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Ten moduł szkoleniowy jest częścią cyklu modułów szkoleniowych dotyczących turystyki kulturowej, 

które zostały opracowane w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne EUROPETOUR. 

Europetour jest inicjatywą europejską, która zmierza do tego, aby podkreślić dziedzictwo kulturowe 

Europy  i  poprzez  to  wesprzeć  obszary  wiejskie  przy  uwzględnieniu  ekonomicznego  potencjału 

turystyki kulturowej 

Więcej informacji (w języku angielskim): http://www.europetour.tips 

zdjęcia: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger 
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Należy przy tym zachować następujące warunki: 
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Temat	szkolenia	
 

Tak jak turystyka łączy ludzi i miejsca na całym świecie tak też muszą ludzie, którzy sami pracują w turystyce 

kulturowej łączyć się z innymi przedsiębiorstwami turystycznymi, a także z państwowymi urzędami, aby osiągnąć 
sukces. Turystyczne sieci szczególnie kładą nacisk na duży zasięg. Ten moduł wprowadzi Państwa w 
najwazniejsze aspekty pracy w sieci turystyki kulturowej. 

 

Część 1  Tworzenie sieci turystycznych 

Część 2  Struktury pracy i kierowanie sieciami turystycznymi 

Część 3  Tworzenie skutecznych sieci turystyki kulturowej na obszarach wiejskich 

Część 4  Tworzenie łańcuchu wartości i dystrybucji 

 

Cele	szkoleniowe	
 
Zapoznając się z tym modułem nabędą Państwo  kompetencje do skutecznego rozwoju i prowadzenia sieci. 

Dowiedzą się Państwo, jakie zdolności organizacyjne są konieczne, aby zbudować sieci turystyczne i w nich 

współdziałać. 

Poznają Państwo różnorodne formy sieci turystycznych. 

Dowiedzą się Państwo, jak łączą się sieci z koncepcjami rozwoju regionalnego. 

Zrozumieją Państwo, dlaczego wzajemne wsparcie i tworzenie łańcuchow wartości są decydujące do zdobywania 

sukcesów w turystyce kulturowej. 
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Jak	założyć	sieć	turystyczną?	

„Sieci“	na	płaszczyźnie	osobistej. 
 
Zanim podejmiemy wysiłek utworzenia sieci turystycznej należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych 

właściwości, które są ważne dla wszelkiego rodzaju pracy w sieci, niezależnie od tego, czy są to działania 
zawodowe czy osobiste. 

 
Tworzenie sieci odnoszącej sukces ma miejsce wtedy, gdy wszyscy uczestnicy działają zgodnie z zasadą 

„dawanie przynosi większą korzyść niż branie“. Jeśli uwzględnić te powiedzenie, zauważą Państwo, że Państwa 
pomoc spowoduje, że inni też będą Państwu pomagać.  

 
Dlatego definicja pracy w sieci mogłaby brzmieć: 

 
 

 
Tworzenie sieci  to budowanie i cieszenie się wspaniałymi 
relacjami, czymś, co większość z nas lubi.  
 

 
Proszę wybrać się na Państwa kolejny termin, Państwa spotkanie robocze lub następną konferencję zadając 

sobie pytanie „komu mogę dzisiaj pomóc“? Z takim spojrzeniem na potrzeby innych będą Państwo całkiem 
zrelaksowani i zostaną Państwo za to nagrodzeni. 

 

Trzy	podstawowe	zasady	tworzenia	dobrej	współpracy	
 
1. Proszę być wspaniałomyślnym! Proszę być gotowym do dzielenia się z innymi! Proszę być źródłem 

pomocnych informacji i kontaktów!  Proszę słuchać uważnie swoich kolegów i koleżanek i zwrócić uwagę, czy 
nawiązują Państwo do ich problemów! 

 
2. Proszę być zainteresowanym! Będą podchodzić do Państwa inne osoby które będą otwarte na partnerstwo, 

jeśli poczują, że Państwo też są gotowi do pomocy i pełni pomysłów. Proszę stawiać szczegółowe pytania, dawać 
merytoryczne oceny, wyrażać szczegółowo obserwację, tak żeby Państwa partner biznesowy chciał pogłębić 
kontakt z Państwem. 

 
3. Proszę być pozytywnie nastawionym! Proszę wchodzić do sali posiedzeć z uśmiechem na ustach. Doznają 

Państwo poczucia, że takie pozytywne promieniowienie wywoła serdeczną reakcję u innych osób.  

Zachowując się w ten sposób są Państwo najlepiej przygotowani do tego ogromnego zadania- budowy 

skutecznej sieci w turystyce kulturowej. 
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Praca w sieci turystyki kulturowej jest szczególnie ważna na obszarach wiejskich. Nie jest proste wyjaśnienie 

sceptycznie nastawionemu społeczeństwu na obszarach wiejskich jak ważną gałęzią gospodarki jest turystyka 
kulturowa. 
 
