolu, Koroszczynie, 
Lebiedziewie i Kobylanach 

 Twierdza Zamość  - miasto 

 kamienna wieża mieszkalno-obronna w Stołpiu  

 Zamek w Krupem  
Woj. podkarpackie: 

 Zamek w Łańcucie  

 Opactwo Sióstr Benedyktynek wraz z fortyfikacjami w Jarosławiu  

 Twierdza Przemyśl 

 Twierdza Strzyżów - Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. 
Zygmunta Leśniaka 

Unikalność 
oferty/ wyróżniki 

 Bazowanie na unikalnych w skali Europy obiektach architektury obronnej 

 Sam questing nie jest nowością, ale połączenie questingu z zwiedzaniem 
obiektów militarnych będzie silnym wyróżnikiem tej oferty turystycznej 

Założenia 1. Koordynator odpowiedzialny jest za przygotowanie koncepcji traktu 
fortyfikacji  

2. Nawiązanie przez Klaster współpracy ze stowarzyszeniami na trakcie 
3. Koordynacja oznakowania obiektów na szlaku fortec za pomocą 

qrcode’ów 
4. Opracowanie koncepcji questingu i przewodnika na podstawie materiałów 

dostarczonych przez stowarzyszenia  

Rola Klastra Beneficjent jako jeden z przedsiębiorców, koordynator działań Szlaku 
Fortyfikacji/Fortec Green Velo 

Wiodący 
partnerzy 

Instytucje kultury, MPR-y, obiekty gastronomiczne i noclegowe  

Korzyści dla 
koordynatora 

 Poprawa atrakcyjności oferty całego szlaku Green Velo - produkt 
przeznaczony dla szerokiej rzeszy odbiorców – dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Przeznaczony zarówno dla osób preferujących turystykę 
aktywną jak i tych, którzy wybierają te formy rekreacji, które nie wymagają 
aktywności fizycznej. 

 Przyciągnięcie nowej grupy turystów 

Korzyści dla 
przedsiębiorców 

 Poprawa atrakcyjności oferty całego szlaku Green Velo - produkt 
przeznaczony dla szerokiej rzeszy odbiorców – dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Przeznaczony zarówno dla osób preferujących turystykę 
aktywną jak i tych, którzy wybierają te formy rekreacji, które nie wymagają 
aktywności fizycznej. 

 Przyciągnięcie nowej grupy turystów 

Weryfikacja 
efektów: 

Liczba osób korzystających ze traktu (sprzedane bilety), liczba pobrań map 
do questingu, liczba wejść na stronę przewodnika  

Finansowanie W ramach pierwszego projektu międzyregionalnego Sieć zintegrowanych 
usług Green Velo  

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 42. Produkt nr 5 – Pamiątki Green Velo 
Produkt 5 Pamiątki Green Velo  
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Cel rozwoju 
produktu 

 Aktywizacja osób i najmniejszych podmiotów (mikroprzedsiębiorstw) 
na szlaku Green Velo dla rozwoju gospodarczego regionu. 

 Rozszerzenie oferty szlaku Green Velo 

 Zwiększenie rozpoznawalności marki Green Velo poprzez pamiątki Green 
Velo w każdym domu  

Sposób 
funkcjonowania 

W ramach produktu sprzedawane będą przy MOR i MPR oryginalne pamiątki 
lokalne w postaci produktów spożywczych (np. miód, świeże i suszone 
owoce, grzyby, zioła) oraz produktów trwałych, wyrobów rękodzielniczych (np. 
rzeźb, tkanin itp.). Turyści będą mieli możliwość nie tylko kupna pamiątki, ale 
także samodzielnego wykonania lub pozyskania części produktów np. turysta 
będzie mógł wykonać rzeźbę, wypleść kosz, wyhaftować serwetkę, utkać 
tkaninę, wydoić kozę. Turyści będą tym samym uczestniczyli w warsztatach, 
co będzie miało podwójną wartość: edukacyjną i promocyjną. Produkty 
oferowane będą przy MOR-ach i MPR-ach, gdzie będą również odbywać się 
warsztaty (w przystosowanych do tego miejscach). W realizację produktu 
zaangażowane będą m.in. mikroprzedsiębiorstwa, gospodarstwa 
agroturystyczne, spółdzielnie socjalne, natomiast Klaster będzie 
koordynatorem i właścicielem logo. W ramach koordynacji Klaster będzie 
edukował, przyznawał możliwość korzystania z logo oraz promował pamiątki. 
Pamiątki z rekomendacją Green Velo będzie można znaleźć m.in. na stronie 
internetowej. 

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 6+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa 
i poniżej 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wycieczkowy, jednodniowy, ciekawy świata 
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: rodziny z dziećmi; turyści indywidualni i grupowi, 
w szczególności szkoły 

Wykorzystywany 
potencjał 

 Podmioty działające na szlaku Green Velo oraz osoby chcące założyć 
własną działalność gospodarczą 

 Zasoby ludzkie – umiejętności i talenty osób mieszkających w okolicach 
i na szlaku Green Velo  

 Zasoby naturalne występujące w okolicach i na szlaku (np. grzyby, 
jeżyny, jagody, drewno, zioła)  

 Duża liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w skali kraju  

Unikalność 
oferty/ wyróżniki 

 Bardzo bogate w skali kraju zasoby naturalne  

 Dostępność pamiątek pod jedną marką na terenie 5 województw  

 Oferta dostosowana do potrzeb zróżnicowanych grup turystów (z jednej 
strony 250 g jagód w opakowaniu z masy papierowej za kilka złotych, 
z drugiej strony wytkany kilim za kilkaset złotych) 

Założenia 2. Za wdrożenie pamiątek odpowiedzialne będą poszczególne 
mikroprzedsiębiorstwa, agroturystyki, spółdzielnie socjalne itp. 

3. Klaster będzie koordynatorem i właścicielem logo. Klaster będzie również 
odpowiedzialny za opracowanie koncepcji wizualnej wariantów 
opakowania pamiątek oraz systemu ich ekspozycji 

4. Klaster będzie nadzorował zachowanie standardów ekspozycji 
i sprzedaży pamiątek oraz prowadzonych warsztatów pod szyldem Green 
Velo  

5. Klaster będzie również rekomendował na Portalu poszczególne pamiątki 
wraz z mapą mapie miejsc ich dystrybucji  

Rola Klastra: Koordynator i właściciel logo 
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Wiodący 
partnerzy: 

Mikroprzedsiębiorstwa, agroturystyki, spółdzielnie socjalne 

Korzyści dla 
koordynatora 

 Integracja środowisk lokalnych wokół wspólnych działań sprzedażowych 
i promocyjnych  

 Opłaty wynikające z korzystania z logo  

 Zwiększenie liczby punktów, gdzie promowane jest Green Velo oraz 
zapewnienie sobie promocji poprzez produkty zabierane przez turystów 
do domu lub jako prezenty dla znajomych, rodziny  

Korzyści dla 
przedsiębiorców 

 Dodatkowe źródło utrzymania  

 Wzrost zaufania turystów do oferowanych produktów   

 Zainteresowanie turystów produktami m.in. dzięki możliwości zdobycia 
nowych umiejętności i kreatywnego działania podczas warsztatów  

 Zwiększenie dochodów ze sprzedaży wynikające z usieciowienia 
produktu 

Weryfikacja 
efektów 

 Liczba produktów oferowanych pod marką Green Velo 

 Liczba punktów oferujących pamiątki Green Velo 

 Liczba wejść na stronę prezentująca pamiątki Green Velo (np. podstrona 
pamiątki.greenvelo.pl) 

Finansowanie W ramach projektu międzyregionalnego Rozwijanie marki, marketing 
i promocja Green Velo 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 43. Produkt nr 6 - Kalendarz lokalnych imprez promocyjnych Green Velo 
Produkt 6 Kalendarz lokalnych imprez promocyjnych Green Velo 

Cel rozwoju 
produktu 

 Zwiększenie zainteresowania turystów poprzez współpracę w realizacji 
działań promocyjnych  

 Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz promocji Green Velo 

 Integracja działań społeczności lokalnych dla osiągnięcia efektu skali  

Sposób 
funkcjonowania 

Klaster korzystając z indywidualnych inicjatyw promocyjno-marketingowych 
swoich członków i dodając do nich swój wkład buduje wspólną zintegrowaną 
ofertę wydarzeń, z której łatwo może skorzystać turysta na szlaku Green Velo. 
Informacja o wszystkich wydarzeniach jest publicznie dostępna poprzez 
strony internetowe gmin, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw – 
członków Klastra. Oferta jest promowana w kraju i za granicą.   

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 3+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa 
i poniżej 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wycieczkowy, jednodniowy, ciekawy świata 
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: rodziny z dziećmi; turyści indywidualni i grupowi, 
w szczególności szkoły 

Wykorzystywany 
potencjał 

Potencjał promocyjno-marketingowy poszczególnych podmiotów 
wchodzących w skład Klastra 

Unikalność oferty/ 
wyróżniki 

Zintegrowanie oferty wydarzeń na szlaku Green Velo w jeden wspólny 
kalendarz  

Założenia 1. Wydarzenia będą finansowane indywidulanie przez podmioty – 
organizatorów wydarzeń 

2. Koordynator będzie bezpłatnie koordynował kalendarz wydarzeń 
promocyjnych na szlaku, ale będzie pobierał opłatę za swoje uczestnictwo 
w wydarzeniu w zależności od zakresu swojego zaangażowania. Będą 
przewidziane trzy pakiety od najwęższego do najszerszego: 
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 Pakiet „monocykl”  

 Pakiet „bicykl” 

 Pakiet „tandem”  
Docelowo przewiduje się udział w 100 imprezach rocznie.  

Rola Klastra Koordynator i wykonawca  

Wiodący 
partnerzy 

Członkowie klastra 

Korzyści dla 
koordynatora 

 Wzrost znaczenia klastra, większe możliwości promocji  

 Środki ze sprzedaży pakietów  

 Dzięki integracji oferty wydarzeń większa ich dostępność dla turystów, co 
przekłada się na większą liczbę osób mogących skorzystać z oferty  

Korzyści dla 
członków Klastra 

 Dzięki integracji oferty wydarzeń większa ich dostępność dla turystów, co 
przekłada się na większą liczbę osób mogących skorzystać z oferty 

 Wyeliminowanie nakładania się terminów działań promocyjnych  

 Możliwość współpracy dzięki koordynacji merytorycznej Klastra (podmioty 
nie rywalizują podobną tematyką) 

 Darmowa promocja kalendarza przez Klaster   

Weryfikacja 
efektów 

 Liczba wydarzeń promocyjnych w roku 

 Liczba sprzedanych pakietów: „monocykl”, „bicykl”, „tandem” w roku 

Finansowanie W ramach drugiego projektu międzyregionalnego Rozwijanie marki, marketing 
i promocja Green Velo 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 44. Produkt nr 7 – Couchsurfing Green Velo  
Produkt 7 Couchsurfing Green Velo 

Cel rozwoju 
produktu 

 Budowanie społeczności rowerowej  

 Budowanie marki Green Velo jako przyjaznej rowerzystom, dostępnej  

Sposób 
funkcjonowania 

Produkt społecznościowy bazujący na budowaniu sieci kontaktów. Sieć 
kontaktów budowana jest bezpośrednio (poprzez kontakty własne członków 
społeczności np. podczas udziału w maratonach, zlotach) oraz przez internet, 
(w tym poprzez fora łączące pasjonatów rowerów i podróży rowerowych 
w kraju i za granicą). Produkt zakłada tworzenie społeczności rowerowej 
na przykład poprzez facebooka - może zostać utworzony nowy profil social 
green velo służący pobudzaniu zainteresowania turystyką rowerową na szlaku 
green velo i generowaniem wzrostu ruchu turystycznego w ramach 
społeczności rowerzystów). Alternatywnie zamiast profilu na facebooku 
możliwe jest utworzenie zakładki na Platformie Green Velo.  
W przypadku couchsurfingu Green Velo gospodarz będzie oferował darmowe 
miejsce noclegowe lub usługę przewodnika na facebooku – na profilu social 
green velo. Zainteresowani będą się z nim kontaktować w celu ustalenia 
warunków przybycia oraz ewentualnej rewizyty (nie jest to warunek 
konieczny). W założeniach możliwe są dwa warianty realizacji couchsurfingu 
w praktyce: 
Mieszkańcy – rowerzyści z jednej części szlaku przyjeżdżają do innej  szlaku, 
gdzie korzystają z bezpłatnej usługi noclegowej, zwiedzając jednocześnie 
okolice. Później możliwa jest rewizyta, co daje możliwość zwiedzenia okolicy 
na rowerze bez ponoszenia kosztów noclegu. Możliwa jest bezpłatna 
wymiana w ramach szlaku mieszkańców gmin na szlaku.  
Możliwe jest także świadczenie usług noclegowych osobom spoza szlaku, 
z terenów Polski i zagranicy.  
Po zafunkcjonowaniu tego modelu opracowana zostanie dedykowana 
Platforma służąca nawiązywaniu kontaktów umożliwiająca obsługę 
rozwiniętego ruchu internautów. Wówczas pojawi się płatność za usługę 
noclegową i generowane są dochody dla noclegodawców. 
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Dzięki couchsurfingowi budowana będzie także znajomość marki. Koncepcja 
couchsurfingu opierać się będzie na organizacjach rowerowych i w pierwszej 
fazie bazować będzie na świadczeniu usług bezpłatnych.  

Docelowe 
segmenty rynku  

Wiek: 18+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia krajowa 
i poniżej 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wycieczkowy, jednodniowy, ciekawy świata 
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: turyści indywidualni  

Wykorzystywany 
potencjał 

 Życzliwość i gościnność osób na szlaku 

 Rosnące zainteresowanie zwiedzaniem oraz podróżami rowerowymi  

Unikalność oferty/ 
wyróżniki 

 Możliwość taniego zwiedzania szlaku  

 Możliwość budowania sieci kontaktów w środowisku rowerzystów w kraju 
i zagranicą  

Założenia 2. Produkt bazuje na idei couchsurfing polegającej na budowaniu 
internetowej społeczności, zrzeszającej ludzi z całego świata, którzy 
oferują u siebie darmowe miejsca noclegowe. Host, czyli goszczący 
często pokazuje miejsce, w którym żyje, opowiada o jego historii 
i tradycjach. Ideą couchsurfingu jest wymiana poglądów, zainteresowań, 
poznanie ciekawych ludzi. Couchsurfing to sposób na tanie spędzenie 
urlopu i zawarcie interesujących znajomości.  

