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ZWIERZĘTA TURYSTYKA

Perły nad Wartą
„Turystyka – wspólna sprawa” to 

pierwszy w Polsce, duży projekt szko-
leniowo-doradczy dla branży tury-
stycznej, finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Mogą z niego 
korzystać przedsiębiorcy, przedstawi-

ciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje po-
zarządowe oraz podmioty wspierające rozwój turystyki.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób 
zatrudnionych w turystyce, pomoc w rozwoju pro-
duktów turystycznych oraz animowanie współpracy 
partnerów w regionie.

Utworzenie grupy partnerskiej stwarza szansę na roz-
wój turystyki, zapewniając przy tym szkolenia i doradztwo 
podnoszące konkurencyjność branży turystycznej i umie-
jętności zawodowe pracujących w niej osób. Współpraca 
między przedsiębiorcami w ramach grup partnerskich, 
pozwoli połączyć siły i wykorzystać efekt synergii.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pomy-
słodawca i organizator projektu, przygotowała kom-
pleksowy program szkoleniowy. Jego tematyka obej-
muje tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych 
produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. 
poprzez kooperację różnych podmiotów działających 
w danym regionie, zagadnienia branżowe związane 
z zarządzaniem produktem i podmiotem działającym 
w branży turystycznej oraz szkolenia językowe.

W Wielkopolsce powstało 20 grup partnerskich, 
w tym grupa utworzona z przedstawicieli gmin Mi-
kroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, któ-
rej zadaniem będzie opracowanie produktu turystycz-
nego, związanego z rekreacyjnym wykorzystaniem 

rzeki Warty. Jego roboczy tytuł – to „Perły nad Wartą”. 
W piątek 16 marca w Hotelu Morena w Mosinie od-
było się pierwsze spotkanie i szkolenie członków przy-
szłej grupy partnerskiej.

Uczestniczyło w nim ponad 30 osób, reprezentan-
tów kilkunastu podmiotów gospodarczych organizacji 
pozarządowych i urzędów z czterech gmin: Lubonia, 
Puszczykowa, Mosiny i Brodnicy. Wśród uczestników 
przeważali właściciele hoteli, pensjonatów i gospo-
darstw agroturystycznych. Bardzo ważną z punktu wi-
dzenia specyfiki grupy była obecność właściciela Cen-
trum Hipiki w Jaszkowie Antoniego Chłapowskiego, 
na którego terenie znajduje się przystań rzeczna oraz 
prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Re-
kreacji Wodnej WARTA, Krzysztofa Michalskiego, orga-
nizatora spływów kajakowych Warta Tour.

Podpisanie umowy partnerskiej przewidywane jest po 
trzecim z kolei szkoleniu, w dniu 30 marca 2006.  (o.– kn)

15 marca w Puszczy-
kowie odbyło się drugie 
w tym roku spotkanie 
przedstawicieli gmin 

Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Pierwsze miało miejsce w Mosinie w lutym tego roku 
i związane było z inicjatywą gminy Mosina – opraco-
wania jednolitego systemu oznakowania obiektów tu-
rystycznych i przygotowania się do wspólnej promocji 
za pieniądze europejskie. Konkretną propozycję przy-
gotował Piotr Przybysz z UM w Mosinie. Propozycje 
oznakowania, wzorów tablic i materiałów, z których 
miałyby być wykonane informacje, przedstawiła wro-
cławska firma Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe 
„Linia” s.c.

Obecni na spotkaniu urzędnicy z Lubonia, Komor-
nik, Dopiewa, Stęszewa, Mosiny, Brodnicy, Kórnika 
i Puszczykowa oraz Nadleśnictwa Babki i Nadleśnictwa 
Konstantynowo do końca miesiąca przygotują listy 
obiektów-atrakcji turystycznych, które zostaną w jed-
nolity sposób oznakowane na terenie całego Mikrore-

gionu. Przystąpienie do realizacji wspólnego projektu 
finansowanego z funduszy zewnętrznych, wymaga 
podjęcia decyzji związanej z przekształceniem dzia-
łającego od 10 lat nieformalnie „Porozumienia gmin 
okołoparkowych” i nadania mu formy związku mię-
dzygminnego lub stowarzyszenia. Decyzję na ten te-
mat powinni podjąć sygnatariusze „Porozumienia” 
w jak najkrótszym czasie.  (o.– kn)
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