Chociaż podróżowanie i turystyka mają głównie pozytywne gospodarcze oddziaływanie, jeszcze wiele ludzi nie 
rozumie tego wzajemnego oddziaływania turystyki i lokalnego standardu życiowego. Rzadko też odpowiedzialni 
menadżerzy z dziedziny turystyki, którzy są ekspertami w promocji miasta czy regionu za granicą, poświęcają 
swoją uwagę zadaniu objaśniania lokalnym mieszkańcom znaczenia swoich działań. Tylko wtedy, gdy uda się 
pozyskać lokalną ludność do wspierania turystyki kulturowej, mogą te usiłowania przynieść sukces. W 
przeciwnym razie powstanie opinia, że ten region podróżny jest nieprzyjazny bądź nawet niebezpieczny. I to 
może prowadzić nie tylko do końca turystyki kulturowej, lecz nawet do osłabienia gospodarczego rozwoju tego 
regionu łącznie. 

 

 
Turystyka kulturowa ma duży wkład w rozwój 
gospodarczy gminy względnie regionu 
 

 
Praca w sieci wymaga zdolności organizacyjnych. Sieć da jednak tylko minimalne rezultaty, jeśli nie będą 

Państwo realizować strategii (1), kogo chcą Państwwo pozyskać jako partnera w sieci i i(2)  jeśli brakuje Państwu 
dalszej strategii. 

Strategie	budowania	sieci	
Znane hasła dotyczące tworzenia sieci, które każdy zna, a o których się czasami zapomina, bądź chociaż się je 

zna, potyka się człowiek o nie, brzmią: 

 

Proszę	samemu	się	reklamować!				
Turystyka to przemysł składający się z ludzi. Im bardziej są Państwo znani, tym częściej Państwa nazwa jest 

powtarzana i tym częściej osiągają Państwo korzyści. Proszę działać w tak wielu zadaniach, jak tylko to możliwe. 

Te aktywności nie muszą na pierwszy rzut oka dotyczyć tylko turystyki, lecz powinny być widoczne dla 
społeczeństwa i przypominać o Państwa organizacji. Proszę zbierać przy takiej aktywności karty wizytowe 
Państwa partnerów biznesowych i robić sobie notatki, które będą przypominały o spotkaniu z tą osobą. Proszę 
nie czekać długo z napisaniem lub zadzwonieniem do osoby z którą chcą Państwo być dalej w kontakcie. W ten 

sposób da się podtrzymać „osobisty kontakt”.  

Proszę	nie	być	skromnym!			
Proszę się często pokazywać publicznie i być dostępnym! Jeśli poznają Państwo nowych ludzi proszę się nimi 

interesować tak, żeby opowiedzieć im o sobie coś osobistego. Prawie każdy człowiek lubi opowiadać coś o sobie 
samym i każdy człowiek tworzy niepowtarzalną historię życia. Jeśli mogą Państwo spowodować, że inni będą 
opowiadać o sobie, mogą Państwo w ten sposób wyobrazić sobie, jaki rodzaj współpracy z tą osobą jest możliwy. 
Z każdą informacją, jaką Państwo otrzymają, są Państwo w stanie ocenić trochę lepiej, jakie zawodowe i 
komunikacyjne zainteresowania przejawia Państwa partner biznesowy oraz czy te zainteresowania, a również 
zdolności pasują do Państwa zdolności. 
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Proszę	nie	być	krótkowzrocznym!		
Ktoś, kto Państwu w tym momencie nie jest w stanie pomóc, możliwe, że będzie mógł Państwu pomóc w innym 

czasie w rozwiązaniu innego problemu. Pozytywne nastawienie pomaga tworzenie dobrych sieci. Proszę nikogo 
nie irytować poprzez nieprzemyślane i nietaktowne zachowanie, myśląc, że muszą Państwo porozmawiiać tylko z 
tymi ludźmi, którzy przedstawiają dla Państwa bezpośrednią wartość.  

Proszę	pytać	rozmówców,	co	mogą	Państwo	dla	nich	zrobić!		
Praca w sieci bazuje na socjologicznych przysłankach „społecznego kapitału“.  To pojęcie opisuje założenie, 

że trzeba innym dać coś, aby coś otrzymać w zamian. Najlepszym sposobem, aby coś otrzymać, jest dawanie 
czegoś. Kapitał społeczny to graniczone oczekiwanie życiowe, aby je podtrzymać musi jedna osoba przypominać 
o Państwa nazwie i o tym, kim Państwo są, aby to osiągnąć nie powinni Państwo ograniczać relacji z tą osobą 
tylko do jednego kontaktu. Proszę dla tej osoby pozostać widocznymi i informować ją, że należą Państwo do 
„społeczności“. W ten sposób staną się Państwo osobą, która działa w imieniu sieci i do której trzeba się zwrócić, 
aby zostać przyjętym do sieci „społeczności“. 

 

Proszę	być	aktywnym	społecznie!	
Działalność społeczna, stowarzyszenia i organizacja to nie tylko sposób na reklamowanie samego siebie i wejście 

do społeczności, ale też ogromna możliwość poznawania innych ludzi. Proszę wyszukać sobie organizację, z 
którą chcą się Państwo społecznie zaangażować, to uświadomią sobie Państwo wtedy, ile czasu i energii mogą 
Państwo w tę pracę zainwestować.   