3. Klaster udostępnia miejsce do składania ofert (profil na facebooku) 
4. Na dalszym etapie Klaster zapewnia platformę do obsługi ruchu 

couchsurfingowego  

Rola Klastra Właściciel marki, profilu i platformy couchsurfingowej  

Wiodący 
partnerzy 

Mieszkańcy, w tym rowerzyści, kluby rowerowe  

Korzyści dla 
koordynatora 

 Zwiększenie rozpoznawalności marki 

 Docelowo dochody z platformy couchsurfingowej (pobieranie opłaty 
rezerwacyjnej)  

Korzyści dla 
ofertodawców 

 Nawiązanie ciekawych znajomości 

 Możliwość wymiany doświadczeń 

 Możliwość skorzystania z darmowego noclegu w ramach rewizyty 

 Docelowo możliwość pobierania opłat za nocleg 

Weryfikacja 
efektów 

 Liczba wejść na profil na facebook’u 

 Liczba wejść na platformę couchsurfingową 

 Dochody Klastra z platformy couchsurfingowej 

Finansowanie W ramach drugiego projektu międzyregionalnego Rozwijanie marki, marketing 
i promocja Green Velo 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 45. Produkt nr 8 – Przysmaki regionalne   
Produkt 8 Przysmaki Regionalne Green Velo, w tym np.: 

 Przysmaki Regionalne Green Velo - Dybdzalki, Farszynki, 
Karmuszka (woj. warmińsko-mazurskie) 

 Przysmaki Regionalne Green Velo - Forszmak, Krupniak, Cebularz 
(woj. lubelskie) 

 Przysmaki Regionalne Green Velo – Zmiocarz, Pokrzywianka, 
Zalewajka (woj. świętokrzyskie) 

 Przysmaki Regionalne Green Velo - Proziaki, Chrupaczki, Fuczki 
(woj. podkarpackie) 
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 Przysmaki Regionalne Green Velo – Kartacze, Mrowisko, Kugiel 
(woj. podlaskie) 

Cel rozwoju produktu  Promocja tradycyjnych kuchni regionalnych 

 Wprowadzanie elementów kuchni fit do oferty kuchni regionalnych – 
kuchnia fusion 

 Integracja oferty kulinarnej regionu Polski Wschodniej 

 Wprowadzenie oferty lekkiej kuchni dla osób uprawiających sport 
i turystykę  

Liczba subproduktów 2 

Subprodukty  1. Oferta kulinarna lekkiej kuchni tradycyjnej na bazie funkcjonujących 

obiektów HORECA (dania z kuchnią fusion Green Velo) w 12 

Królestwach na szlaku Green Velo wraz z oznakowaniem sieci 

obiektów oferujących przysmaki regionalne np.:  

 Podkarpackie Przysmaki Regionalne Green Velo - Proziaki, 
Chrupaczki, Fuczki (Królestwa: Pogórze Karpackie, Ziemia 
Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu) 

 Podlaskie Przysmaki Regionalne Green Velo – Kartacze, 
Mrowisko, Kugiel (Królestwa: Suwalszczyzna i Puszcza 
Augustowska, Dolina Biebrzy i Narwi, Puszcza Białowieska 
i Knyszyńska) 

 Warmińsko-Mazurskie Przysmaki Regionalne Green Velo - 
Dybdzalki, Farszynki, Karmuszka (Królestwa: Nad Zalewem 
Wiślanym, Warmia i okolice, Północne Mazury) 

 Lubelskie Przysmaki Regionalne Green Velo - Forszmak, 
Krupniak, Cebularz (Królestwa: Dolina Bugu, Polesie, Roztocze) 

 Świętokrzyskie Przysmaki Regionalne Green Velo – Zmiocarz, 
Pokrzywianka, Zalewajka (Królestwa: Ziemia Sandomierka 
i Dolina Dolnego Sanu, Góry Świętokrzyskie i okolice) 

2. „Smaczna pamiątka” – wschodnie przysmaki regionalne  

 „Smaczna pamiątka” – podkarpackie przysmaki regionalne 
(Królestwa: Pogórze Karpackie, Ziemia Sandomierska i Dolina 
Dolnego Sanu) 

 „Smaczna pamiątka” – podlaskie przysmaki regionalne 
(Królestwa: Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska, Dolina 
Biebrzy i Narwi, Puszcza Białowieska i Knyszyńska) 

 „Smaczna pamiątka” - warmińsko-mazurskie (Królestwa: Nad 
Zalewem Wiślanym, Warmia i okolice, Północne Mazury) 

 „Smaczna pamiątka” – lubelskie przysmaki regionalne 
(Królestwa: Dolina Bugu, Polesie, Roztocze) 

 „Smaczna pamiątka” – świętokrzyskie przysmaki regionalne 
(Królestwa: Ziemia Sandomierka i Dolina Dolnego Sanu, Góry 
Świętokrzyskie i okolice) 

Sposób 
funkcjonowania 

Ad.1. W ramach produktu powstanie oferta kulinarna lekkiej kuchni 
tradycyjnej opartej o sieć lokali gastronomicznych spełniających 
określone kryteria oznakowane specjalnie w ramach szlaku Green Velo. 
W ramach kryteriów kluczowe będzie m.in., aby obiekty gastronomiczne: 

 dysponowały odpowiednią infrastrukturą dla rowerzystów (np. stojaki 
dla rowerów – najlepiej zadaszone, duże ogródki umożliwiające 
spożycie posiłku na zewnątrz, zestawy pierwszej pomocy), 

 oferowały w karcie co najmniej 25% dań kuchni regionalnej, w tym 
co najmniej jedno danie w ramach kuchni fusion (kuchnia tradycyjna 
i fit), 

 prowadziły sampling produktów regionalnych, 

 dysponowały personelem przygotowanym do obsługi turystów 
rowerowych, w tym ich żywienia. 
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W lokalach gastronomicznych dostępne będą bezpłatne próbki 
produktów regionalnych (sampling). Metoda ta wesprze sprzedaż dań, 
w pierwszej mierze tych, które tworzone są na bazie produktów 
regionalnych.  
Ad.2. Frapujące nazwy szlaków (nazwy potraw regionalnych) mają 
wywołać zainteresowanie, zaciekawić turystów i wyróżnić ofertę lokali 
gastronomicznych. Każdy lokal gastronomiczny będzie oznaczony logo: 
Sieć obiektów oferujących Przysmaki Regionalne Green Velo – 3 
frapujące nazwy potraw. 
Ad.3. W swoich założeniach osią subproduktu „Smaczna pamiątka” 
będzie sprzedaż produktów z Listy Produktów Tradycyjnych 
publikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa. Możliwe jest również 
rozszerzenie asortymentu o inne produkty regionalne spoza Listy 
(decyzja po stronie klastra). Produkty te będą sprzedawane zarówno 
w lokalach gastronomicznych jak i MPR-ach, sklepach spożywczych, 
kioskach, sklepach z pamiątkami, punktach informacji turystycznej itp.  

Docelowe segmenty 
rynku  

Wiek: 18+ 
Płeć: kobiety i mężczyźni 
Status materialny (dochód rozporządzalny na całą rodzinę): średnia 
i powyżej średniej krajowej (średni i wysoki) 
Geografia: Polska i zagranica 
Motywacja: amatorzy turystyki aktywnej i specjalistycznej, hobbyści  
Rodzaj turysty rowerowego: wycieczkowy, jednodniowy, ciekawy świata  
Długość pobytu: turyści weekendowi, turyści długoterminowi 
Skład i ilość grupy: rodziny z dziećmi; turyści indywidualni i grupowi 

Wykorzystywany 
potencjał 

 Punkty gastronomiczne na terenie szlaku Green Velo 
zainteresowane uczestnictwem w Sieci obiektów oferujących 
Przysmaki Regionalne Green Velo 

 Dziedzictwo kulinarne 12 Królestw  

 Produkcja rolna, w tym ekologiczna produkcja, przetwórstwo rolno-
spożywcze w 5 regionach  

 Działalność w zakresie wytwarzania produktów regionalnych 
Lokalnych Grup Działania  

 Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Unikalność oferty/ 
wyróżniki 

 Połączenie kuchni tradycyjnej z kuchnią fit, dostosowaną 
do aktywności fizycznej, w szczególności rowerowej (kuchnia fusion)  

 Możliwość spróbowania danego produktu regionalnego, aby bez 
ryzyka zamówić całe dane/kupić „smaczną pamiątkę” 

Założenia: 1. Za weryfikację obiektów gastronomicznych odpowiedzialny będzie 
koordynator klastra. Weryfikacja finansowana będzie w ramach 
szkoleń organizowanych przez koordynatora. Przedsiębiorca 
wnioskuje o dofinansowanie szkolenia organizowanego przez 
koordynatora klastra. Koordynator otrzymuje środki na realizację 
szkolenia (zapewnienie trenera-audytora, organizacja szkolenia). 
U przedsiębiorców, którzy wzięli udział w szkoleniu koordynator 
klastra przeprowadza audyt. Jeżeli w wyniku audytu wystąpi 
konieczność dostosowania obiektów do wymogów koordynatora, 
koszty dostosowania obiektu do obsługi rowerzystów pokrywane są 
przez przedsiębiorców (część podmiotów, czyli te, które uzyskały 
status MPR już są dostosowane do tej obsługi). 

2. Koordynator klastra będzie odpowiedzialny za promocję Sieci 
obiektów (w tym m.in. opracowanie specjalnego logo Sieci – znak 
Green Velo i symbol kulinarny), przygotowanie i zamieszczenie 
odpowiednich informacji na Portalu, notek na strony partnerów, 
członków klastra, przygotowanie i wydruk ulotek).  



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

223 

3. Po pozytywnym przejściu weryfikacji Koordynator daje możliwość 
obiektom zamieszczenia na swoim lokalu przygotowanego 
oznakowania. Przedsiębiorca na swój koszt przygotowuje tabliczkę.  

4. Koordynator jest odpowiedzialny za nabór i weryfikację producentów 
zgłaszających chęć sprzedaży swoich produktów regionalnych.  

5. Producenci i punkty dystrybucji będą ponosili roczną opłatę 
za wykorzystywanie znaku Sieci obiektów kulinarnych Green Velo – 
producenci.  

6. Koordynator jest odpowiedzialny za promocję oferty gastronomicznej 
z użyciem produktów regionalnych oraz za zapewnienie 
odpowiedniej ekspozycji produktów u pośredników sprzedających 
pamiątki.  

7. Koordynator jest odpowiedzialny za opracowanie i wydruk Bedekera. 
Koszt będzie pokryty ze składek członków Klastra.   

8. Koordynator jest odpowiedzialny za opracowanie i wydruk książki 
kucharskiej - Księgi smaków Polski Wschodniej oraz za sprzedaż 
tego wydawnictwa. Koszt wydania książki będzie pokryty ze składek 
członków Klastra.   

9. Zakładana liczba obiektów gastronomicznych wchodzących w szlak 
kulinarny Green Velo: 100 przedsiębiorców. 

10. Zakładana liczba punktów sprzedaży produktów regionalnych 
(obiekty gastronomiczne, MPR-y, sklepy spożywcze, kioski, sklepy 
z pamiątkami, punkty informacji turystycznej: 200 obiektów 

11. Zakładana liczba produktów z każdego województwa: podkarpackie 
7 (producentów 21), lubelskie 7 (producentów 21), podlaskie 4 
(producentów 12), warmińsko-mazurskie 3 (producentów 9), 
świętokrzyskie 4 (12 producentów). 

12. Wszystkie podmioty działające w ramach szlaku kulinarnego 
zawiążą współpracę w ciągu roku.  

13. Na skutek działań promocyjnych w Polsce Wschodniej 
i dynamicznego rozwoju produktów turystycznych nastąpi wzrost 
ruchu turystycznego. Szlak Green Velo wykorzysta ten wzrost 
w zależności od długości szlaku w danym województwie.  

Rola Klastra: Inicjator i koordynator działań, właściciel marki.  

Wiodący partnerzy: Obiekty gastronomiczne, lokalni wytwórcy produktów regionalnych, LGD, 
MPR-y, sklepy spożywcze, kioski, sklepy z pamiątkami, punkty informacji 
turystycznej, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, organizacje 
pozarządowe  

Korzyści dla 
koordynatora Klastra  

 Wpływy z prowadzenia szkoleń  - marża od każdego uczestnika  

 Wpływy z nadawanych rekomendacji w ramach sieci obiektów 
kulinarnych 

 Sprzedaż wydawnictw (możliwość umieszczenia reklam)  

Korzyści dla 
przedsiębiorców 

 Gastronomia i dystrybutorzy – większa sprzedaż gastronomii, w tym 
kanapki na drogę i „smacznej pamiątki” 

 Lepiej wykwalifikowany personel – wyższy poziom usług i większe 
zadowolenie klientów przekładające się na większy ruch turystyczny  

Weryfikacja efektów:  Liczba punktów gastronomicznych, które przystąpiły do sieci 
obiektów kulinarnych  

 Badanie opinii branży – restauratorów 

 Badanie opinii turystów 

 Liczba artykułów o ofercie gastronomiczne, o sieci obiektów 
kulinarnych itp. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

  



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

224 

5. Zgodność z dokumentami nadrzędnymi  

 

5.1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie (KSRR)  

 
Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym "Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) w zakresie celu strategicznego: 

Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności 
w horyzoncie długookresowym, a także z 3 celami polityki regionalnej do 2020 roku oraz 
następującymi działaniami: 

 Cel polityki regionalnej do 2020 roku:  

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), 

 Działanie: 

1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych 
i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi 

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne 

 Cel polityki regionalnej do 2020 roku:  

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych („spójność”), 

 Działanie: 

2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym 

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do 
dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 

2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze 

2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów 
przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE 

2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich 
na obszarach o najniższej dostępności 

 Cel polityki regionalnej do 2020 roku:  

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 

 Działanie: 

3.1. Wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki regionalnej  

3.2. Poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym ich właściwe 
ukierunkowanie terytorialne 

3.3. Przebudowa i wzmocnienie koordynacji w systemie wieloszczeblowego 
zarządzania 
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3.4. Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu 
o sieci współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej 

 

5.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 

Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 w zakresie następujących celów strategicznych i przypisanych do nich kierunków 
działań: 

 Cel strategiczny: 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów  

 Kierunki działań: 

2.1. Wspomaganie spójności w układzie krajowym: Pomorze Środkowe – Polska 
Zachodnia – Polska Centralna – Polska Wschodnia,  

2.2. Regionalną integrację funkcjonalną, wspomaganie rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału do 
specjalizacji terytorialnej, 

2.3. Wspomaganie spójności w obszarach problemowych.  

 Cel strategiczny: 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej  

 Kierunki działań: 

3.1. Poprawa dostępności polskich miast i regionów,  

3.2. Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu,  

 Cel strategiczny: 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski  

 Kierunki działań: 

4.2. Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej  

4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej  

 Cel strategiczny: 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego  

 Kierunki działań: 

6.1. Ochrona interesu publicznego  
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6.4. Wdrożenie do systemu gospodarowania przestrzenią podstawowych, 
zróżnicowanych terytorialnie i spójnych z polityką rozwoju, instrumentów 
ekonomicznych  

6.5. Tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej dla 
prawidłowego działania mechanizmów rynkowych oraz dla aktywności 
inwestorów i przedsiębiorców.  

 
5.3. Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku 

 
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku stanowi kontynuację dokumentu pn. Kierunki 
rozwoju turystyki do 2015 roku. Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie 
produktem turystycznym „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna z Programem 
Rozwoju Turystyki do 2020 jest zgodna ze wszystkimi celami zapisanymi Programie Rozwoju 
Turystyki do 2020 roku, tj. z: 

 celem głównym Programu: Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki 
poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki, 
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,  

a także z celami operacyjnymi i zadaniami: 

 Cel operacyjny: 

1. Rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako 
czynnika konkurencyjnej gospodarki. 

 Zadania: 

1.1. Wspieranie innowacji oraz ekoinnowacji w turystyce i usługach turystycznych.  

1.2. Wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowania turystyki 
i innowacyjnych przedsiębiorstw sektora turystycznego. 

1.3. Wykorzystanie wyników B+R na bazie Obserwatorium Turystyki w rozwoju 
innowacyjnych produktów turystyki i stymulowaniu międzysektorowej współpracy 
na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej oraz B+R dla sektora turystyki. 

1.4. Wykorzystanie praw ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań w sektorze 
turystyki i tworzenia innowacyjnych produktów w turystyce. 

1.5. Budowa sprawności regulacyjnej i instytucjonalnej oraz administracyjnej 
dla rozwoju turystyki, w tym wsparcia merytorycznego dla przedsiębiorców 
i stowarzyszeń sektora turystyki. 

 Cel operacyjny: 

2. Wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki, 
zwiększenie kompetencji kadr w zarządzaniu przedsiębiorczością turystyczną. 

 Zadania: 

2.4. Działania na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego. 

2.5. Wsparcie rozwoju systemów certyfikacji i zarządzania w sektorze turystyki. 

2.6. Włączenie obszaru turystyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
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2.7. Wspieranie rozwoju turystyki społecznej i krajoznawstwa, w tym zwłaszcza 
uczestnictwa w turystyce krajowej dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin 
wielodzietnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych. 

 Cel operacyjny: 

3. Promocja priorytetowych obszarów produktów turystycznych kraju i regionów oraz 
specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce. 

 Zadania: 

3.1. Promocja regionalnych produktów turystycznych i specjalizacji regionalnych w 
turystyce. 

3.2. Wykorzystanie narzędzi i instrumentów oraz podnoszenie jakości 
technologicznej e-systemów informacji i usług w sektorze turystyki, a także 
nowoczesnych systemów gospodarki elektronicznej na potrzeby rozwoju 
turystyki. 

3.3. Rozwój zróżnicowanych instrumentów wsparcia promocji i eksportu usług oraz 
produktów przedsiębiorczości sektora turystyki i sektorów powiązanych z 
rozwojem turystyki. 

