Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”.

Szkolenie pn.: „Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego do budowania produktu turystyki
wiejskiej".
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych organizuje 3 – dniowe szkolenie dla 20 uczestników.
Każdy z dni szkoleniowych obejmie 8-godzinny program szkoleniowy (łącznie 24 godziny szkoleniowe).
Dzień I (19 czerwca) - Część wykładowa obejmie m.in. następujące tematy:
•
•
•
•

Potencjał dziedzictwa lokalnego Krainy Lessowych Wąwozów,
Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego do tworzenia oferty turystyki wiejskiej
Funkcjonowanie podmiotów w sieciach produktowych,
Narzędzia promocji oferty turystycznej opartej o zasoby dziedzictwa lokalnego (wydawnictwa,
media społecznościowe, serwisy internetowe, prezentacje podczas targów turystycznych i
imprez promocyjnych)

Dzień II (20 czerwca) - Część warsztatowa szkolenia będzie dotyczyć:
•
•
•

Prezentacja zasobów własnych przez uczestników szkolenia,
Tworzenia koncepcji ofert pobytowych opartych o zasoby dziedzictwa lokalnego
Opracowanie programów pobytowych opartych o zasoby dziedzictwa lokalnego

Dzień III (termin do ustalenia z uczestnikami szkolenia) - Wyjazd studyjny po regionie, którego celem
będzie poznanie oferty turystycznej opartej o dziedzictwo lokalne

Szkolenie poprowadzą eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania produktów
sieciowych, znający potencjał regionu w zakresie dziedzictwa lokalnego, ale także znający dobre
praktyki w zakresie budowania ofert i produktów sieciowych w innych regionach Polski.
Organizacja szkolenia będzie prowadzić do wypracowania koncepcji nowej oferty turystycznej opartej
o zasoby lokalne i dziedzictwo wsi.
Budowany produkt turystyki wiejskiej opierał się będzie na współpracy obiektów noclegowych z
terenów wiejskich z gestorami atrakcji turystycznych oraz twórcami. Współpraca gestorów atrakcji
turystycznych opartych na zasobach lokalnych z kwaterodawcami jest szansą na pozyskanie klientów,
zaś dla kwaterodawców to sposób na uatrakcyjnienie oferty i przedłużenie czasu pobytu turystów.
Miejsce szkolenia: Siedziba Regionalnego Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej” –
Celejów 72 A.
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