Proszę	korzystać	z	aktywnych	i	pasywnych	narzędzi	współpracy!	
Internet oferuje wspaniałe możliwości prezentowania siebie samego w celu zwrócenia na siebie uwagi oraz 

zadbania o to, żeby znaleźć nas samych. Strona internetowa funkcjonuje jako narzędzie współpracy tylko wtedy, 
gdy człowiek aktywnie szuka współpracy. Sposobami na to są przesyłanie listów, herbatki, kontaktowanie się i dni 
otwarte. Jeśli nawiązali już Państwo  kontakt, mogą Państwo potem zainteresowania tych ludzi skierować na 
Państwa stronę internetową.  

 

Proszę	podtrzymywać	te	kontakty!	
Po tym jak poznali Państwo już daną osobę, proszę podtrzymywać ten kontakt. Proszę napisać podziękowania 

lub wykorzystać wszystkie sposoby, aby odświeżać zainteresowanie swoją osobą. Proszę pamietać o tym, że te 
osoby, z którymi chcą Państwo współpracować również znają wiele innych osób.  
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Ćwiczenie	

Proszę	sprecyzować	swoje	osobiste	sieci	

	

 
 
Proszę wymienić Państwa osobiste sieci i pomyśleć w kontekście tej części szkoleniowej, które z nich moglibyście 

Państwo poprawić.  

 
Rodzina 
________________________________________________________________________ 
Przyjaciele 
________________________________________________________________________ 
W miejscu pracy 
________________________________________________________________________ 
Państwa zwolennicy 

________________________________________________________________________ 
Państwa sojusznicy 

________________________________________________________________________ 
Państwa konkurencja 

________________________________________________________________________ 
W polityce 
________________________________________________________________________ 
W kościołach/synagogach/meczetach 

________________________________________________________________________ 
W Państwa hobby 

________________________________________________________________________ 
I inne:.......... 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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Część 2 
Struktury pracy i 

kierowanie sieciami 
turystycznymi 
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Stuktury	pracy	i	kierowanie	sieciami	turystycznymi	
 

Aby turystyka mogła połączyć ludzi i miejsca na całym świecie, to właśnie ludzie, którzy pracują w turystyce 

kulturowej muszą pielęgnować intensywną wymianę z wieloma partnerami jak np. z innymi obszarami turystyki 
lub z państwowymi urzędami. 

 
Oferenci turystyki kulturowej na obszarach wiejskich są często małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Małe 

przesiębiorstwa rzadko mają wystarczającą ilość presonelu oraz także zasobów materialnych, aby pozycjonować 
się skutecznie na rynku.  Dlatego nie są w stanie zapoznać się z różnorodnymi wymaganiami i uwarunkowaniami, 
których spełnienie spowodowałoby ich skuteczny rozwój chociaż posiadają duży potencjał. 

 
Kroki w celu osiągnięcia biznesowej i organizacyjnej profesjonalności są często czynione, ale w sposób 

osamotniony i nie osiąga się korzyści z wartości dodanych. Powiązane ze sobą procesy rozwoju produktu i 
sprzedaży nie są często ze sobą skoordynowane, tak że prowadzi to do niepotrzebnej sytuacji, że te dwa 
elementy konkurują ze sobą.  Równocześnie trzeba być tego świadomym, że turystyka kulturowa często zazębia 
się z innymi branżami takimi jak rolnictwo, rzemiosło i handel. To oznacza, że tworzenie sieci i współpraca, która 
oznacza połączenie publicznej kontroli i samoorganizacji mają coraz większe znaczenie.  

 
 
Sieci turystyki kulturowej na obszarach wiejskich muszą spełniać 
następujące wymagania:  

 Podkreślać międzyorganizacyjną współpracę sektora 
prywatnego i publicznego  

 Tworzyć specyficzne organizacyjne konstelacje, które 
obejmują także organy decyzyjne oraz zasady 
podejmowania decyzji 

 
 
Sytuacja w turystyce kuturowej na obszarach wiejskich wymaga skutecznego podziału zadań, które 

najlepiej osiąga się poprzez ukierunkowaną na proces organizację i wysokie zrozumienie dla znaczenia 
współpracy. Poprzez zasadę przyjaznej wpsółpracy w ramach sieci rozwijają się nowe formy integracji partnerów 
oraz wzajemnej kontroli. W przeciwieństwie do hierarchicznych struktur sieci pracują na podstawie własnej 
organizacji i poprzez koordynację między niezależnymi działaczami a różnymi innymi reprezentantami innych 
grup, które mają te same cele. Potencjał efektów synergii można znaleźć w wielu obszarach wspólnej 
działalności, np. we wspólnym zakupie usług (np. w hotelach), we wspólnej kontroli jakości regionalnych 
oferentów i współnym marketingu. Takie spojrzenie może następować zarówno pod względem gospodarczym jak 
i w sposób zorientowany na klientów.  