3.4. Wsparcie promocji turystyki i inicjatyw związanych z jej rozwojem, m.in. na 
bazie dziedzictwa kulturowego i rekreacji. 

 Cel operacyjny: 

4. Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury 
turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów ochrony 
środowiska. 

 Zadania: 

4.1. Wsparcie inwestycji turystycznych w ramach programów rewitalizacji, rozwoju 
miast i obszarów wiejskich oraz tworzenie nowych usług. 

4.2. Wsparcie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury turystycznej. 

 
5.4. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020  

 
Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 jest 
zgodna ze wszystkim celami zapisanymi w Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki 
na lata 2012-2020, tj. z: 

 Celem strategicznym: Poprawa pozycji konkurencyjnej Polski na międzynarodowym rynku 
turystycznym. 

a także z następującymi celami operacyjnymi i przypisanymi do nich działaniami 

 Cel operacyjny  

1 -–  Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w zakresie turystyki.  

 Działania: 

1.1. Badanie konsumentów usług turystycznych. 

1.2. Monitoring i analizy. 
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 Cel operacyjny  

2 – Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego.  

 Działania: 

2.1. Promocja i wspieranie rozwoju produktów na rynku krajowym. 

2.2. Komunikacja na rynku krajowym. 

 Cel operacyjny  

3 – Zwiększanie dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym o atrakcyjności 
turystycznej Polski.  

 Działania: 

3.1. Promocja na rynkach zagranicznych. 

3.2. Informacja i promocja za pośrednictwem Internetu. 

 

5.5. Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2020 

 

Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna ze Strategią rozwoju turystyki w województwie 
świętokrzyskim na lata 2015-2020 w zakresie: 

 celu nadrzędnego: Pełne wykorzystanie zrealizowanych projektów turystycznych 
i okołoturystycznych dla uzyskania efektów gospodarczych i społecznych wynikających 
z rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim, 

oraz obszarów koncentracji działań i celów operacyjnych: 

 Obszar koncentracji działań: Skomercjalizowana oferta turystyczna regionu. 

 Cele operacyjne: 

1. Wsparcie rozwoju flagowych produktów turystycznych województwa. 

2. Rozwój nowych produktów turystycznych. 

3. Komercjalizacja oferty turystycznej regionu.  

 Obszar koncentracji działań: Funkcjonalnie zorganizowana, zrównoważona przestrzeń 
turystyczna oraz wysoka dostępność regionu i jego atrakcji. 

 Cele operacyjne: 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu. 

2. Wzrost dostępności atrakcji turystycznych.  

3. Rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. 

 Obszar koncentracji działań: Wysoki potencjał kadrowy i organizacyjny interesariuszy 
rynku turystycznego. 

 Cele operacyjne: 

1. Wzrost kwalifikacji kadr turystycznych. 

2. Wzmocnienie i utrzymanie potencjału partnerów rynku turystycznego.  
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3. Wzrost rangi i atrakcyjności branży turystycznej. 

 Obszar koncentracji działań: Zintegrowany marketing regionu i efektywna komunikacja 
marketingowa. 

 Cele operacyjne: 

1. Kontynuacja budowy rozpoznawalnej i silnej marki województwa o wyróżniającym 
się wizerunku. 

2. Efektywne wsparcie promocyjne produktów turystycznych.  

3. Uruchomienie specjalnych projektów promocyjnych. 

4. Budowa i wdrożenie marketingowej Platformy Współpracy pomiędzy partnerami 
rynku. 

 
5.6. Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego  

 
Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna ze Strategią rozwoju turystyki województwa 
warmińsko-mazurskiego w zakresie: 

wszystkich czterech pól strategicznych: produkt turystyczny, promocja, zasoby ludzkie 
i struktury organizacyjne.  

priorytetów rozwojowych oraz celów strategicznych: 

 Priorytet rozwojowy: 

1. Rozwój regionalnych produktów turystycznych. 

 Cele strategiczne: 

 Rozwój produktów wizerunkowych. 

 Rozwój produktów podstawowych. 

 Rozwój produktów niszowych. 

 Rozwój produktów uzupełniających. 

 Priorytet rozwojowy: 

2. Skuteczna promocja produktów turystycznych. 

 Cele strategiczne: 

 Poprawa promocji regionu i produktów turystycznych. 

 Usprawnienie systemu regionalnej informacji turystycznej.  

 Priorytet rozwojowy: 

3. Rozwój aktywności społecznej i kadr oraz branżowych struktur organizacyjnych. 

 Cele strategiczne: 

 Aktywizacja społeczna na rzecz turystyki i krajoznawstwa. 

 Kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadr turystycznych. 

 Rozwój branżowych struktur organizacyjnych. 
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5.7. Strategia rozwoju województwa lubelskiego  

 
Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 
na ata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie następujących celów strategicznych 
i celów operacyjnych: 

 Cel strategiczny:  

1.  „Wzmacnianie urbanizacji regionu”. 

 Cel operacyjny: 

1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast.  

 Cel strategiczny:  

2.  Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

 Cel operacyjny: 

2.1. Poprawa warunków dla wzrostu towarowości i konkurencyjności gospodarstw. 

2.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

2.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 
współpracy rolników. 

2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich. 

2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną, 
energetyczną. 

 Cel strategiczny:  

3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 
technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. 

 Cel operacyjny: 

3.1. Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji 
ich wyników. 

3.3. Stworzenie systemu naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego wsparcia 
na rzecz rozwoju wybranych sektorów gospodarki. 

3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. 

3.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 Cel strategiczny:  

4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

 Cel operacyjny: 

4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu. 

4.2. Wspieranie włączenia społecznego. 

4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi współpracy 
wewnątrzregionalnej. 
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4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb 
gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska 
przyrodniczego. 

W chwili obecnej Urząd Marszałkowski prowadzi prace nad audytem turystycznym, którego 
celem jest dogłębne poznanie Regionu Lubelskiego i jego potencjału oraz ograniczeń rozwoju 
w dziedzinie turystyki. Audyt turystyczny będzie podstawą do opracowania „Programu rozwoju 
turystyki w województwie lubelskim”.  

 
5.8. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego  

 
Do 2013 r. dokumentem warunkującym rozwój turystyki w województwie podkarpackim była: 
Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Obecnie 
dokumentem kierunkowym dla rozwoju turystyki w województwie podkarpackim jest Strategia 
rozwoju województwa - podkarpackie 2020.  

Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna ze Strategią rozwoju województwa - podkarpackie 
2020 w zakresie następujących celów i priorytetów: 

 Cel główny: 

Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego 
i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia 
mieszkańców. 

 Priorytet: 

1.3. Turystyka.  

Cel: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym 
potencjale turystycznym regionu.  

 Priorytet: 

1.4. Rolnictwo.  

Cel: Poprawa konkurencyjności sektora rolno – spożywczego.  

 Priorytet: 

2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe.  

Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu.  

 Priorytet: 

2.8. Społeczeństwo obywatelskie.  

Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne.  

 Priorytet: 

2.9. Włączenie społeczne.  

Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej 
w regionie.  
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 Priorytet: 

2.6. Sport powszechny.  

Cel: Zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego 
społeczeństwa. 

 Priorytet: 

3.4. Funkcje obszarów wiejskich. 

Cel: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy 
i wypoczynku. 

 Priorytet: 

3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu. 

Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów 
wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych w wymiarze regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym. 

 

5.9. Strategia rozwoju województwa podlaskiego 

 
Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim 
w chwili obecnej jest Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego 
województwa podlaskiego w latach 2010-2015. Jednakże przewidziany okres programowania 
kończy się w bieżącym roku. Od 2016 r. podstawowym dokumentem programującym rozwój 
turystyki w województwie podlaskim będzie Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 
roku 2020.  

Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 
do roku 2020 w zakresie następujących celów horyzontalnych, strategicznych i operacyjnych: 

 Cele horyzontalne: 

 Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą harmonii aktywności człowieka i 
przyrody, 

 Infrastruktura techniczna i teleinformatyczna otwierająca region dla inwestorów, 
mieszkańców, sąsiadów i turystów. 

 Cel strategiczny: 

1. Konkurencyjna gospodarka. 

 Cele operacyjne: 

1.1. Rozwój przedsiębiorczości. 

1.2. Wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

1.3. Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców 
regionu. 

1.4. Kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojowych. 

1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych. 
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 Cel strategiczny: 

2. Powiązania krajowe i międzynarodowe. 

 Cele operacyjne: 

2.1. Aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku ponadregionalnym. 

2.3. Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej. 

2.4. Rozwój partnerskiej współpracy międzyregionalnej. 

2.5. Podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu. 

 Cel strategiczny: 

3. Jakość życia. 

 Cele operacyjne: 

1.1. Popraw spójności społecznej. 

1.2. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. 

1.3. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

 
5.10. Podsumowanie 

 

Strategia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo" została poddana analizie zgodności z 9 dokumentami 
nadrzędnymi: 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 
(KSRR),  

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, 

 Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020,  

 Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2020, 

 Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego, 

 Strategia rozwoju województwa lubelskiego, 

 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego, 

 Strategia rozwoju województwa podlaskiego. 

Analizując powyższe dokumenty należy stwierdzić, iż cele zapisane Strategia podmiotu 
odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym „Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo" jest zgodna z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym, w tym 
dokumentami branżowymi oraz ogólnymi i sektorowymi dokumentami strategicznym 
na poziomie wojewódzkim. 
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Część C – Biznes plan 
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1. Plan działalności operacyjnej 

 

Plan działalności operacyjnej prezentuje założenia w zakresie podstawowych obszarów 
działania klastra „Green Velo”, planowanych do wdrożenia produktów i projektów oraz zakresu 
i metod współpracy z partnerami zarówno z sektora MŚP jak i jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i sektora nauki. 

 

1.1. Planowane produkty i usługi klastra „Green Velo” 

 

Klaster „Green Velo” to podmiot powołany do zarządzania szlakiem turystycznym „Green 
Velo”. Podstawowe zakres działalności zaplanowane dla klastra obejmują: 

 Zarządzanie marką „Green Velo” i promocja produktu liniowego, 

 Utrzymanie systemu MPR (Miejsc Przyjaznych Rowerzystom), 

 Utrzymanie i rozwój portalu „Green Velo”, 

 Budowanie partnerstwa wokół produktu turystycznego „szlak rowerowy Green Velo”. 

Schematycznie podstawowe zakres klastra prezentuje schemat poniżej. 

 
Schemat 5. Zakresy działalności klastra „Green Velo” 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Podstawowy zakres działalności klastra będą stanowić podstawę oferty produktowej klastra. 
Oferta będzie oferowana członkom klastra w ramach opłacanej przez nich składki 
członkowskiej. 

Usługa utrzymania portalu „Green Velo” będzie wykonywana na zlecenie ROT Województwa 
Świętokrzyskiego. Usługa będzie dodatkowo finansowana z opłat wnoszonych przez Zarządy 

Zarządzanie 
marka i promocja

Utrzymanie 
systemu MPR

Utrzymanie i 
rozwój portalu

Budowa 
partnerstwa wokół 

szlaku
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Województw Polski Wschodniej na podstawie umów partnerstwa zawartych pomiędzy 
województwami a ROT.  

W ramach realizacji celu strategicznego klastra w obszarze oferty rynkowej: „Atrakcyjny, 
dostępny, wysokiej jakości zintegrowany produkt turystyki rowerowej” planowane jest 
opracowanie i wprowadzenie do oferty klastra szeregu produktów o charakterze komercyjnym 
adresowanych przede wszystkim do podmiotów gospodarczych działających w otoczenie 
„szlaku Green Velo”: 

1. Green Velo Couchsurfing - zachęcanie do oferowania noclegów lub usług przewodnika, 
pokazywanie korzyści, pobudzanie aktywności przedsiębiorców i osób fizycznych 
w obszarze geograficznym działania szlaku Green Velo, Udostępnienie informacji 
o możliwości darmowych noclegów w ramach oferty couchsurfingowej w sieci oraz na 
spotkaniach bezpośrednich rowerzystów. 

2. E-usługi (produkt sieciowy Green Velo) – system usług wspierających działania członków 
klastra: system rezerwacyjny, karta Green Velo, sieć czujników (beacon) umożliwiająca 
wsparcie informacyjno-promocyjne działania szlaku Green Velo, rozwinięte usługi mobilne, 
etc. 

3. Usługi marketingu i promocji w kraju i zagranicą – wsparcie promocyjne dla 
przedsiębiorców turystycznych działających w ramach klastra Green Velo (targi, misje 
gospodarcze, promocja internetowa, gra mobilna etc.). 

4. Usługi zarządzania projektami Green Velo – usługi w zakresie przygotowania projektów 
wspólnych dla członków klastra, opracowywanie wniosków i studiów wykonalności, analiz 
i ocen rynku, projektów referencyjnych udostępnianych członkom klastra w celu 
rozpowszechnienia wiedzy o możliwościach, sposobach i dobrych praktykach w 
prowadzeniu działalności turystycznej. Opracowane koncepcje działalności, wsparcie w 
pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów biznesowych dedykowane dla 
przedsiębiorców z klastra Green Velo. 

5. Pamiątki Green Velo – strona www na portalu GV, marka, system identyfikacji wizualnej, 
wsparcie w promocji i sprzedaży pamiątek związanych ze szlakiem Green Velo oraz 
regionem. 

 

1.2. Główne projekty umożliwiające realizację celów strategicznych 

 

Opracowanie i wdrożenie do oferty wskazanych powyżej produktów i usług wymagać będzie 

realizacji szeregu projektów w ramach klastra. W przypadku organizacji imprez dla jednostek 

samorządu terytorialnego będzie to rozwinięcie podstawowej działalności klastra i nie będzie 

ono wymagało organizacji w formie dodatkowego projektu. Pozostałe produkty komercyjne 

zostaną wdrożone w wyniku realizacji projektów, w tym opartych o finansowanie z funduszy 

Unii Europejskiej. Projekty będą realizowane zarówno przez sam klaster (np. Marketing i 

promocja) jak i przy współudziale członków klastra – przedsiębiorców (produkt sieciowy szlak 

Green Velo planowany do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polski 

Wschodniej). Dodatkowo przewiduje się realizację szeregu projektów, w których klaster Green 

Velo będzie organizatorem, animatorem i koordynatorem a bezpośrednimi realizatorami będą 

przedsiębiorstwa. W tabeli poniżej zestawiono planowane projekty klastra Green Velo do roku 

2020. 
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Tabela 46.  Zestawienie projektów i produktów klastra Green Velo 

Lp. Projekt Elementy projektu Realizacja 
Produkty klastra 

w wyniku 
projektu 

1.  Marketing i budowanie marki 
Green Velo 

Pamiątki Green 
Velo 

Klaster Green 
Velo Wsparcie 

promocyjne 
Organizacja 
misji i targów 

Marketing i 
promocja 

Klaster Green 
Velo 

Couchsurfing 
Klaster Green 
Velo 

2.  
Produkt sieciowy „Sieć 

zintegrowanych usług Green 
Velo” 

E-usługi 
Klaster Green 
Velo 

System 
rezerwacyjny 
Karta Green 
Velo 
Promocja na 
platformie 
beacon 
 

Parki rowerowe Przedsiębiorcy 
Zarządzanie 
projektami 

Wypożyczalnie 
rowerów 

Przedsiębiorcy 
Zarządzanie 
projektami 

Miejsca noclegowe 
– rozbudowa bazy 
hotelowej szlaku 

Przedsiębiorcy 
Zarządzanie 
projektami 

Źródło: opracowanie własne 

Efektem realizacji projektów będzie wzbogacenie oferty klastra, umożliwienie sprawnego 
działania organizacji i osiągniecie zaplanowanych celów strategicznych Green Velo. 
 

1.3. Przychody z działalności podstawowej klastra 

 
Podstawowa działalność operacyjna klastra powinna być finansowana przede wszystkim ze 
stałych wpływów: ze składek oraz umowy z ROT województwa świętokrzyskiego na 
utrzymanie portalu internetowego Green Velo. 

Założony poziom składek członkowskich dla poszczególnych grup członków uwzględnia 
wielkości obowiązujące w organizacjach członkowskich o podobnej skali i zakresie działania 
(np. izbach gospodarczych). Przyjęte wartości składek odzwierciedlają też możliwości 
płatnicze i potencjalne korzyści jakie oferuje klaster „Green Velo” swoim członkom. 

