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Informujemy, Ŝe została zakończona realizacja projektu
„AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE
ŹRÓDŁO DOCHODU”
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

czas trwania realizacji
03.08. 2009 – 31.08. 2010 r.
Nr projekt: POKL.08.01.01-06-046/09
Dzięki finansowemu wsparciu inicjatywy przez Unię Europejską mogliśmy
przygotować profesjonalną
ofertę szkoleniową dla osób zainteresowanych
agroturystyką lub prowadzeniem własnego gospodarstwa agroturystycznego.
Oferta skierowana była do grupy 90 osób dorosłych pracujących, zamieszkałych
lub pracujących na terenie województwa lubelskiego. Do udziału w projekcie
zgłosiło się 129 osób (87 kobiet i 42 męŜczyzn).Uczestnikami projektu byli
mieszkańcy powiatów: lubelskiego, zamojskiego, łęczyńskiego, kraśnickiego,
krasnostawskiego, łukowskiego, bialskiego, świdnickiego, puławskiego i opolskiego.
Zrealizowano 192 godziny szkoleń w systemie weekendowym ( sobota-niedziela).
Uczestnicy wszystkich edycji szkoleń odbyli 27 spotkania, które obejmowały
wykłady i wyjazdy studyjne do przykładowych gospodarstw agroturystycznych.
KaŜda edycja szkoleń obejmowała 4 spotkania ( 3 stacjonarne i 1 wyjazdowe).
Uczestnicy 6 edycji bezpłatnych szkoleń z zakresu agroturystyki mogli
uzupełnić, podwyŜszyć lub zdobyć nowe kwalifikacje z zakresu agroturystyki.
Program szkolenia został przygotowany przez doświadczoną kadrę
pracowników Katedry i Rekreacji UP w Lublinie. Spotkania obejmowały wykłady
– zajęcia teoretyczne oraz wyjazdy terenowe – prezentacja najlepszych praktyk.
Szkolenia zrealizowane zostały w okresie październik 2009r. - czerwiec 2010 r.
Szkolenia ukończyło 90 osób ( 62 K i 28 M). Na zakończenie uczestnictwa w
zajęciach zdawali test sprawdzający zdobytą wiedzę i otrzymali zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia w projekcie realizowanym ze środków unijnych.
Projekt zakładał popularyzację przedsiębiorczości takŜe po jego zakończeniu.
Kontynuacją tych działań jest 1000 szt. bezpłatnej publikacji pt.,, Agroturystyka w
teorii i praktyce” wydanych przez Wydawnictwo UP w Lublinie. Publikacja została
opracowana przez prof. Bogusława Sawickiego i dr Annę K. Mazurek-Kusiak w
Katedrze Turystyki i Rekreacji UP w Lublinie. Publikacja skierowana jest zarówno
dla osób zajmujących się agroturystyką od strony naukowej, jak i przedsiębiorców i
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organizatorów turystyki na obszarach wiejskich. Zamieszczono w niej podstawy
turystyki oraz przystępnie podano wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwem turystycznym.
Dla osób zainteresowanych tą tematyką stanowi kompendium wiedzy z zakresu
agroturystyki i procedur tworzenia działalności agroturystycznej.
Z dokonanej oceny poszczególnych działań projektu i uzyskanych rezultatów,
moŜna stwierdzić, Ŝe projekt ;
,, AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE
ŹRÓDŁO DOCHODU”
spełnił swoje załoŜenia, a główne cele zostały zrealizowane poprzez ;
• udział 90 beneficjentów projektu w profesjonalnych bezpłatnych szkoleniach
realizowanych w ramach projektu,
• dostosowanie miejsca szkolenia do potrzeb uczestników
(spotkania stacjonarne odbywały się w obiektach UP w Lublinie oraz
wybranych ośrodkach szkoleniowych poza Lublinem, tj. w Nałęczowie,
Zwierzyńcu, KręŜnicy Jarej i Firleju),
• szkolenia przeprowadzone zostały w systemie weekendowym
( sobota – niedziela )
• uczestnicy szkoleń zdobyli cenną wiedzę i nowe doświadczenie z zakresu
agroturystyki . Wysoko ocenili szkolenia, co pozwala nam wnioskować, Ŝe
wpłynęły one na zwiększenie świadomości z korzyści jakie daje prowadzenie
działalności
agroturystycznej a zdobyta wiedza będzie motorem dla
pobudzenia ich kreatywności i działań przedsiębiorczych,
• projekt przyczynił się równieŜ do promocji naszej Uczelni
Koordynatorem Projektu była mgr ElŜbieta Guz
( kierownik Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UP w Lublinie )
kontakt tel. 081 445 65 99

Więcej informacji na stronie www.agroprojekt.up.lublin.pl
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