 
Wewnątrz sieci pojedynczy partnerzy muszą pracować dla tego samego celu. Wzajemne zaufanie jest przy tym 

podstawą osiągnięcia sukcesu. Sieci powinny prowadzić do całkowicie innego rozumienia słowa „konkurencja“ 
oraz do poczucia przynależności. To może prowadzić do innowacyjnych pomysłów jak np. wspólnych ofert, które 
nie byłyby możliwe, gdyby kazdy partner pracował samodzielnie. 
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W celu utrzymania sieci przez dłuższy czas trzeba stworzyć formalne podstawy jak np. do przyjmowania 

nowych partnerów, ale także zasad występowania partnerów z sieci. Rownież ważne funckje w pracy sieci muszą 
zostać podzielone pomiędzy partnerów, tak jak np. wspólna praca na zewnątrz sieci. Zasadniczo należy zwrócić 
uwagę na to, aby podział zadań i odpowiedzialności pokrywał się ze zdolnościami działaczy. Prawa i obowiązki 
przy podejmowaniu decyzji i zadania takie jak procedury przy pozyskiwaniu środków i korzystania ze środków 
także muszą zostać uregulowane. 

 
Wzrost efektywności jest tylko wtedy możliwy, gdy zasoby nie tylko będą ze sobą połączone lecz wtedy, gdy się 

wzajemnie przeplatają. Przykładowo rozwój nowego produktu powinien umożliwiać także szersze sposoby jego 
sprzedaży.  

Rodzaje	sieci	
 

Definicja	na	podstawie	funkcji	sieci	
 W przypadku poziomej sieci partnerzy działają na tym samym poziomie wewnątrz łańcucha sieci 

jak np. różne hotele. Współpraca w poziomej sieci jest zalecana, jeśli partnerzy mają relatywnie mało 

doświadczenia w pracy sieci, ale mogą się porozumieć na podstawie współpracy, aby osiągnąć wspólny 

cel (na przykład wspólne standardy jakości). 
 Sieci pionowe obejmują różne stopnie wartości dodanych (np. hotel i kolejka górska). Współpraca w 

sieciach pionowych otwiera dodatkowe wspólne efekty podczas pozyskiwania nowych grup celowych.  
 Poprzeczne lub międzysektorowe sieci jak np kultura i turystyka. Współpraca poprzeczna jest 

oferowana, gdy koncentrujemy się na wspólnych zagadnieniach, np. turystyka zdrowotna gdzie 
połączone są ze sobą sprawy mieszkanione i zdrowotne w celu zwrócenia się do grupy celowej i 
stworzenia dla nich ofert.  

 Sieci ekonomiczne generują wpływy dla uczestniczących partnerów i zmierzają do wspólnych 

modeli biznesowych. W przypadku turystyki kulturowej chodzi często o rozwój nowych produktów i 

usług, które są oferowane na rynku turystycznym.  
 Sieci osób działających społecznie zmierzają do wymiany informacji. W turystyce kulturowej 

istnieją takie sieci często tylko przez krótki czas przykładowo jako grupy przygotowujące do większych 

wydarzeń. Administracje publiczne korzystają z tego rodzaju tworów sieci, aby zjednoczyć ze sobą 
lokalnych działaczy. 

 
 
Nie trzeba podkreślać, że istnieje większa ilość form pośrednich i mieszanych niż te tutaj wymienione. Jednak 

sieć turystyki kulturowej powinna przede wszystkim zdefiniować jasno swoje zasady funkcjowania, jeśli chce 
zmierzać do osiągnięcia ambitnych celów. Tworzenie potencjalnych łańcuchów wartości jest, względnie osiąga 
się, poprzez wpływ wielkości ( wymierne oszczędzanie kosztów) oraz korzyści stworzenia marki jako instrumentu 
przyciągania klientów poprzez przeforsowanie standardów jakości, poprzez efekty marketingowe skierowanie do 
specyficznych grup celowych.  

 

Definicja	pod	względem	przestrzennym		
Sieci można tworzyć na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej, regionalnej, lokalnej lub nawet wirtualnej. 

Strukturalnie uwarunkowanie sieci turystyki kulturowej na obszarach wiejskich są z reguły sieciami regionalnymi. 
Mogą jednak w kombinacji z przestrzennymi i merytorycznymi aspektami stać się sieciami transgranicznymi. 
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Zgodnie	z	formą	prawną:	
Sieci mogą podlegać podziałowi pod względem swojego rozmiaru, form organizacji oraz celów biznesowych. 

Rozróżnienie powinno następować między trwale założonymi strategicznymi sieciami (sojusze i partnerstwa), 
dynamicznymi sieciami, heterogennymi sieciami z jednym zarządem i częściowo hierarchicznymi (pod-
hierarchicznymi sieciami), w których dominuje praca jednego lub wielu działaczy. Sieci na obszarach wiejskich 
zazwyczaj zakładane są w zorientowaniu na rynek i mają zależnie od udziałów członków hierarchiczną lub 
niehierarchiczną strukturę. 