Tabela 47. Wielkości składek członkowskich (PLN) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Województwa 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 

Gminy 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Powiaty 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

LOTy i ROTy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Mikroprzedsiębiorstwa, gospodarstwa, osoby fizyczne 350 350 350 350 350 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Stowarzyszenia i fundacje 300 300 300 300 300 

Jednostki naukowe 600 600 600 600 600 

Inne jednostki organizacyjne (np. Lasy Państwowe, 
Parki) 

600 600 600 600 600 

Źródło: Opracowanie własne 
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Razem wpływy z tytułu składek członkowskich w klastrze zaplanowano na poziomie od 
467 500 złotych w roku 2016 do 704 400 złotych w roku 2020. Przychody wzrastają wraz ze 
wzrostem liczby członków klastra. 

Dodatkowo stałe przychody klastra obejmują umowę z ROT Województwa Świętokrzyskiego 
na utrzymanie portalu www w ramach której ROT przekaże Green Velo środki z opłat 
ponoszonych przez Zarządy województw Polski Wschodniej na mocy porozumienia w zakresie 
utrzymania rezultatów projektu w wysokości 20 000 złotych rocznie. Wielkość stałych wpływów 
założonych w ramach biznes planu prezentuje wykres poniżej. 

Wykres 3. Wielkości wpływów z tytułu składek i utrzymania portalu (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
1.4. Planowane przychody i koszty świadczenia usług oraz realizacji projektów 

 

Przychody ze sprzedaży produktów będą stanowić docelowo podstawowe źródło finansowania 
klastra Green Velo odpowiadające za ponad 50% planowanych wpływów klastra. W 2016 roku 
planowane jest wprowadzenie do oferty 2 produktów klastra: imprez promocyjnych Green Velo 
oraz oferty franczyzowej dla przedsiębiorców klastra. W roku 2017 założono uruchomienie 
Akademii Green Velo oraz usług marketingu i promocji. Usługi elektroniczne będą wdrażane 
od roku 2018. Planowany harmonogram wdrażania produktów klastra prezentuje schemat 
poniżej. 
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Schemat 6. Harmonogram wdrażania produktów do oferty klastra Green Velo 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Green Velo Couchsurfing będzie usługą stymulującą napływ turystów na szklak Green Velo, 
klaster utworzy odpowiedni profil na portalach społecznościowych oraz zakładkę na własnym 
portalu zachęcając zarówno turystów jak i osoby zainteresowane z obszaru działania szlaku 
do korzystania z usługi. Klaster nie przewiduje w okresie do roku 2020 pobierania przychodów 
z tytułu tej usługi. Jednocześnie koszty dodatkowe związane z jej realizacją będą stosunkowo 
niewielkie – ich wartość oszacowano na 6000 zł rocznie. Będą to koszty związane z usługami 
promocyjnymi w portalach społecznościowych oraz przygotowaniem i dystrybucją materiałów 
promocyjnych. Pozostałe koszty obsługi będą ponoszone w ramach bieżącej działalności i 
funkcjonowania struktury organizacji. 

Wykres 4. Planowane przychody i koszty usługi Couchsurfing Green Velo (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Usługi marketingowe związane z sprzedażą pamiątek będą stanowić kolejny z elementów 
oferty klastra Green Velo. Planuje się uruchomienie usług wspierających działalność 
przedsiębiorstw poprzez udostępnienie strony www, marki, systemu identyfikacji wizualnej, 
koncepcji działalności przedsiębiorców z klastra Green Velo oferujących pamiątki związane ze 
szlakiem GV oraz turystyką rowerową. Planuje się, że efektami wprowadzenia usługi Pamiątki 
GV do oferty klastra będzie zwiększenie zainteresowania turystów ofertą szlaku i zwiększenie 
liczby podróży w regionach działania szlaku. Zaplanowano, że wydatki związane z zakupem 
pamiątek przez turystów będą wynosić średnio 1,0% ich budżetu przeznaczonego na podróże. 

Średnie wydatki na podróż (zgodnie z zapisami Studium Wykonalności Projektu) wyniosą od 
65,0 zł w roku 2016 do 90,8 zł w roku 2020. Łącznie produkt przyczyni się do wzrostu 
przychodów przedsiębiorców w regionie o 3 020 tysięcy złotych. Przychody klastra będą 
stanowić opłaty w wysokości 1,0% przychodów przedsiębiorców. Koszty klastra będą w 
przeważającej większości zawierać się w kosztach organizacji. Dodatkowe koszty 
oszacowano na 5000 zł rocznie jako koszty usług obcych związanych z konsultacjami oraz 
wsparciem prawnym w zakresie organizacji podmiotów oraz pozyskiwaniem finansowania na 
projekty realizowane przez przedsiębiorców (np. definicja projektów referencyjnych, 
przygotowanie referencyjnych wniosków o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej). 

Planowane przychody i koszty w latach 2016-2020 z tytułu Pamiątek GV prezentuje wykres 
poniżej. 

Wykres 5. Przychody i koszty Pamiątki GV (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym produktem, który zostanie wprowadzony do oferty klastra GV w roku 2016 będzie 
zarządzanie projektami. Klaster będzie pełnić rolę koordynatora i lidera projektu Produkt 
sieciowy „szlak Green Velo” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polski 
Wschodniej. Klaster planuje prowadzić działania związane z przygotowaniem wniosku 
o dofinansowanie, definicją projektu i działań, przygotowaniem referencyjnych modeli 
działania przedsięwzięć turystycznych w ramach projektu a także doradzać w zakresie 
rozliczania projektu z instytucją wdrażającą. Wynagrodzenie klastra będzie wynosić 1,0% 
wartości dofinansowania uzyskiwanego w ramach projektu przez przedsiębiorstwa członków 
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konsorcjum projektowego. Wartości przychodów klastra zaplanowane z tego tytułu prezentuje 
wykres poniżej.  

Wykres 6. Przychody z usługi Zarządzanie projektami (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Kierując się konserwatywną polityką planowania finansowego w latach 2019-2020 
nie przewidziano przychodów z tego tytułu choć w praktyce należy spodziewać się obsługi 
przez klaster kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub 
środków krajowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na przychody i wyniki finansowe klastra. 

Usługi marketingowe i promocyjne będą w pierwszej kolejności finansować dalszą promocję 
marki Green Velo i wspierać osiągnięcie celów strategicznych w zakresie przyciągnięcia 
turystów do regionu. Większość działań promocyjnych będzie realizowana w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Klaster Green Velo zaoferuje 
przedsiębiorcom skupionym w klastrze usługi organizacji udziału w targach i misjach 
(przygotowanie materiałów, pośrednictwo w zakupie powierzchni i stanowisk wystawowych, 
organizację wyjazdów i spotkań z partnerami biznesowymi w kraju i zagranicą). Cenę usługi 
zaplanowano w wysokości 1000 zł dla targów i misji gospodarczych. Koszty dla klastra 
oszacowano na 300 zł dla każdej usługi (większość kosztów będzie realizowana w ramach 
działalności podstawowej). Docelowo w ramach produktu zaplanowano przychody 
w wysokości 40 000 zł rocznie. 

Koszty i przychody zaplanowane w ramach usługi prezentuje wykres poniżej. 
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Wykres 7. Przychody i koszty usługi marketingowe i promocyjne (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

E-usługi klastra to docelowo kluczowe źródło przychodów Green Velo. Usługi elektroniczne 
będą obejmować zarówno system rezerwacyjny udostępniany przedsiębiorcom działającym 
na szlaku Green Velo, jak też kartę Green Velo (dostępną w formie fizycznej oraz 
elektronicznej) a także usługi lokalizacyjne, informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem 
innowacyjnej platformy sensorów zlokalizowanych na szlaku Green Velo. Ze względu na 
konieczność stworzenia znacznej infrastruktury oraz poniesienia znaczących nakładów 
finansowych założono realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020, przy czym 
pierwsze produkty z zakresu e-usług zostałby wprowadzone do oferty klastra w 2018 roku.  

Podstawą oszacowania liczby rezerwacji była liczba podróży wielodniowych na szlaku Green 
Velo zaplanowanych w Studium Wykonalności projektu. W celu oszacowania liczby 
potencjalnych rezerwacji przyjęto udział systemu rezerwacyjnego klastra w obsłudze tych 
podróży. Docelowo założono osiągnięcie 10% udziału w obsługiwanych podróżach co oznacza 
obsługę ponad 12 000 rezerwacji w 2020 roku. Szczegółowo zaplanowaną liczbę rezerwacji 
w poszczególnych latach prezentuje wykres poniżej. 
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Wykres 8. Planowana liczba rezerwacji obsługiwanych przez system GV 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Kwotę opłat za pojedynczą rezerwacje obliczono jako iloczyn 3% prowizji (opłata w wysokości 
połowy standardów rynkowych OTA) oraz 70% kwot przeznaczanych na podróż wielodniową 
w Studium Wykonalności, co przekłada się na przychody jednostkowe klastra w wysokości od 
4,8 zł w roku 2018 do 5,6 zł w roku 2020. 

Karta Green Velo będzie umożliwiać uzyskanie rabatów po wydaniu jednorazowej kwoty 100 
zł na zakup karty. Potencjał sprzedaży kart oszacowano na 3,0% podróży wielodniowych 
planowanych na szlaku co oznacza w roku 2020 sprzedaż 3 688 kart Green Velo, co przełoży 
się na przychody w wysokości 368,8 tysiąca złotych.  

Usługi marketingowo-informacyjne platformy sensorów to oprócz szeregu usług bezpłatnych 
usprawniających funkcjonowanie szlaku również dzierżawa platformy dla kampanii 
promocyjnych wybranych marek. W biznes planie założono realizację jednej kampanii rocznie 
w cenie 50 000 zł sztuka. 

Koszty związane z e-usługami to koszty dodatkowego zatrudnienia – założono początkowo 
(2016 r) jedną dodatkową osobę a od 2020 roku dwie  dodatkowe osoby (zatrudnione na 
zasadzie outsourcingu), koszty utrzymania systemów IT założone na poziomie 3% wartości 
zakupu systemów oraz rozliczenia z partnerami karty Green Velo, którzy otrzymają 70% 
wpływów z tytułu karty. Docelowo należy spodziewać się marży na produkcie w wysokości 
około 19% przychodów ze sprzedaży. Szczegółowo planowane przychody i koszty e-usług 
w poszczególnych latach prezentuje wykres poniżej.  
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Wykres 9. Przychody i koszty usługi elektroniczne klastra (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Docelowo sprzedaż produktów będzie generować przychody w wysokości ponad 600 tysięcy 
zł rocznie i odpowiadać za 46% wszystkich przychodów klastra Green Velo. Plany w zakresie 
sprzedaży produktów i ich udział w przychodach ogółem prezentuje wykres poniżej. 

Wykres 10. Przychody ze sprzedaży produktów i udział w przychodach ogółem (PLN/%) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Planowana marża bezpośrednia na sprzedaży produktów będzie stopniowo wzrastać 
z poziomu (-44) tysięcy złotych w roku 2016 do poziomu 151,6  tysięca złotych w roku 2020. 
Planowany procentowy poziom marży to docelowo 25% wartości przychodów. 

 

1.5. Wydatki projektowe i nakłady inwestycyjne 

 

W biznes planie uwzględniono wydatki niezbędne do realizacji projektów zaplanowanych 
w niniejszym biznes planie, w których podmiotem realizującym będzie klaster Green Velo. 
Planowane nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw – członków klastra uwzględniono jedynie w 
analizie ekonomicznej. W analizie uwzględniono więc wydatki wynikające z dwóch 
zaplanowanych do realizacji projektów: 

 Marketing i promocja klastra i szlaku Green Velo, 

 E-usługi / Produkt sieciowy „Sieć zintegrowanych usług Green Velo”. 

Łączne wydatki planowane w ramach projektu „marketing i promocja Green Velo w Polsce i 
zagranicą” wyniosą w latach 2016 – 2020 łącznie 335 tysięcy złotych. Szczegółowe plany 
wydatków i ich rozłożenie w czasie prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 48. Planowane wydatki w zakresie marketingu i promocji klastra i szlaku GV w kraju i zagranicą 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Misje gospodarcze/spotkania z partnerami 0 20 000 20 000 20 000 40 000 

Materiały promocyjne 0 20 000 0 0 20 000 

Gra symulacyjna 0 60 000 0 0 0 

Tydzień GV 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Promocja na portalach społ. 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

RAZEM 27 000 127 000 47 000 47 000 87 000 

Źródło: Opracowanie własne 

Nakłady związane z budową e-usług na potrzeby klastra zaplanowano łącznie w wysokości 2 
400 000 zł. Szczegółowy rozkład nakładów prezentuje wykres poniżej. 
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Wykres 11. Nakłady niezbędne do wdrożenia e-usług klastra Green Velo (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Większość planowanych nakładów zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
W analizie założono 50% dofinansowanie wydatków związanych z promocją i marketingiem 
oraz 70% wydatków na przygotowanie i wdrożenie e-usług. Planowane wydatki, 
dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz wkład własny jaki powinien wygospodarować klaster 
w poszczególnych latach prezentuje wykres poniżej. 

Wykres 12. Planowane wydatki, finansowanie ze środków UE oraz wkład własny klastra GV (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Łącznie zaplanowane wydatki w ramach projektów w latach 2016-2020 wyniosą 2 735 tysięcy 
zł. Wymagany wkład własny w całym okresie (nakłady netto klastra) to 887 000 zł. W celu 
sfinansowania wkładu własnego w realizowanych przez klaster GV projektach założono 
wniesienie przez członków konsorcjów projektowych i innych członków klastra 
zainteresowanych efektami projektu specjalnej wpłaty na rzecz pokrycia 100% wkładu 
własnego dla koordynatora klastra. 

W celu prawidłowego zaprezentowania wydatków związanych z projektami w biznes planie 
przyjęto, że wydatki na projekt Marketing i promocja klastra i szlaku Green Velo stanowią 
koszty usług obcych i są w całości odzwierciedlane w rachunku wyników stowarzyszenia 
podczas gdy wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO PW będą 
stanowić wartości niematerialne i prawne (WNIP) i jako takie będą amortyzowane w okresie 
5 lat od daty zakupu (stawka amortyzacji 20%).  

Uzyskane wsparcie w postaci dotacji zostało uwzględnione w rachunku wyników klastra jako 
pozostałe przychody operacyjne i rozliczone w czasie przyjmując jako okres amortyzacji 
dotacji 3 lata okresu trwałości (przyjęty okres odpowiada okresowi trwałości przewidzianemu 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw gdyż w tym wypadku koordynator klastra będzie 
występować w takim właśnie charakterze). 

 

 

1.6. Współpraca z członkami i partnerami 

 

Kluczowym powodem powstania i rozwoju powiązania jest potrzeba wzmocnienia sektora 
usług turystycznych wokół produktu liniowego turystyki rowerowej „szlaku Green Velo”. Klaster 
skoncentruje swoją działalność w branży turystycznej. Klaster turystyczny będzie skupiać 
podmioty związane z tą branżą (hotele, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne, biura 
podróży, lokalne organizacje turystyczne, firmy zajmujące się marketingiem miejsc etc.). Silnie 
w ramach klastra będą reprezentowane również samorządy terytorialne, na których terenie 
(lub w pobliżu) został zlokalizowany „szlak Green Velo”.  

Rola jednostek samorządu terytorialnego w klastrze będzie wiodąca ze względu na fakt, że to 
właśnie one dysponują i zarządzają fizyczną infrastrukturą (ścieżkami rowerowymi) szlaku 
„Green Velo”. Jedynie w przypadku ścisłej kooperacji pomiędzy różnymi aktorami możliwe 
będzie wypracowanie wspólnych produktów i metod zarządzania szlakiem. 

Klaster do swoich inicjatyw zapraszać będzie zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, 
jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje o różnych profilach działalności. 
Różnorodność sprzyja kreatywnym rozwiązaniom i jest istotnym czynnikiem rozwoju 
organizacji. Zapewnienie reprezentatywności wszystkich aktorów rynku turystycznego w 
Organizacji Operatora niezbędnych dla zapewnienia rozwoju produktu jest jednym z celów 
powstania klastra. 