 
 
Dużym wyzwaniem w obszarach wiejskich jest przezwyciężenie ściśle rozumianego indywidualizmu, roli 

indywidualnego statusu a nawet egoizmu. Łańcuch wartości dodanych w turystyce nadaje się do tworzenia sieci, 
gdyż produkty turystyczne są to twory wielu indywidualnych elementów, które prowadzą do ofert 
niepowtarzalnych doświadczeń urlopowych dla gości. Celem jest połączenie poszczególnych stopni wartości 
dodanych szukając i tworząc powiązań w celu wykorzystania ich dla klientów. Często pierwszym odważnym 
krokiem jest wzbudzenie zainteresowania wśród wielu grup działaczy i nakłonienie ich do wspóldziałania. 

 

Sieci	a	koncepcje	rozwoju	regionalnego	
 
Koncepcje rozwoju regionalnego nawołują do zakładania sieci i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a 

prywatnym oraz organizacjami z osobowością prawną w celu wspólnego działania na rynku. Prywatne 
zobowiązania i kontrola publiczna nie wykluczają się same. Wyzwanie dla takich sieci leży w rozwoju form 
samokontroli, które zasadniczo bazują na współpracy pomiędzy działaczami. Sektor publiczny pozwala na 
kreowanie instytucjonalnych kontekstów i tworzenie prawnych organizacji i zasad proceduralnych. 

 
-Działanie w sieci powinno być podporządkowane do nadrzędnych strategii celu podróży, np. plany generalnego. 

Polityka turystyczna może prowadzić do tego, aby zdobywać finansowe środki np. na założenie przedsiębiorstwa 
lub przyłączenie się do programu wsparcia (patrz moduł 7).  

 
 
W tym procesie organizacja zarządzania celem podróży (patrz moduł 1) odgrywa kluczową rolę ponieważ zna i 

kontroluje sieć (działaczy, przestrzeń, kulturę, wartości, standardy) i jest zdolna do kreowania priorytetów.  Może 
być zarówno inicjatorem jak i przejmować koordynację, organizację i moderację zadań. Idealnie, gdy różne 
poziomy działania łączą się ze sobą w jednym kontekście.  

 
Dodatkowo strategiczne zadania takie jak rynek i zorientowanie na grupy celowe, organizacja 
zarządzania celem podróży również wpływają i promują zazębiające się tematy takie jak stabilność, ochrona 

klimatu, dostępność i łączą je w sieci wartości dodanych. To stoi w powiązaniu z ostatnim trendem zarządzania 
celem podróży: tworzenia wizerunku, kontroli jakości i rozwoju kompetencji. 

 
 
Cele turystyki kulturowej są bardziej zdolne do większej konkurencyjności, im więcej posiadają członków sieci. 

Taka polityka stwarza warunki ramowe, założenia prawne, finansowe zabezpieczenie i w wielu miejscach także 
sposób postępowania z naturalnymi zasobami oraz może określać różne instrumenty kontrolne. Sposoby 
postępowania w celu sterowania rozwojem turystycznym to także polityka strukturalna, zarządzanie przestrzenne 
jak również specjalne regionalne plany działania. Zintegrowana polityka lokalna powinna zmierzać do 
wzmocnienia lokalnych działaczy, uwzględnienia edukacji i szkoleń oraz tworzenia ram możliwości wspierania 
struktur współpracy. 
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Ostatecznie sieci turystyki kulturowej pownny mieć wielkość zdolną do wykonywania swojej pracy. Powinni w 

nich współpracować przedstawiciele organizacji i usługodawców, którzy stwarzają w regionie rzeczywisty 
znaczący wzrost wartości, na przykład będąc  pionierów w danym zakresie. 
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Ćwiczenie	

W	których	sieciach	działają	Państwo	
osobiście?	

	  
 
W jakie rodzaje sieci są Państwo zaangażowani ? 

 
Poziome sieci 
________________________________________________________________________ 
Pionowe sieci 
________________________________________________________________________ 
Międzysektorowe sieci 

________________________________________________________________________ 
Ekonomiczne sieci 
________________________________________________________________________ 
Sieci osób działających społecznie 

________________________________________________________________________ 
 
 
. 
 
 
  



 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
  MODUŁ 6 – TWORZENIE SIECI I WSPÓŁPRACA 

 
 

 
17 

 

 
 

 

 
	

Część 3 
Tworzenie skutecznej 

sieci turystyki 
kulturowej na 

obszarach wiejskich  
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Czynniki	gwarantujące	sukces	dla	sieci	
 
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie ma żadnych gotowych koncepcji, na podstawie których moża stworzyć sieć 

turystyki kulturowej na obszarach wiejskich. Istniejące koncepcje i przewodniki bazują dla przestrzeni miejskich i 
ich przeniesienie na obszar wiejski jest możliwe tylko częściowo. Tak więc musimy podsumować, że niewiele jest 
udanych przykładów. Kilka z nich zostało zamieszczonych w tym module jako najlepsze przykłady.  
 
 
Z tych udanych przykładów wyciągneliśmy kilka podstawowych aspektów, które mogą być Państwu pomocne 
przy budowaniu sieci turystyki kulturowej. 

 
 

 Skuteczne założenie sieci jest przedsiębiorstwem, które wymaga dużej cierpliwości. Aby rozbudować 

skutecznie sieć, należy zaplanować od 10 do 15 lat.  
 Stworzenie solidnego modelu finansowania jest procesem, który wymaga lat i musi być rozwijane 

przez członków tej sieci wspólnie przez lata.  
 Takie sieci często prowadzone są przez duże osobowości, które rozumieją, że sieci turystyki kulturowej 

są to związki, które są bardziej wrażliwe na zmiany. Dlatego muszą być w stanie strategicznie pracować, 
ustanowić w pracy tej sieci reguły i zbudować wytrzymałe struktury. 

 Organizacja i zarządzanie taką siecią nie powinny być jeśli to możliwe pracą społeczną, gdyż 

wymagają one poświecenia dużego czasu pracy oraz profesjonalnego kierowania.  
 sieci przynoszące sukces bazują na wspólnych zrozumieniu potrzeb przedstawicieli branży turystycznej 

i kulturowej. Działacze w branży kulturowej to często silne osobowości. Sieć musi realizować osobiste 
ambicje i równocześnie trzeba być tego świadomym, że te osobiste ambicje mogą także zagrażać  
wspólnemu celowi i wzajemnemu zrozumieniu.  

 Sieci turystyki kulturowej muszą stale być otwarte na nowych partnerów i nie powinny się określać 

jako zamknięte społeczeństwo. Nowi partnerzy powinny być przyjmowani z otwartymi ramionami oraz 

być angażowani do pracy, nie powinni być spostrzegani jako konkurencja.  
 Powinni oni pielęgnować intensywne relacje z administracją publiczną oraz w stosunku do regionalnych 

organizacji celowych. 
 Powinni zachęcać swoich członków do dalszego kształcenia oraz oferować swój własny program 

szkoleniowy. 
 Członkowie sieci powinni spotykać się zgodnie z jasno określonym planem bez dużych przerw.  
 Sieci turystyki kulturowej mają też wymiar społeczny, wewnątrz nich mogą rozwinąć się przyjaźnie.  
 Sieci turystyki kulturowej wymagają cierpliwości, aby dać im szanse na rozwój małymi krokami.  
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Sieci	turystyki	kulturowej	szansą	na	przyszłość	
 
Utrzymanie sieci turystyki kulturowej na obszarach wiejskich przy życiu nie jest proste. Członkowie sieci 

chcą szybko widzieć wyniki zainwestowanej pracy. „Więcej odwiedzających i wyższe wpływy“ te można zaliczyć 
do długofalowych celów nawet, gdy przeważająca większość w sieciach widzi to inaczej.  

 
W jaki sposób uczynić pracę w sieci dla ich członków atrakcyjną i jak spowodować, żeby nie stracili z oczu 

wspólnej wizji ? Jak można przygotować sieć na przyszłość i spowodować, żeby członkowie uzyskali z tej pracy 
wartość dodaną. Wcześniej czy poźniej sieć potrzebuje w celu wygenerowania wpływów: 

 Struktury pracy, 
 Wiążacych uzgodnień między partnerami sieci, 
 Opowiedzialnej osoby, która w formie prezesa zarządu w formie zatrudnienia na pełen etat 

lub na część etatu będzie prowadzić te sprawy do przodu, 
 Oraz wytrzymałego modelu finansowania. 

 

Prawidłowa	struktura	organizacyjna	sieci	turystyki	kulturowej	
 

Możliwe, że będą sobie Państwo zadawać pytanie, jaką formę organizacji turystyki kulturowej należy uważać za 

właściwą. Czy powinna to być sieć nieformalna, stowarzyszenie, współpraca na podstawie umowy, fundacja czy 
spółka? Czy powinna być powiązana z lokalną organizacją turystyczną, która przejmie możliwie kilka 
organizacyjnych zadań? Czy może nawet całe zarządzanie zostanie przejęte przez istniejącą już organizację jako 
dodatkowe zadanie? Kto w ogóle powinien wykonywać tę pracę i jak członkowie powinni uczestniczyć w 
wynikach pracy? 

 
Każdy europejski kraj rozwinął własne formy organizacji. Decyzja o strukturze organizacyjnej i formie prawnej 

sieci ma podstawowy wpływ na wszystkie zakresy przyszłej pracy sieci. To dotyczy także powiązań członków z 
siecią. Powinni się Państwo dobrze poradzić w celu sprawdzenia dokładnie tych kwestii zanim podejmą Państwo 
decyzję. Regionalne i krajowe urzędy we wszystkich krajach członkowskich UE dysponują materiałem 
informacyjnym, które powinni Państwo wykorzystać podejmując tę decyzję.  