Kluczowym aspektem działania organizacji będzie pobudzanie rozwoju lokalnego i wspieranie 
przedsiębiorczości w obszarze turystyki rowerowej. Cele strategiczne klastra obejmują 
intensywny rozwój ofert turystycznych reprezentujących liniowy produkt turystyczny turystyki 
rowerowej poprzez tworzenie i adaptację nowych produktów turystycznych, metodyczną 
budowę i rozwój systemu MPR oraz budowę zestawu usług komplementarnych. Dodatkowo 
ważnym obszarem działań klastra będzie rozwój kompetencji pracowników turystyki w Polsce 
Wschodniej poprzez szereg dedykowanych ofert edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do 
przedsiębiorców branży turystycznej w regionie. 
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Działania klastra powinny przyczynić się w znacznym stopniu do podnoszenia 
konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw, które współpracując tworzyć będą nowe 
niezwykle konkurencyjne produkty turystyczne. Oferowane na szeroką skale w pełni 
skomercjalizowane produkty turystyczne mogą przyczynić się do podniesienia 
konkurencyjności turystyki rowerowej i „szlaku Green Velo” w oczach turystów z Polski i 
zagranicy. Wynikiem działalności będzie również stymulacja popytu turystycznego w obszarze 
działania klastra. 

Docelowo zakłada się, że w ramach klastra działać powinno ponad 600 podmiotów 
zlokalizowanych wokół szlaku.  

Tabela 49. Przewidywana liczba członków klastra  

Członkowie klastra „Green Velo” 2016 2017 2018 2019 2020 

Województwa 5 5 5 5 5 

Gminy 25 60 80 100 105 

Powiaty 10 20 20 20 20 

ROTy 5 5 5 5 5 

Mikroprzedsiębiorstwa, gospodarstwa, osoby fiz. 90 200 300 350 400 

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 9 25 35 40 45 

Stowarzyszenia i fundacje 1 5 10 15 20 

Jednostki naukowe 1 3 5 6 7 

Inne jednostki organizacyjne (np. Lasy 
Państwowe, Parki) 

2 3 5 6 7 

Łącznie 148 326 465 547 614 

Źródło: Opracowanie własne 

Szerokie zaangażowanie przedsiębiorstw zaplanowane w niniejszym biznes planie wynika 
przede wszystkim z konkurencyjnej oferty jaką otrzymają oni w ramach klastra: system MPR 
zapewni im dostęp do usług promocyjnych, możliwość tworzenia produktów turystycznych 
pozwalających w pełni wykorzystać potencjał biznesu, wsparcia organizacyjnej, usług 
szkoleniowych a w przyszłości również do systemów rezerwacyjnych i usług elektronicznych 
wokół szlaku. 

Klaster będzie współpracować z władzami lokalnymi w celu promocji regionu i przedsiębiorstw 
w nim działających w kraju i zagranicą. Klaster stworzy środowisko sprzyjające współpracy 
w regionie i będzie wspierać inicjatywy na rzecz innowacyjności i rozwoju.  

Tworzenie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i ograniczenie wykluczenia społecznego, 
a także wzrost dochodów przedsiębiorstw pozytywnie wpłyną na finanse gmin i powiatów 
współpracujących w ramach klastra. 
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2. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia 

 

2.1. Schemat organizacyjny 

 
Schemat 7. Schemat organizacyjny 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
2.2. Kadra zarządzająca 

 
W skład kadry zarządzającej klastra będzie wchodzić Zarząd składający się z 15 członków 
oraz Dyrektor Biura Klastra. 

Członkowie Zarządu będą pełnić rolę reprezentacyjną oraz podejmować kierunkowe decyzje 
strategiczne związane z rozwojem klastra.  

Rolą Dyrektora Biura Klastra będzie zarzadzanie operacyjne organizacją oraz koordynacja 
działań w ramach zarządzania i rozwoju produktu szlak „Green Velo”. 

 

2.3. Plan zatrudnienia 

 
Planowane zatrudnienie w ramach klastra „Green Velo” w okresie 2016-2020 w przeliczeniu 
na ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 50. Plan zatrudnienia w klastrze (EPC) 

Etaty 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dyrektor biura 1 1 1 1 1 

2 Księgowy (outsourcing) 0,25 0,25 0,5 0,75 1 

3 Kierownik projektów 1 1 2 2 2 

4 Menadżer produktu 0 1 2 2 2 
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Etaty 2016 2017 2018 2019 2020 

5 Koordynator współpracy 2,75 2,75 4 4 6 

6 Specjalista IT (outsourcing) 0 0,5 0,5 0,75 1 

7 Asystent 0 1 1 1 1 

Razem 5,00 7,50 11,00 11,50 14,00 

Źródło: opracowanie własne 

Docelowo przewidziano zatrudnienie w zakresie 14 etatów pracy. W początkowym okresie 
(2016r.) zatrudnienie nie przekroczy 5 EPC.  

Księgowość oraz funkcja informatyka będzie realizowana na zasadzie outsourcingu (bez 
obciążenia kosztami ubezpieczeń społecznych /ZUS).  

 

2.4. Płace 

 

Wynagrodzenia będą stanowić podstawową pozycję kosztów w budżecie klastra „Green Velo”. 
Koszty płac wynikają z planowanego zatrudnienia w organizacji oraz poziomu wynagrodzeń 
przyjętych w biznes planie. Zaproponowany poziom wynagrodzeń wynika ze średniego 
poziomu płac w stolicach województw Polski Wschodniej oraz przyjętych założeń co do 
przelicznika wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. 

Średnia płaca w regionach aglomeracyjnych Polski Wschodniej według danych GUS wynosiła 
w 2014 roku 3 647 zł miesięcznie. Na podstawie trendów wzrostu wynagrodzeń 
zaplanowanych w dokumencie „Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, 

o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” z 14.11.2014r. oszacowano 

wartości dla roku 2015 i 2016, który stanowi podstawę szacunków przewidywanych 
wynagrodzeń w ramach klastra „Green Velo”. Średnie wynagrodzenie w 2016 roku 
oszacowano na 3 854 zł miesięcznie. 

Tabela 51. Średnie wynagrodzenia w stolicach województw Polski Wschodniej (PLN) 

Średnie wynagrodzenie 2013 2014 2015 2016 

Podregion 11 - lubelski 3 799 3 946 4 092 4 170 

Podregion 35 - rzeszowski 3 505 3 676 3 846 3 884 

Podregion 37 - białostocki 3 507 3 596 3 685 3 800 

Podregion 52 - kielecki 3 356 3 432 3 507 3 626 

Podregion 56 - olsztyński 3 454 3 588 3 722 3 792 

Średnia Polska Wschodnia 3 524 3 647 3 770 3 854 

Źródło: GUS BDL oraz prognoza na podstawie założeń „Wariantów rozwoju kraju…” 

W celu oszacowania wielkości wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk posłużono się 
współczynnikiem odnoszącym się do średniego wynagrodzenia określonego dla 5 stolic 
województw Polski Wschodniej. Przyjęte współczynniki oraz wartości pensji 
na poszczególnych stanowiskach prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 52. Prognoza wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (PLN) 

Wynagrodzenia Współczynnik 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dyrektor biura 1,5 5 782 5 938 6 092 6 263 6 438 

2 Księgowy 1,0 3 854 3 959 4 061 4 175 4 292 

3 Kierownik projektów 1,0 3 854 3 959 4 061 4 175 4 292 

4 Menadżer produktu 1,0 3 854 3 959 4 061 4 175 4 292 

5 Koordynator współpracy 0,8 3 084 3 167 3 249 3 340 3 434 

6 Specjalista IT 1,1 4 240 4 354 4 468 4 593 4 721 
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7 Asystent 0,6 2 313 2 375 2 437 2 505 2 575 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL oraz „Wariantów rozwoju kraju…” 

W kolejnych latach przyjęto tempo wzrostu określone w dokumencie „Zaktualizowane warianty 
rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy 
finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-
2020” z 14.11.2014r. wynoszące 2,6 – 2,8% rocznie. 

Tabela pokazuje kwoty brutto bez ZUS pracodawcy, który został policzony oddzielnie zgodnie 
z regulacjami prawa jako 20,61% wartości wynagrodzeń.  

 

2.5. Koszty organizacji  

 

Koszty funkcjonowania klastra „Green Velo” w roku 2016 (przyjęto rozpoczęcie działalności 
operacyjnej klastra od 1 lipca 2016r.) wraz z kosztami organizacji klastra wyniosą łącznie 351,2 
tysiaca złotych. W kolejnych latach należy spodziewać się stopniowego wzrostu kosztów ze 
względu na zwiększanie skali i zakresu działalności organizacji. Docelowo w roku 2020 
zaplanowano koszty funkcjonowania „Green Velo” na poziomie 1 006,9 tysiąca złotych. 

Wykres 13. Koszty organizacji klaster „Green Velo” w latach 2016-2020 (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Podstawowym kosztem funkcjonowania organizacji są koszty wynagrodzeń oraz związanych 
z nimi ubezpieczeń i świadczeń społecznych, które docelowo stanowić będą około 70% 
wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem klastra (bez realizacji projektów). 
Wielkość kosztów w poszczególnych latach będzie kształtować się na poziomie od 137 tysięcy 
złotych w roku 2016 (6 miesięcy działalności organizacji) do 785 tysięcy złotych w roku 2020. 
Szczegółowo planowane koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych prezentuje wykres 
poniżej.  

  

351 204

551 024

801 600 824 126

1 006 896

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2016 2017 2018 2019 2020



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

252 

Wykres 14. Koszty wynagrodzeń (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Ważną grupę kosztów organizacji będą stanowić koszty usług obcych. W tej pozycji 
uwzględniono: 

 koszty utrzymania portalu Green Velo w wysokości 20 000 zł rocznie 

 koszty promocji – pozycjonowanie stron www, reklama w Internecie, materiały promocyjne 
(ulotki foldery) w wysokości 21 000 zł w dwóch pierwszych latach i 16 000 w latach 
kolejnych 

 usługi prawne i konsultingowe – 20 000 zł rocznie 

 koszty organizacji spotkań i konferencji oraz delegacji pracowników klastra – od 16 800 zł 
w roku 2016 do 22 000 zł w roku 2020 

 koszty wynajmu biura na potrzeby klastra – docelowo 144 m2 w jednym z miast Polski 
Wschodniej w cenie 30 zł za 1 m2 miesięcznie. 

Zużycie materiałów i energii to koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej przez 
klaster oraz koszty materiałów biurowych. W pozycji tej uwzględniono również zakup 
niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy dla osób zatrudnionych w klastrze (przyjęto 
jednorazowe wydatki 6 000 zł na pracownika nowo zatrudnianego, koszt obejmuje zakup 
komputera oraz mebli i drobnego sprzętu biurowego). Koszty materiałów i energii wyniosą od 
33,3 tysiąca złotych w roku 2016 do 27,8 tysiąca złotych w roku 2020. 

Pozostałe koszty operacyjne oszacowano jako 5,0% kosztów w danym roku. 
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3. Plan finansowy działalności  

 

W rozdziale przedstawiono planowane wyniki działalności koordynatora klastra Green Velo na 
poziomie operacyjnym oraz EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation & 
Amortization) oraz dokonano szacunku potrzeb finansowych koordynatora w latach 2016-
2020.  

Analiza obejmuje również wskazanie źródeł finansowania wydatków oraz pokrycia 
ewentualnych deficytów w działalności bieżącej koordynatora a także prezentuje analizę 
podstawowych wskaźników finansowych dla analizowanego okresu.  

W ramach opracowania przygotowano też budżet klastra na rok 2016. 

 

3.1. Przewidywane wyniki działalności 

 
Łączne przychody ze sprzedaży klastra Green Velo w roku 2020 powinny osiągnąć poziom 
1 332 tysięcy złotych. Po uwzględnieniu przychodów z dotacji wartość ta przekroczy 1 500 
tysiąca złotych. Kluczową rolę w przychodach Green Velo będą odgrywać przychody ze 
składek od członków klastra,  które w całym okresie działalności będą odpowiadać za około 
50% przychodów GV. 

Klaster Green Velo będzie podmiotem niedziałającym dla zysku. Wyniki finansowe 
zaplanowane w niniejszym biznes planie wskazują na ujemną rentowność podmiotu na 
poziomie wyniku na sprzedaży. Uwzględnienie przychodów z dotacji Unii Europejskiej pozwoli 
na uzyskanie rentowności na poziomie operacyjnym przez większość okresu objętego analizą. 
Wynik EBITDA (a więc po wyeliminowaniu amortyzacji jako kosztu nie stanowiącego wydatku 
pieniężnego) utrzymywać się będzie na poziomie wyższym od zera, co wskazuje na 
możliwości prowadzenia działalności i braku zagrożeń dla funkcjonowania klastra w okresie 
objętym analizą. 

Szczegółowo planowane wyniki klastra zaprezentowano na wykresie poniżej. 
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Wykres 15. Przychody ogółem, koszty funkcjonowania, wynik operacyjny i EBITDA GV (zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W kolejnych latach należy spodziewać się utrzymania pozytywnych wyników klastra na 
poziomie zysku EBITDA oraz osiągnięcia trwałej rentowności na poziomie operacyjnym ze 
względu na zakończenie procesu inwestycyjnego oraz stopniowy spadek kosztów amortyzacji 
związanych z nabytym w procesie majątkiem. 

 

3.2. Opis działań operacyjnych wraz z projekcją źródeł finansowania  

 
Potrzeby finansowe klastra Green Velo to środki pieniężne niezbędne do sfinansowania 
działalności bieżącej oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji zaplanowanych 
projektów rozwojowych. Łączne potrzeby kapitałowe klastra GV w latach 2016-2020 wyniosą 
2 680 tysięcy złotych. Wielkości niezbędnego finansowania w poszczególnych latach prognozy 
prezentuje wykres poniżej. 
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Wykres 16. Potrzeby finansowania klastra Green Velo w latach 2016-2020 (zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Największe potrzeby finansowe występują w latach 2017 i 2018 w obu tych latach przekraczają 
1,1 miliona zł, co wiąże się z realizacją projektu Produkty sieciowe Green Velo.  

Podstawowym źródłem finansowania działań klastra (po za wpływami z działalności bieżącej 
– składek i sprzedaży produktów i usług) będą fundusze Unii Europejskiej. W biznes planie 
łącznie założono pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 847,5 tysiąca złotych. Udział 
środków Unii Europejskiej w finansowaniu potrzeb klastra w całym okresie prognozy wyniesie 
średnio 67%. Drugim kluczowym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych klastra będą 
dodatkowe wpłaty członków klastra – przede wszystkim uczestników konsorcjów projektowych 
oraz innych podmiotów zainteresowanych rezultatami projektu na sfinansowanie wkładów 
własnych w ramach realizowanych projektów. W analizie założono pokrycie z wpłat 100% 
wkładów własnych niezbędnych do realizacji projektów przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej. Szczegółowo planowane wielkości finansowania w podziale na źródła w 
poszczególnych latach objętych analizą prezentuje wykres poniżej.  
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Wykres 17. Źródła finansowania działalności klastra Green Velo (zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Zaproponowana struktura finansowania pozwoli na realizację projektów umożliwiających 
rozwój klastra oraz wspierających przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego 
zlokalizowane w obszarze oddziaływania klastra Green Velo.  