	

Udział	członków	w	sieci	
 

Gdy podjęta została już decyzja o formie organizacji sieci, następnym krokiem jest wyjaśnienie rodzaju 

uczestniczenia członków w pracy sieci. Uczestnictwo to może przyjmować różne formy. W odniesieniu do 
finansowego uczestnictwa można ustalić składkę członkowską, istnieje możliwość ustalenia uczestnictwa w 
formie subwencji, datków rzeczowych lub usług jak też mogą zostać sprzedane udziały w spółce. Najważniejszym 
uczestnictwem jednak jest samo aktywne uczestnictwo członków, gdyż ono pokazuje, że członkowie podzielają 
cele sieci i się w nie angażują.  
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Wkład	personelu	w	realizację	zadań	
 

Podczas pracy w sieci członkowie porozumiewają się w kwestii wspólnych celów, planów czasowych, zadań i 

etapów ich realizowania. Jednak kto wykonuje właściwą pracę? Im bardziej profesjonalna jest sieć, tym bardziej 
konieczne jest,  żeby jedna zatrudniona osoba – specjalista - przejął tę pracę w sieci. Profesjonalna praca w sieci 
to nie jest zadanie, które można wykonać społecznie i które można załatwić w czasie wolnym poszczególnych 
członków. Dlatego zdobycie specjalistycznego personelu i jego opłacenie jest najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na sukces sieci turystyki kulturowej. 

 

 

Finansowanie	sieci	
 
Praca w sieci musi bazować na niezawodnym modelu finansowania. Jednak co dokładnie musi być 

finansowane? Koszty pracowników, pomieszczenia biurowe i wyposażenie biura to najważniejsze pozycje 
kosztowe. Składki członków lub dotacje członków mogą pokrywać część kosztów, jednak nigdy nie będą stanowić 
długofalowej i wytrzymałej strategii finansowania. 
 
Model finansowania, do którego się dąży, jest zależny od formy organizacji i struktury sieci. Jeśli sieć jest osobą 
prawną, dostęp do finansowego wsparcia będzie łatwiejszy, jednak powstaną w związku z tym  wyższe wydatki 
np. na doradcę podatkowego lub urzędowe rejestracje. Trzeba więc dokładnie przemyśleć i podjąć przemyślaną 
decyzję, w jakiej formie prawnej i finansowych ramach ma się odbywać praca w sieci. 

 
W większości przypadków model finansowania bazuje na składkach członków sieci (patrz najlepszy przykład na 

końcu tego modułu) uzupełniając go środkami wsparcia, o które aplikuje się na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, 
krajowej i nawet o środki europejskie (patrz moduł 7). Jest jednak przy tym trudne (zajmuje przede wszystkim 
dużo czasu) znalezienie pasującego programu z wielości tych  programów. Do tego zadania powinno się zebrać 
grupę odpowiednich członków z doświadczeniem na tym polu. 
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Współpraca	w	sieciach	transgranicznych‐	kontrola	siły	i	wytrzymałości	
 
Turystyka kulturowa nie zatrzymuje się na granicach państwowych. Proszę pomyśleć o wielu europejskich 

regionach, które wprost nadają się na transgraniczną współpracę w zakresie ścieżek rowerowych, szlaków 
wędrownych, ale także wydarzeń kulturalnych przy wspólnych tradycjach żywieniowych lub starych zwyczajach 
ludowych. I rzeczywiście wizyta w regionach nadgranicznych może gościom przynieść dodatkowe wzbogacające 
doświadczenia i przeżycia. Wskazują na to transgraniczne oferty turystyczne wzdłuż Dunaju1(Niemcy, Austria, 

Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina) region Hamburg-Öresund2 
(północne Niemcy, Dania i południowa Szwecja), Chorwacja i Czarnogóra3, ale także działania w tzw. regionie 

Klosterlandu (Niemcy, Polska)4.  

 
Europa jest na szczęście wspólnotą państw, która ułatwia zwiedzającym przekraczanie granic. Mimo to w 
turystyce transgranicznej wciąż jeszcze są niewykorzystane potencjały i tak więc jej rozwój wszędzie jest 
tematem obrad. Szczególnie transgraniczna turystka kulturowa stała się dodatkowym wymiarem w turystyce w 
obszarach nadgranicznych, gdyż może ona motywować zwiedzających do przekraczania granic kraju 
sąsiedniego i zbierania doświadczeń dwóch krajów, które tworzą wspólny region. Wiele rzeczy, które ułatwia 
podróżowanie w regionach transgranicznych zostało już w wystarczający sposób rozwinięte, pomyślmy tylko o 
dwujęzycznych napisach na dworcach, dwujęzycznych kartach menu w rejestracjach lub dwujęzycznych 
wspólnych mapach wędrownych.  
 
Mimo to wiele wyzwań nie powinno być lekceważonych i bez politycznego i administracyjnego wsparcia 
sąsiadujących władz po obu stronach granicy sukces może być nie taki prosty. Dzieląc infrastukturę tak jak 
lotniska połaczone wsparcie marketingowe w celu dotarcia do oddalonych rynków, dzielenie się wiedzą i 
znajdowanie innowacyjnych rozwiązań wspomaga rozwiązywanie tych powszechnych wyzwań. Wspólny 
marketing wspiera i pozwala sprostać następującym wyzwaniom takim jak: zdobywanie dalekich rynków, transfer 
wiedzy i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. 
 
 
 
 
 
Co tworzy, więc trudności przed którymi stoi współpraca transgraniczna w turystyce kulturowej? 