 
3.3. Analiza wskaźnikowa działalności klastra Green Velo 

 
W celu zbadania efektywności działalności klastra Green Velo w okresie prognozy 
przeprowadzono analizę wskaźnikową obejmującą różne aspekty jego działań. Ze względu na 
wysoką specyfikę działalności klastrowej zaproponowano autorski zestaw wskaźników do 
oceny następujących aspektów funkcjonowania klastra: 

1. rentowność finansowa działalności 

2. efektywność działalności operacyjnej klastra 

3. finansowanie działań inwestycyjnych 

W celu oceny rentowności działalności klastra posłużono się wskaźnikami rentowności 
sprzedaży (w tym wypadku wskaźnik zdefiniowany jako zysk na sprzedaży/przychody ze 
sprzedaży) oraz rentownością EBITDA (EBITDA/przychody ze sprzedaży). Wskaźnik 
rentowności sprzedaży począwszy od roku 2017 przyjmuje wartości silnie ujemne co jest 
efektem znacznego zaangażowania inwestycyjnego klastra oraz szerokiego wykorzystania 
finansowania UE - wysoki poziom amortyzacji przyczynia się do znacznego obniżenia 
rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży. Wnioski te potwierdza wskaźnik rentowności 
EBITDA, który przyjmuje wartości dodatnie w całym okresie prognozy (zysk EBITDA zawiera 
w sobie przychody operacyjne z tytułu dotacji i nie zawiera kwot amortyzacji). W kolejnych 
okresach należy spodziewać się stopniowej poprawy obu wskaźników ze względu na 
spodziewany rozwój przychodów ze sprzedaży produktów klastra i ograniczenia nakładów 
inwestycyjnych. Wielkości wskaźników dla poszczególnych lat prezentuje tabela poniżej.  
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Tabela 53. Wskaźniki rentowności finansowej klastra Green Velo 

Wskaźniki 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentowność sprzedaży  6,9% -51,0% -44,5% -46,2% -52,4% 

Rentowność EBITDA 20,7% 28,5% 45,3% 40,5% 6,1% 

Źródło: Opracowanie własne 

Efektywność działalności klastrowej została oceniona poprzez skuteczność w pozyskiwaniu 
przychodów ze źródeł zewnętrznych (sprzedaż produktów) oraz efektywność gospodarowania 
składkami uzyskiwanymi od członków klastra. 

W początkowym okresie działalności (2016-2017) podstawowym źródłem finansowania 
działalności klastra będą składki członkowskie – stąd zebrane kwoty będą przewyższać koszty 
funkcjonowania organizacji. W kolejnych latach należy spodziewać się wzrostu znaczenia 
sprzedaży produktów i usług klastra co obrazuje wskaźnik „Udział przychodów ze sprzedaży 
produktów w przychodach ogółem” silnie rosnący z 3,4% w roku 2016 do 45,6% w roku 2020. 
Jest to zjawisko pozytywne, szczególnie w aspekcie planowanej stosunkowo wysokiej 
rentowności sprzedawanych produktów kształtującej się docelowo na poziomie 25% wartości 
przychodów. 

Tabela 54. Wskaźniki efektywności operacyjnej klastra Green Velo 

Wskaźniki  2016 2017 2018 2019 2020 

Pokrycie kosztów organizacji wpływami ze 
składek 

138,8% 110,7% 84,1% 86,7% 71,9% 

Udział przychodów ze sprzedaży produktów w 
przychodach ogółem 

3,4% 10,3% 42,2% 40,5% 45,6% 

Marża na produktach klastra -
258,0% 

-41,3% 27,5% 16,8% 25,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

Dodatkowo w ramach analizy wskaźnikowej zbadano efektywność finansowania działalności 
inwestycyjnej klastra. 

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej obrazuje stopień bezpieczeństwa 
w zakresie finansowania inwestycji zaplanowanych przez klaster.  Wskaźnik poniżej jedynki 
informuje nas o pełnym pokryciu inwestycji przez przychody z innych źródeł. Spółka z długo 
utrzymującym się wskaźnikiem poniżej jedności jest uważana za bezpieczną i dobrze rokującą 
na przyszłość. Wskaźnik powyżej jedynki świadczy o tym, że bieżąca działalność inwestycyjna 
jest pokrywana z wcześniej zgromadzonych środków. W przypadku klastra Green Velo 
wskaźnik przypiera wartości poniżej 1 w całym okresie analizy co świadczy o zdolności do 
realizacji zaplanowanego programu inwestycyjnego.  

Wskaźnik udziału środków UE w finansowaniu działalności obrazuje średni poziom 
dofinansowania w projektach realizowanych przy współfinansowaniu Unii Europejskiej. 
Wskaźnik ten zmniejsza się z czasem wraz ze wzrostem zdolności klastra do 
samofinansowania działalności. 

Tabela 55. Wskaźniki finasowania działań inwestycyjnych klastra Green Velo 

Wskaźniki  2016 2017 2018 2019 2020 

Udział środków UE w finansowaniu 
dział. 

67% 68% 69% 50% 50% 

Wskaźnik finansowania działalności 
inwestycyjnej 

0,62 0,95 0,98 0,00 0,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza finansowa dowodzi, iż pomimo stosunkowo niskich poziomów rentowności klaster 
Green Velo posiada możliwości finansowe do realizacji zaplanowanych działań i projektów i 
jest zdolny do osiągnięcia założonych celów strategicznych. 
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3.4. Analiza finansowa 

 
Analiza opłacalności finansowej projektu obejmuje przygotowanie prognozy przepływów 
finansowych z planowanej działalności oraz wyliczenia wskaźników efektywności finansowej 
w postaci FNPV, FRR, FNPV/K oraz FRR/K. 

Wolny strumienia pieniężnego dla każdego roku projektu obliczonego wg formuły:  

NFC(n) = ZS(n) + A(n) +/– WC(n) – NI(n)  

gdzie:  

 NFC(n) – wolny przepływ pieniężny w roku (n),  

 ZS(n) – zysk ona sprzedaży z projektu w roku (n),  

 A(n) – amortyzacja naliczona w roku (n),  

 WCn – zmiana kapitału obrotowego występującego w roku (n) (w przypadku wzrostu WCn 
znak ujemny, w przypadku spadku WCn znak dodatni), 

 NI(n) – nakłady inwestycyjne poniesione w roku n. 

W przypadku analizy dla całości podmiotu pominięto wpływ dotacji ze środków UE i wyliczono 
wartości prezentujące całkowite przepływy pieniężne generowane przez klaster GV.  

W ostatnim roku prognozy uwzględniono wartość rezydualną projektu wynikającą z wartości 
netto aktywów nabywanych w ramach projektu. 

Szczegółową prognozę przepływów pieniężnych z punktu widzenia klastra Green Velo 
przedstawiono na wykresie poniżej. 

Wykres 18. Przepływy pieniężne netto dla podmiotu w latach 2016-2020 (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o przepływy pieniężne zdefiniowane powyżej wyliczono wskaźniki FNPV i FRR. 
W obliczeniach posłużono się stopą dyskonta wskazaną jako właściwą do analizy projektów 
w przypadku cen stałych wskazaną w ramach dokumentu „Wytyczne w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” z 18.03.2015r.  w wysokości 4,00%. 
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Tabela 56. Wskaźniki efektywności klaster GV 

Wskaźnik Wartość 

Stopa dyskonta 4,00% 

FNPV -2 413 594,44 zł 

FRR nie istnieje 

Źródło: Opracowanie własne 

Następnie dokonano wyliczenia opłacalności projektu z punktu widzenia Wnioskodawcy 

(zaangażowanych środków własnych). Przepływy pieniężne uwzględnione w prognozie w tym 

wypadku traktują wpływy z tytułu dofinansowania UE jako korzyść dla właścicieli stąd wartość 

nakładów inwestycyjnych została skorygowana o całość dotacji otrzymanych przez klaster: 

NFC(n) = ZS(n) + A(n) +/– WC(n) – NI(n) + D(n) 

gdzie:  

 NFC(n) – wolny przepływ pieniężny w roku (n)  

 ZS(n) – zysk ona sprzedaży z projektu w roku (n)  

 A(n) – amortyzacja naliczona w roku (n)  

 WCn – zmiana kapitału obrotowego występującego w roku (n) (w przypadku wzrostu WCn 
znak ujemny, w przypadku spadku WCn znak dodatni). 

 NI(n) – nakłady inwestycyjne poniesione w roku n 

 D(n) – dotacje otrzymane w danym roku n 

Szczegółową prognozę przepływów pieniężnych z punktu widzenia właścicieli / partnerów 
klastra Green Velo przedstawiono na wykresie poniżej. 

Wykres 19. Przepływy pieniężne netto z punktu widzenia właścicieli w latach 2016-2020 (PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wpływ dotacji Unii Europejskiej jest jednoznacznie pozytywny poprawiając opłacalność 
finansową projektu jednak nawet po ich uwzględnieniu projekt nie uzyskuje pozytywnej 
rentowności. 
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Tabela 57. Wskaźniki efektywności po uwzględnieniu dotacji UE 

Wskaźnik Wartość 

Stopa dyskonta 4,00% 

FNPV -736 659,32 zł 

FRR nie istnieje 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Projekt powstania i działania klastra Green Velo nie jest projektem efektywnym ekonomicznie, 
nawet w przypadku szerokiego wykorzystania środków Unii Europejskiej, jednocześnie jednak 
korzyści społeczno-ekonomiczne dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz mieszkańców regionu jakie będzie on w stanie zapewnić wskazują na potrzebę realizacji 
tego projektu. 

 
3.5. Analiza ekonomiczna 

 
Analiza ekonomiczna ma za zadanie wskazać i ocenić wpływ danego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego na wzrost ekonomicznego dobrobytu obszaru, na którym jest ono realizowane. 
Analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia interesów nie tylko klastra Green 
Velo, ale również całości społeczności lokalnej i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. 
Ocena ekonomiczna może zostać przeprowadzona na podstawie analizy kosztów i korzyści 
związanych z realizacją Projektu.  

 

Koszty związane z realizacją niniejszej inwestycji uwzględnione w analizie ekonomicznej 
obejmują przepływy pieniężne generowane przez projekt z punktu widzenia jego właścicieli. 

 

Dodatkowo w ramach analizy uwzględniono możliwe do oszacowania czynniki społeczno-
ekonomiczne stanowiące pozytywne efekty realizacji projektu. Dodatkowe czynniki społeczno-
ekonomiczne, które uwzględniono w analizie kosztów i korzyści: 

1. Wzrost dochodów przedsiębiorstw skupionych w klastrze z tytułu realizacji projektów 
wspólnych: budowy parków rowerowych, stworzenia sieci wypożyczalni rowerów wzdłuż 
szlaku, stworzenia dodatkowych miejsc noclegowych. 

2. Wzrost dochodów przedsiębiorców z tytułu sprzedaży pamiątek turystycznych w ramach 
produktu „Pamiątki Green Velo”. 

3. Korzyści jednostek samorządowych i Skarbu Państwa z tytułu podatków: dochodowych 
PIT i CIT wynikające ze wzrostu zatrudnienia oraz dochodów przedsiębiorstw, a także 
wpływy z podatku VAT oraz podatków od nieruchomości. 

Wzrost dochodów członków klastra biorących udział w projektach partnerskich będzie bardzo 
znaczący i wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną w regionie. W ramach projektu 
Produkt sieciowy „szlak Green Velo” założono realizację szeregu inwestycji i uruchomienie: 

 12 parków rowerowych (po jednym w każdym z Królestw na szlaku GV) – nakłady 
inwestycyjne związane z budową parku oszacowano na 350 000 zł (koszt obejmuje 
budowę 15 km tras off-road oraz zakup 15 rowerów do wypożyczania). Docelowo w oferty 
parków będzie korzystać do 9% wszystkich turystów na szlaku GV co przełoży się na 
roczne przychody w wysokości 1,8 miliona zł. Zatrudnienie w parkach rowerowych 
wzrośnie o 24 osoby (2 osoby na każdy park), a średnie roczne zyski na poziomie EBITDA 
wyniosą 360 000 zł. 
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 Stworzenie sieci 60 wypożyczali rowerów wzdłuż szlaku Green Velo będzie wymagać 
inwestycji rzędu 17,2 miliona złotych. Docelowe przychody z ich eksploatacji powinny 
sięgać 3 milionów złotych rocznie, a zysk na poziomie EBITDA 1,3 miliona złotych. 
Zatrudnienie dzięki realizacji projektu powinno wzrosnąć o 5 do 15 osób. 

 W projekcie powstanie również dodatkowe 200 miejsc noclegowych zlokalizowanych w 
MPR. Nakłady inwestycyjne w tym zakresie oszacowano na 3 miliony złotych, co przełoży 
się na docelowy wzrost przychodów przedsiębiorstw o 2,5 miliona złotych rocznie oraz 
zysku o 0,8 miliona złotych rocznie. Zatrudnienie w regionie zwiększy się dzięki projektowi 
o 20 do 40 osób.  

 Sprzedaż pamiątek Green Velo przy założeniu zaabsorbowania 1% wydatków turystów na 
podróże na szlaku przyczyni się do wzrostu przychodów przedsiębiorców członków klastra 
o 3 miliony złotych rocznie, a zysku o około 900 tysięcy złotych rocznie. 

Korzyści z tytułu powstania i działalności klastra Green Velo odniosą również jednostki 
samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa – dzięki poprawie sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw oraz zwiększeniu zatrudnienia zwiększą się wpływy z tytułu podatków 
dochodowych PIT i CIT. Dodatkowo wzrost przychodów wygenerowany przez projekt 
powiększy kwoty podatku VAT wpływające do budżetu. Ważnym źródłem dochodów dla 
lokalnych jednostek samorządu terytorialnego będzie podatek od nieruchomości – na terenie 
gmin powstaną nowe obiekty: wypożyczalnie, parki rowerowe czy hotele, które będą 
generować dodatkowe wpływy z tego podatku. Łącznie korzyści jednostek samorządu 
terytorialnego i Skarbu Państwa w latach 2016-2020 oszacowano na prawie 8 milionów 
złotych. 

 Po okresie zakończenia prognozy w wyliczeniach uwzględniono wartość rezydualną projektu 
(RV) oszacowaną jako pięciokrotny przepływ w ostatnim roku prognozy. 

Łącznie wartości uwzględnione w analizie kosztów i korzyści prezentuje wykres poniżej. 

Wykres 20. Przepływy pieniężne w analizie ekonomicznej projektu w latach 2013-2026 (PLN)  

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wskaźniki ekonomiczne wyliczone dla przedstawionych powyżej założeń przy stopie 
dyskontowej w wysokości 5,0% wskazują na wysoką opłacalność inwestycji z punktu widzenia 
społeczeństwa i gospodarki jako całości. 

Tabela 58. Wskaźniki efektywności realizacji projektu klastra Green Velo 

Wskaźnik Wartość 

Stopa dyskonta 5,00% 

ENPV 29 496 722,98 zł 

ERR 116% 

B/C 2,16 

Źródło: Opracowanie własne 

Wskaźnik B/C przedstawiający efektywność wykorzystania środków na inwestycje osiąga dla 
niniejszego projektu wartość 1,85. Oznacza to, że każda złotówka nakładów inwestycyjnych w 
projekcie przyniesie 1,85 zł zysku dla społeczeństwa. 

 
 

3.6. Budżet – przychody i koszty w układzie rodzajowym  

 
Budżet klastra prezentuje plan przychodów i kosztów koordynatora klastra Green Velo w ujęciu 
rodzajowym w rozbiciu na okresy miesięczne dla całego roku 2016.



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

263 

Tabela 59. Budżet na rok 2016 

  2016 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem 

Przychody                

Składki członkowskie zł 0 42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

467 
600 

Utrzymanie portalu Green Velo 
(redakcja) 

zł 0 20 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 

Wynik na produkcie zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 975 9 975 

Pamiątki Green Velo zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 276 7 276 

RAZEM zł 0 62 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

42 
509 

59 
760 

504 
851 

               

Koszty               

Zatrudnienie               

Dyrektor biura EPC 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Księgowy/outsourcing EPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kierownik projektów EPC 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Menadżer produktu EPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koordynator współpracy EPC 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Specjalista IT/outsourcing EPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asystent EPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem EPC 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 

               

Wynagrodzenia               

Dyrektor biura zł 0 0 0 0 0 0 5 782 5 782 5 782 5 782 5 782 5 782 34 690 

Księgowy/outsourcing zł 0 0 0 0 0 0 964 964 964 964 964 964 5 782 
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  2016 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem 

Kierownik projektów zł 0 0 0 0 0 0 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 3 854 23 127 

Menadżer produktu zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koordynator współpracy zł 0 0 0 0 0 0 8 480 8 480 8 480 8 480 8 480 8 480 50 879 

Specjalista IT/outsourcing zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asystent zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem zł 0 0 0 0 0 0 19 
080 

19 
080 

19 
080 

19 
080 

19 
080 

19 
080 

114 
477 

               

Ubezpieczenia społeczne zł 0 0 0 0 0 0 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 22 402 

               

Materiały i energia               

Energia el. i cieplna zł 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 1 800 

Materiały biurowe zł 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 1 500 

Zakupy sprzętu i wyposażenia zł 0 0 0 0 0 0 30 
000 

0 0 0 0 0 30 000 

               

Usługi obce               

Czynsz zł 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 10 800 

Działania promocyjne zł 0 0 0 0 0 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 5 000 5 000 21 000 

Delegacje zł 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500 

Utrzymanie portalu usługi IT 
zewnętrzne 

zł 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 

Usługi obce (IT, prawne, doradcze) zł 0 0 0 0 0 0 0  5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Organizacja klastra - usługi prawne 
i doradcze 

zł 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000 
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  2016 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem 

Organizacja klastra - organizacja 
spotkań 

zł 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 35 000 

               

Pozostałe koszty zł 0 250 250 250 500 550 3 358 2 233 2 233 2 333 2 383 2 383 16 724 

               

RAZEM zł 0 5 250 5 250 5 250 10 
500 

11 
550 

70 
521 

46 
896 

46 
896 

48 
996 

50 
046 

50 
046 

351 
204 

Źródło: Opracowanie własne 
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Część D – Wdrożenie strategii 
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1. Założenia wdrożenia Strategii  

 

Aby dokument Strategii mógł przynieść realne efekty w zakresie działania klastra konieczne 
jest przyjęcie założeń, które zagwarantują, że przebieg wdrożenia przebiegać będzie w sposób 
optymalny. Poniżej znajduje się lista takich zasad: 

1. Ze względu funkcję Strategii jest ona dokumentem kierunkowym. 

2. Strategia będzie realizowana przez klaster oraz innych partnerów instytucjonalnych 
i społecznych.  

3. Do realizacji Strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 

– samodzielnych przez klaster, 

– samodzielnych przez instytucje z sektora publicznego, 

– samodzielnych przez podmioty sektora pozarządowego, 

– samodzielnych przez podmioty B+R, 

– samodzielnych przez gospodarczego, 

– wspólnych z udziałem partnerów z różnych sektorów: publicznego, pozarządowego, 
B+R i gospodarczego. 

4. Współpraca pomiędzy członkami klastra będzie przebiegać w oparciu o otwartą 
komunikację i dążenie do wypracowania konsensusu. 

5. W okresie wdrażania strategii władze klastra będą występowały w różnych rolach, w tym 
jako: 

– bezpośredni samodzielny realizator działań,  

– inicjator i animator działań, 

– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami instytucjonalnymi 
i społecznymi, 

– wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez 
partnerów instytucjonalnych i społecznych. 

 

2. Zasady zarządzania strategią 

 

Poniżej przedstawione zostały kluczowe zasady zarządzania Strategią: 

1. Kompleksowe (całościowe) podejście. 

2. Określenie priorytetów. 

3. Koncentracja środków na zadania o największych korzyściach dla członków klastra. 

4. Weryfikowanie planów i działań z punktu widzenia ich zgodności z priorytetami 
rozwojowymi 

5. Rozwijanie współpracy z partnerami społecznymi. 

6. Otwarta komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 

7. Współpraca z partnerami w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  
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8. Stały monitoring realizacji strategii i jej ewaluacja. 

9. Konsekwencja w realizacji długookresowych, średniookresowych i szczegółowych celów 
strategii.  

 

3. Opis sposobu monitorowania strategii 

 

Stała obserwacja działania klastra „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” oraz 
ocena efektywności działań organizacji jest jednym z elementów kluczowych dla powodzenia 
całego projektu. Sprawnie funkcjonujący, odpowiednio zaplanowany system monitoringu jest 
podstawowym warunkiem pozyskania rzetelnych danych umożliwiających stałe doskonalenie 
się zarówno współpracy poszczególnych członków organizacji jak i podmiotu jako całości. 

Monitoring realizacji poszczególnych celów operacyjnych odbywać się będzie w oparciu 
o przypisane do nich mierzalne wskaźniki rezultatu i produktu. System wskaźników powinien 
być spójny i podporządkowany jako całość realizacji celów. Aby umożliwić sprawne 
prowadzenie ewaluacji wskaźniki powinny spełniać następujące kryteria: 

 mierzalność – wskaźniki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim 
poziomie dokładności, 

 obiektywność – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób obiektywny, 
za każdym razem na tych samych zasadach, 

 trafność – wskaźniki powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a więc 
być dobrane tak, aby pokazywać rzeczywiste wyniki działań a jednocześnie uwzględniać 
specyfikę województw na których działać będzie organizacja, 

 dostępność – wskaźniki powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących 
ewaluacji, ich pozyskanie powinno być proste i nie wymagać nadmiernych nakładów 
finansowych ani czasowych. 

Ze względu na zróżnicowanie celów działania organizacji zastosowane zostaną zarówno 
wskaźniki produktu, jak i rezultatu. Pierwsze z nich mierzą konkretne, materialne efekty 
podejmowanych działań. Z kolei wskaźniki rezultatu pokazują zmiany wynikające 
z wykorzystania wytworzonych produktów. Wszystkie wskaźniki powinny być mierzone 
corocznie.  

Przewiduje się prowadzenie monitoringu bieżącego (corocznie) oraz okresowego (w cyklach 
trzyletnich), przy czym monitoring okresowy będzie przeprowadzany w oparciu o dane 
zbierane corocznie.  

Raporty z przeprowadzonego monitoringu będą prezentowane wszystkim członkom 
organizacji. 

W rozdziale poniżej znajdują się w układzie tabelarycznym wskaźniki produktu i rezultatu 
działania organizacji. 
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Załącznik nr 1 - Wykaz prywatnych podmiotów z sekcji I, N, R w gminach leżących w korytarzu 
trasy Green Velo na terenie województwa lubelskiego w 2014 r. 
 

Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat bialski Terespol  10 12 8 30 

Powiat bialski Biała Podlaska  18 42 23 83 

Powiat bialski Janów Podlaski  11 9 5 25 

Powiat bialski Kodeń  2 3 2 7 

Powiat bialski Konstantynów  2 3 3 8 

Powiat bialski Leśna Podlaska  7 6 3 16 

Powiat bialski Łomazy  5 11 8 24 

Powiat bialski Piszczac  10 13 8 31 

Powiat bialski Rokitno  3 3 2 8 

Powiat bialski Sławatycze  3 5 2 10 

Powiat bialski Sosnówka  0 2 3 5 

Powiat bialski Terespol  4 6 4 14 

Powiat bialski Tuczna  1 0 0 1 

Powiat bialski Wisznice  3 10 8 21 

Powiat bialski Zalesie  6 5 5 16 

Powiat parczewski Podedwórze  4 2 0 6 

Powiat włodawski Włodawa  58 32 17 107 

Powiat włodawski Hanna  3 1 2 6 

Powiat włodawski Hańsk  6 1 2 9 

Powiat włodawski Stary Brus  2 0 2 4 

Powiat włodawski Urszulin  7 6 3 16 

Powiat włodawski Włodawa  39 8 6 53 

Powiat włodawski Wola Uhruska  7 4 4 15 

Powiat włodawski Wyryki  3 2 3 8 

Powiat m. Biała 
Podlaska 

Biała Podlaska  
112 131 93 336 

Powiat biłgorajski Biłgoraj  91 60 50 201 

Powiat biłgorajski Aleksandrów  2 2 2 6 

Powiat biłgorajski Biłgoraj  15 15 7 37 

Powiat biłgorajski Biszcza  2 3 2 7 

Powiat biłgorajski Frampol  8 3 8 19 

Powiat biłgorajski Goraj  6 2 1 9 

Powiat biłgorajski Józefów  13 7 12 32 

Powiat biłgorajski Księżpol  7 3 6 16 

Powiat biłgorajski Łukowa  1 3 1 5 

Powiat biłgorajski Obsza  1 3 2 6 

Powiat biłgorajski Potok Górny  4 6 4 14 

Powiat biłgorajski Tarnogród  12 1 5 18 

Powiat biłgorajski Tereszpol  3 2 4 9 

Powiat biłgorajski Turobin  6 2 5 13 

Powiat chełmski 
Rejowiec 
Fabryczny  4 8 4 16 

Powiat chełmski Białopole  1 2 2 5 

Powiat chełmski Chełm  32 32 10 74 

Powiat chełmski Dorohusk  10 6 4 20 

Powiat chełmski Dubienka  0 3 2 5 

Powiat chełmski Kamień  7 11 5 23 

Powiat chełmski Leśniowice  6 6 2 14 

Powiat chełmski 
Rejowiec 
Fabryczny  0 4 6 10 

Powiat chełmski Ruda-Huta  4 2 1 7 
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Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat chełmski Sawin  5 2 2 9 

Powiat chełmski Siedliszcze  6 9 4 19 

Powiat chełmski Wierzbica  3 2 4 9 

Powiat chełmski Wojsławice  4 2 5 11 

Powiat chełmski Żmudź  1 5 2 8 

Powiat chełmski Rejowiec 5 6 6 17 

Powiat hrubieszowski Uchanie  3 1 5 9 

Powiat krasnostawski Krasnystaw  49 30 30 109 

Powiat krasnostawski Fajsławice  3 2 3 8 

Powiat krasnostawski Gorzków  1 1 4 6 

Powiat krasnostawski Izbica  9 6 5 20 

Powiat krasnostawski Krasnystaw  8 11 11 30 

Powiat krasnostawski Kraśniczyn  2 0 2 4 

Powiat krasnostawski Łopiennik Górny  3 4 2 9 

Powiat krasnostawski Rudnik  0 2 2 4 

Powiat krasnostawski Siennica Różana  7 6 4 17 

Powiat krasnostawski Żółkiewka  9 6 1 16 

Powiat tomaszowski 
Tomaszów 
Lubelski  93 61 58 212 

Powiat tomaszowski Bełżec  7 6 4 17 

Powiat tomaszowski Jarczów  1 6 3 10 

Powiat tomaszowski Krynice  8 1 4 13 

Powiat tomaszowski 
Lubycza 
Królewska  7 7 5 19 

Powiat tomaszowski Rachanie  5 3 3 11 

Powiat tomaszowski Susiec  15 6 9 30 

Powiat tomaszowski Tarnawatka  3 2 4 9 

Powiat tomaszowski 
Tomaszów 
Lubelski  17 12 6 35 

Powiat zamojski Adamów  4 9 7 20 

Powiat zamojski Grabowiec  2 1 1 4 

Powiat zamojski Krasnobród  60 13 8 81 

Powiat zamojski Łabunie  4 5 3 12 

Powiat zamojski Nielisz  9 2 3 14 

Powiat zamojski Radecznica  4 2 3 9 

Powiat zamojski Sitno  8 11 6 25 

Powiat zamojski Skierbieszów  6 3 3 12 

Powiat zamojski Stary Zamość  5 11 6 22 

Powiat zamojski Sułów  6 3 3 12 

Powiat zamojski Szczebrzeszyn  18 11 13 42 

Powiat zamojski Zamość  49 42 40 131 

Powiat zamojski Zwierzyniec  58 11 4 73 

Powiat m. Chełm Chełm  144 139 101 384 

Powiat m. Zamość Zamość  250 173 168 591 

Powiat lubelski Wysokie  3 3 0 6 

Powiat łęczyński Cyców  10 4 3 17 

Powiat świdnicki Rybczewice  2 2 1 5 

Powiat świdnicki Trawniki  10 10 15 35 

Powiat świdnicki Powiat janowski 110 60 49 219 

Powiat świdnicki Dzwola  7 4 7 18 

Powiat świdnicki Janów Lubelski  75 35 26 136 

Powiat świdnicki Modliborzyce 13 5 3 21 

Powiat świdnicki Potok Wielki  4 6 4 14 

Powiat kraśnicki Annopol  10 10 3 23 
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Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat kraśnicki Gościeradów  11 4 6 21 

Powiat kraśnicki Trzydnik Duży  3 0 5 8 

Suma 1720 1281 1040 4041 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik nr 2 - Wykaz prywatnych podmiotów z sekcji I, N, R w gminach leżących w korytarzu 
trasy Green Velo na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r. 

 
Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat bieszczadzki Ustrzyki Dolne  117 37 40 194 

Powiat brzozowski Brzozów  26 19 32 77 

Powiat brzozowski Domaradz  4 2 3 9 

Powiat brzozowski Dydnia  5 3 8 16 

Powiat brzozowski Haczów  6 10 20 36 

Powiat brzozowski Jasienica Rosielna  11 8 6 25 

Powiat brzozowski Nozdrzec  6 9 5 20 

Powiat krośnieński Korczyna  15 28 15 58 

Powiat sanocki Sanok  138 90 68 296 

Powiat sanocki Sanok  22 28 28 78 

Powiat sanocki Tyrawa Wołoska  5 2 2 9 

Powiat sanocki Zarszyn  14 14 14 42 

Powiat leski Lesko 67 45 34 146 

Powiat jarosławski Jarosław  103 88 70 261 

Powiat jarosławski Laszki 4 5 19 28 

Powiat jarosławski Radymno  9 1 6 16 

Powiat jarosławski Chłopice  4 9 8 21 

Powiat jarosławski Jarosław  11 16 19 46 

Powiat jarosławski Pawłosiów  7 12 12 31 

Powiat jarosławski Pruchnik 9 9 10 28 

Powiat jarosławski Radymno  8 12 18 38 

Powiat jarosławski Rokietnica  2 3 6 11 

Powiat jarosławski Roźwienica  3 6 14 23 

Powiat jarosławski Wiązownica  19 10 10 39 

Powiat lubaczowski Lubaczów  18 25 28 71 

Powiat lubaczowski Cieszanów  12 9 9 30 

Powiat lubaczowski Horyniec-Zdrój 12 4 5 21 

Powiat lubaczowski Lubaczów  7 13 13 33 

Powiat lubaczowski Narol 14 9 8 31 

Powiat lubaczowski Oleszyce  4 13 7 24 

Powiat lubaczowski Stary Dzików  5 3 2 10 

Powiat lubaczowski Wielkie Oczy  3 1 2 6 

Powiat przemyski Bircza  11 12 5 28 

Powiat przemyski Dubiecko  12 3 9 24 

Powiat przemyski Fredropol  5 2 6 13 

Powiat przemyski Krasiczyn  20 4 4 28 

Powiat przemyski Krzywcza  14 2 2 18 

Powiat przemyski Medyka  10 11 10 31 

Powiat przemyski Orły  12 14 14 40 

Powiat przemyski Przemyśl  18 8 14 40 

Powiat przemyski Stubno  3 3 7 13 

Powiat przemyski Żurawica  11 15 13 39 

Powiat przeworski Przeworsk  36 24 37 97 

Powiat przeworski Adamówka  7 7 4 18 

Powiat przeworski Gać  3 4 3 10 

Powiat przeworski Jawornik Polski  5 3 6 14 

Powiat przeworski Kańczuga  15 4 12 31 

Powiat przeworski Przeworsk  15 3 10 28 

Powiat przeworski Sieniawa  9 10 5 24 

Powiat przeworski Tryńcza  6 9 4 19 
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Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat przeworski Zarzecze  4 2 13 19 

Powiat m. Przemyśl Przemyśl  216 133 126 475 

Powiat kolbuszowski Kolbuszowa  29 52 34 115 

Powiat kolbuszowski Majdan Królewski  6 9 5 20 

Powiat kolbuszowski Raniżów  9 8 3 20 

Powiat kolbuszowski Powiat łańcucki 115 116 115 346 

Powiat kolbuszowski Łańcut  47 37 43 127 

Powiat kolbuszowski Białobrzegi  12 11 12 35 

Powiat kolbuszowski Czarna  16 18 11 45 

Powiat kolbuszowski Łańcut  22 28 29 79 

Powiat kolbuszowski Markowa  6 11 7 24 

Powiat kolbuszowski Rakszawa  6 8 4 18 

Powiat kolbuszowski Żołynia  6 3 9 18 

Powiat ropczycko-
sędziszowski 

Iwierzyce  
4 13 8 25 

Powiat ropczycko-
sędziszowski 

Sędziszów 
Małopolski  22 24 29 75 

Powiat rzeszowski Dynów  19 6 10 35 

Powiat rzeszowski Błażowa  12 11 12 35 

Powiat rzeszowski Boguchwała 24 29 22 75 

Powiat rzeszowski Chmielnik 7 10 9 26 

Powiat rzeszowski Dynów  7 2 5 14 

Powiat rzeszowski 
Głogów 
Małopolski  43 29 33 105 

Powiat rzeszowski Hyżne  3 6 5 14 

Powiat rzeszowski Kamień  6 2 7 15 

Powiat rzeszowski Krasne  19 24 12 55 

Powiat rzeszowski Lubenia  10 6 3 19 

Powiat rzeszowski 
Sokołów 
Małopolski  16 12 13 41 

Powiat rzeszowski Świlcza  25 33 20 78 

Powiat rzeszowski Trzebownisko  35 42 28 105 

Powiat rzeszowski Tyczyn  15 19 12 46 

Powiat strzyżowski Czudec  18 17 9 44 

Powiat strzyżowski Niebylec  9 9 13 31 

Powiat strzyżowski Strzyżów  29 14 28 71 

Powiat strzyżowski Wiśniowa  5 11 7 23 

Powiat m. Rzeszów Rzeszów  638 1179 464 2281 

Powiat leżajski Leżajsk  44 35 33 112 

Powiat leżajski Grodzisko Dolne  11 5 7 23 

Powiat leżajski Kuryłówka  10 3 5 18 

Powiat leżajski Leżajsk  25 19 43 87 

Powiat leżajski Nowa Sarzyna  23 15 22 60 

Powiat mielecki Padew Narodowa  5 3 2 10 

Powiat niżański Harasiuki  4 3 6 13 

Powiat niżański Jarocin  10 5 5 20 

Powiat niżański Jeżowe  9 6 4 19 

Powiat niżański Krzeszów  7 1 3 11 

Powiat niżański Nisko  54 32 24 110 

Powiat niżański 
Rudnik nad 
Sanem  24 14 8 46 

Powiat niżański Ulanów  12 4 12 28 

Powiat stalowowolski Stalowa Wola  191 115 86 392 

Powiat stalowowolski Bojanów  9 5 7 21 
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Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat stalowowolski Pysznica  17 8 8 33 

Powiat stalowowolski 
Radomyśl nad 
Sanem  8 3 13 24 

Powiat stalowowolski Zaklików 10 7 7 24 

Powiat stalowowolski Zaleszany  25 15 18 58 

Powiat tarnobrzeski 
Baranów 
Sandomierski  19 12 11 42 

Powiat tarnobrzeski Gorzyce  33 6 21 60 

Powiat tarnobrzeski Grębów  6 6 11 23 

Powiat tarnobrzeski Nowa Dęba  30 20 23 73 

Powiat m. Tarnobrzeg Tarnobrzeg  169 85 109 363 

Suma 3117 3042 2354 8513 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik nr 3 - Wykaz prywatnych podmiotów z sekcji I, N, R w gminach leżących w korytarzu 
trasy Green Velo na terenie województwa podlaskiego w 2014 r. 

 
Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat białostocki Choroszcz  16 35 15 66 

Powiat białostocki 
Czarna 
Białostocka  19 10 10 39 

Powiat białostocki 
Dobrzyniewo 
Duże  16 13 13 42 

Powiat białostocki Gródek  22 15 7 44 

Powiat białostocki 
Juchnowiec 
Kościelny  34 33 18 85 

Powiat białostocki Łapy  37 46 26 109 

Powiat białostocki Michałowo  11 13 5 29 

Powiat białostocki Poświętne  1 7 1 9 

Powiat białostocki Supraśl  56 39 24 119 

Powiat białostocki Suraż  8 5 4 17 

Powiat białostocki Turośń Kościelna  7 9 3 19 

Powiat białostocki Tykocin  11 5 6 22 

Powiat białostocki Wasilków  17 43 17 77 

Powiat białostocki Zabłudów  13 15 9 37 

Powiat białostocki Zawady  1 2 1 4 

Powiat sokólski 
Dąbrowa 
Białostocka  15 14 8 37 

Powiat sokólski Janów  3 2 1 6 

Powiat sokólski Korycin  2 1 4 7 

Powiat sokólski Krynki  12 3 2 17 

Powiat sokólski Sokółka  33 41 30 104 

Powiat sokólski Suchowola  7 3 3 13 

Powiat sokólski Szudziałowo  2 1 2 5 

Powiat m. Białystok Białystok  657 773 547 1977 

Powiat bielski Bielsk Podlaski  44 36 46 126 

Powiat bielski Bielsk Podlaski  8 10 8 26 

Powiat bielski Boćki  3 4 4 11 

Powiat bielski Orla  4 1 1 6 

Powiat hajnowski Hajnówka  52 42 28 122 

Powiat hajnowski Białowieża  59 19 10 88 

Powiat hajnowski Czeremcha  4 3 3 10 

Powiat hajnowski Czyże  3 0 4 7 

Powiat hajnowski 
Dubicze 
Cerkiewne  6 1 2 9 

Powiat hajnowski Hajnówka  10 3 2 15 

Powiat hajnowski Kleszczele  3 0 3 6 

Powiat hajnowski Narew  7 3 4 14 

Powiat hajnowski Narewka  15 3 1 19 

Powiat łomżyński Jedwabne  4 7 2 13 

Powiat łomżyński Łomża  19 16 9 44 

Powiat łomżyński Piątnica  25 9 11 45 

Powiat łomżyński Przytuły  0 5 1 6 

Powiat łomżyński Wizna  6 3 4 13 

Powiat siemiatycki Siemiatycze  20 21 17 58 

Powiat siemiatycki Drohiczyn  3 5 4 12 

Powiat siemiatycki Dziadkowice  2 2 1 5 

Powiat siemiatycki Grodzisk  1 3 2 6 
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Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat siemiatycki Mielnik  6 4 3 13 

Powiat siemiatycki Milejczyce  1 1 0 2 

Powiat siemiatycki Nurzec-Stacja  0 4 1 5 

Powiat siemiatycki Siemiatycze  4 5 7 16 

Powiat 
wysokomazowiecki 

Kobylin-Borzymy  
1 3 0 4 

Powiat 
wysokomazowiecki 

Kulesze Kościelna 
2 3 4 9 

Powiat 
wysokomazowiecki 

Sokoły  
4 4 6 14 

Powiat 
wysokomazowiecki 

Wysokie 
Mazowieckie  6 5 5 16 

Powiat zambrowski Kołaki Kościelne  0 1 0 1 

Powiat zambrowski Rutki  12 3 2 17 

Powiat m. Łomża Łomża  155 162 107 424 

Powiat augustowski Augustów  125 77 54 256 

Powiat augustowski Augustów  6 10 7 23 

Powiat augustowski Bargłów Kościelny  4 7 3 14 

Powiat augustowski Lipsk  7 6 2 15 

Powiat augustowski Nowinka  10 6 1 17 

Powiat augustowski Płaska  15 8 3 26 

Powiat augustowski Sztabin  4 5 1 10 

Powiat grajewski Grajewo  51 30 38 119 

Powiat grajewski Grajewo  3 7 4 14 

Powiat grajewski Radziłów  4 2 5 11 

Powiat grajewski Rajgród  18 4 3 25 

Powiat grajewski Szczuczyn  6 5 5 16 

Powiat grajewski Wąsosz  2 5 2 9 

Powiat moniecki Goniądz  15 11 7 33 

Powiat moniecki Jasionówka  5 2 2 9 

Powiat moniecki Jaświły  2 2 3 7 

Powiat moniecki Knyszyn  2 5 5 12 

Powiat moniecki Krypno  2 2 2 6 

Powiat moniecki Mońki  25 16 13 54 

Powiat moniecki Trzcianne  2 1 2 5 

Powiat sejneński Sejny  16 13 6 35 

Powiat sejneński Giby  12 4 1 17 

Powiat sejneński Krasnopol  10 5 3 18 

Powiat sejneński Puńsk  8 2 2 12 

Powiat sejneński Sejny  12 4 2 18 

Powiat suwalski Bakałarzewo  0 4 3 7 

Powiat suwalski Filipów  3 5 4 12 

Powiat suwalski Jeleniewo  8 0 2 10 

Powiat suwalski Przerośl  1 1 2 4 

Powiat suwalski Raczki  6 6 2 14 

Powiat suwalski Rutka-Tartak  0 1 2 3 

Powiat suwalski Suwałki  29 18 14 61 

Powiat suwalski Szypliszki  10 4 0 14 

Powiat suwalski Wiżajny  11 1 0 12 

Powiat m. Suwałki Suwałki  178 158 103 439 

Suma 2101 1956 1366 5423 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik nr 4 - Wykaz prywatnych podmiotów z sekcji I, N, R w gminach leżących w korytarzu 
trasy Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego w 2014 r. 

 
Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat kielecki Bieliny  22 17 9 48 

Powiat kielecki Bodzentyn  18 15 11 44 

Powiat kielecki Chęciny  23 29 18 70 

Powiat kielecki Chmielnik  17 9 11 37 

Powiat kielecki Daleszyce  25 32 11 68 

Powiat kielecki Górno  29 22 12 63 

Powiat kielecki Łagów  7 12 4 23 

Powiat kielecki Łopuszno  13 24 9 46 

Powiat kielecki Masłów  33 16 13 62 

Powiat kielecki Miedziana Góra  29 30 12 71 

Powiat kielecki Mniów  7 13 1 21 

Powiat kielecki Morawica  35 33 16 84 

Powiat kielecki Nowa Słupia  41 4 5 50 

Powiat kielecki Piekoszów  25 21 10 56 

Powiat kielecki Pierzchnica  9 9 2 20 

Powiat kielecki Raków  15 4 2 21 

Powiat kielecki Sitkówka-Nowiny  7 20 9 36 

Powiat kielecki Strawczyn  16 11 10 37 

Powiat kielecki Zagnańsk  33 20 17 70 

Powiat konecki Fałków  3 2 4 9 

Powiat konecki Gowarczów  6 3 5 14 

Powiat konecki Końskie  98 77 37 212 

Powiat konecki Radoszyce  6 19 6 31 

Powiat konecki Ruda Maleniecka  0 4 1 5 

Powiat konecki Słupia (Konecka)  4 2 0 6 

Powiat konecki Smyków  6 10 3 19 

Powiat konecki Stąporków  27 15 13 55 

Powiat ostrowiecki Bodzechów  23 21 8 52 

Powiat ostrowiecki Ćmielów  9 4 6 19 

Powiat ostrowiecki Waśniów  3 3 3 9 

Powiat skarżyski Bliżyn  14 13 3 30 

Powiat skarżyski Łączna  9 14 4 27 

Powiat skarżyski Suchedniów  33 25 20 78 

Powiat m. Kielce Kielce  734 651 488 1873 

Powiat buski Busko-Zdrój  161 56 60 277 

Powiat buski Gnojno  6 0 2 8 

Powiat buski Stopnica  19 5 5 29 

Powiat buski Tuczępy  2 3 0 5 

Powiat 
jędrzejowski 

Małogoszcz  22 19 4 45 

Powiat 
jędrzejowski 

Sobków  6 7 3 16 

Powiat opatowski Baćkowice  5 6 3 14 

Powiat opatowski Iwaniska  6 4 6 16 

Powiat opatowski Lipnik  2 4 3 9 

Powiat opatowski Opatów  29 25 13 67 

Powiat opatowski Ożarów  24 4 12 40 

Powiat opatowski Sadowie  4 3 5 12 

Powiat opatowski Wojciechowice  6 4 2 12 

Powiat pińczowski Kije  4 3 2 9 



 
  

 
 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 
  

283 

Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat 
sandomierski 

Sandomierz  151 49 51 251 

Powiat 
sandomierski 

Dwikozy  15 9 2 26 

Powiat 
sandomierski 

Klimontów  7 4 3 14 

Powiat 
sandomierski 

Koprzywnica  11 1 10 22 

Powiat 
sandomierski 

Łoniów  8 4 9 21 

Powiat 
sandomierski 

Obrazów  11 6 8 25 

Powiat 
sandomierski 

Samborzec  18 13 5 36 

Powiat 
sandomierski 

Wilczyce  3 0 2 5 

Powiat 
sandomierski 

Zawichost  10 1 5 16 

Powiat staszowski Bogoria  11 7 6 24 

Powiat staszowski Oleśnica  2 0 3 5 

Powiat staszowski Osiek  4 7 3 14 

Powiat staszowski Rytwiany  10 9 6 25 

Powiat staszowski Staszów  66 41 46 153 

Powiat staszowski Szydłów  6 1 4 11 

Powiat 
włoszczowski 

Krasocin  15 20 6 41 

Suma 2023 1519 1072 4614 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik nr 5 -. Wykaz prywatnych podmiotów z sekcji I, N, R w gminach leżących w korytarzu 
trasy Green Velo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. 

 
Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat braniewski Braniewo  49 52 22 123 

Powiat braniewski Braniewo  6 13 4 23 

Powiat braniewski Frombork  11 5 8 24 

Powiat braniewski Lelkowo  2 2 1 5 

Powiat braniewski Pieniężno  7 9 7 23 

Powiat braniewski Płoskinia  6 4 6 16 

Powiat braniewski Wilczęta  3 5 2 10 

Powiat elbląski Elbląg  21 14 12 47 

Powiat elbląski Godkowo  5 1 3 9 

Powiat elbląski Gronowo Elbląskie  5 8 6 19 

Powiat elbląski Markusy  3 2 5 10 

Powiat elbląski Milejewo  4 3 3 10 

Powiat elbląski Młynary  9 8 8 25 

Powiat elbląski Pasłęk  30 37 18 85 

Powiat elbląski Rychliki  3 0 3 6 

Powiat elbląski Tolkmicko  12 10 13 35 

Powiat ostródzki Miłakowo  9 9 5 23 

Powiat m. Elbląg Elbląg  350 264 229 843 

Powiat ełcki Kalinowo  5 7 4 16 

Powiat giżycki  Giżycko  135 137 69 341 

Powiat giżycki  Giżycko  53 38 22 113 

Powiat giżycki  Kruklanki  15 15 3 33 

Powiat giżycki  Ryn  50 17 6 73 

Powiat giżycki  Wydminy  15 5 5 25 

Powiat olecki  Kowale Oleckie  5 2 3 10 

Powiat olecki  Olecko  61 62 45 168 

Powiat olecki  Świętajno  10 5 4 19 

Powiat olecki  Wieliczki  3 1 2 6 

Powiat gołdapski  Banie Mazurskie  2 5 3 10 

Powiat gołdapski  Dubeninki  3 4 1 8 

Powiat gołdapski  Gołdap  42 54 35 131 

Powiat 
węgorzewski  

Budry  
3 2 1 6 

Powiat 
węgorzewski  

Pozezdrze  
13 10 3 26 

Powiat 
węgorzewski  

Węgorzewo 
55 69 30 154 

Powiat bartoszycki Bartoszyce  54 35 28 117 

Powiat bartoszycki Górowo Iławeckie  12 7 5 24 

Powiat bartoszycki Bartoszyce  22 17 11 50 

Powiat bartoszycki Bisztynek  5 13 5 23 

Powiat bartoszycki Górowo Iławeckie  4 5 5 14 

Powiat bartoszycki Sępopol  5 9 6 20 

Powiat kętrzyński Kętrzyn  42 64 36 142 

Powiat kętrzyński Barciany  5 16 3 24 

Powiat kętrzyński Kętrzyn  10 24 8 42 

Powiat kętrzyński Korsze  7 16 6 29 

Powiat kętrzyński Reszel  27 12 13 52 

Powiat kętrzyński Srokowo  4 5 3 12 

Powiat lidzbarski Lidzbark Warmiński  41 46 22 109 
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Powiat Gmina Sekcja I Sekcja N Sekcja R Łącznie 

Powiat lidzbarski Kiwity  3 4 4 11 

Powiat lidzbarski Lidzbark Warmiński  14 9 3 26 

Powiat lidzbarski Lubomino  1 5 7 13 

Powiat lidzbarski Orneta  39 32 10 81 

Powiat olsztyński Dobre Miasto  34 30 14 78 

Powiat olsztyński Dywity  28 48 28 104 

Powiat olsztyński Jeziorany  8 15 5 28 

Powiat olsztyński Kolno  2 4 1 7 

Suma 1372 1295 814 3481 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Załącznik nr 6 – Przebieg trasy wraz z korytarzem na tle Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podlaskiego  
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Załącznik nr 7 – Przebieg trasy wraz z korytarzem na tle Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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Załącznik nr 8 – Przebieg trasy wraz z korytarzem na tle Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 
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Załącznik nr 9 – Przebieg trasy wraz z korytarzem na tle Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego 
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Załącznik nr 10 – Przebieg trasy wraz z korytarzem na tle Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

 