 
 Bariera językowa i kulturowe różnice są wyzwaniem zarówno dla działaczy w branży turystycznej jak i 

dla potencjalnych odwiedzających. Mogą stać się one rzeczywiście większym progiem hamulcowym jak 
się może na początku wydawało.  

 Kontrole graniczne. Kontrole graniczne mogą być różne i dlatego goście mogą być przez to 

zdezorientowani.  
 Niejednorodne polityczne stosunki po obu stronach granicy, ale także krajowe wyłączne 

zainteresowania mogą prowadzić do prawdziwego wyzwania w zakresie współpracy.  
 Społeczne i kulturowe różnice wpływają na transgraniczną współpracę i mogą prowadzić do przeszkód 

w podejmowaniu decyzji. 
 Procesy podejmowania decyzji mogą w sąsiadujących krajach być różne, co w konsekwencji prowadzi 

do większych opóźnień. Większe różnice w gminnych strukturach administracji mogą prowadzić do 
trudności w opracowywaniu łączących wizji, gdy nie zostaną rozpoznane potencjały wspólnego rozwoju 

                                                            
1 http://danubecc.org/about‐dcc/ 
2 http://www.stringnetwork.org/string‐themes/tourism‐culture/ 
3 http://www.crossbordertourism.com/ 
4 http://www.klosterland.de 
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może to prowadzić do rywalizacji pomiędzy dwoma regionami i tym samym hamować synergię 
współpracy.  

 Jeśli aktywiści po obu stronach mają różne punkty widzenia, potrzebna jest wysoka zdolność do 
negocjacji i wzmożone prowadzenie rozmów w celu znalezienia wspólnych rozwiązań. 
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Stowarzyszenie	KLOSTERLAND	w	transgranicznej	turystyce	kulturowej	
 

KLOSTERLAND to polsko-niemieckie stowarzyszenie byłych klasztorów. Od jego założenia w roku 2010 sieć 

zmierza do celu rozwijania turystyki kulturowej w regionie transgranicznym. Chociaż tego rodzaju turystyka w 
pierwszych latach członkostwa Polski w UE prawie nie funkcjonowała. Oba regiony powiązane są ze sobą 
tematami wspólnej historii, które uznano za niepowtarzalną szanse rozwoju. Klasztory w obu krajach wydają się 
być stworzone do tego, aby przedstawić wspólną europejską historię chrześcijańskich klasztorów jako punkt 
wyjściowy do rozwoju transgranicznej turystyki kulturowej.    
 
Bardzo szybko komunikacja okazała się być dużym wyzwaniem. Pomiędzy Niemcami a Polską istnieje duża 

bariera językowa: w Niemczech rzadko wykłada się język polski jako język obcy, równocześnie w Polsce nie wiele 
osób włada językiem niemieckim bądź angielskim. Trudności w językowej komunikacji stały się jednym z 
głównych powodów powstawania różnych poglądów na temat wspólnej historii i kultury oraz wzajemnych 
uprzedzeń. 

 
Rozumiejąc te trudności Klosterland rozwinął „własny kodeks zachowań“ w celu osiągnięcia skutecznej 

transgranicznej komunikacji: 

 Do porozumienia językowego zarząd zatrudnia profesjonalnego tłumacza.  
 Wspólna praca bazuje na szacunku i respekcie wobec sytuacji drugiej strony. 
 Aktywności są realizowane w taki sposób, że członkowie obu krajów mogą wziąć w nich udział. 
 Zarząd przywiązuję wagę do równoległego rozwoju sieci w obu krajach.  
 Zarząd składa się z członków obu krajów. 
 Zebranie wspólników i inne działania obywają się po obu stronach granicy. 

 

 
Aktywności stowarzyszenia Klosterland świadczą o praktykowaniu tego kodeksu zachowań:  

 Wspólna strona internetowa doświadcza zarówno członkom stowarzyszenia jak i zwiedzającym 

wszystkich informacji po niemiecku, polsku i angielsku.  
 Na targach turystycznych jest reprezentowany i promowany cały region z obu stron granicy.  
 Rozwój produktów Klosterlandu obywa się w ścisłym powiązaniu z historycznymi tradycjami 

klasztornymi. 
 Organizacja kulturalnych wydarzeń odbywa się poprzez uczestnictwo wszystkich członków: jarmarki 

klasztorne, wystawy, koncerty. 
 Kultura klasztorna jest komunikowana jako ogólnoeuropejska kultura zakonna poprzez warsztaty, 

kongresy, publikacje i inne formy projektowe. 
 
Bardzo pozytywne jest to, że kilku członków tak jak miasto Myślibórz z jego byłym klasztorem Dominikańskim 

wykonało opisu zabytków w obu językach po niemiecku i po polsku lub nawet w trzech językach: niemieckim, 
polskim i angielskim. 

 
 
Stowarzyszenie jest finansowane ze składek członkowskich i ze środków wsparcia od różnych partnerów.  Po 

pierwszej fazie założycielskiej, w której w sieci współpracowali jedynie członkowie ścisłego obszaru granicznego 

Polski i Niemiec, teraz  mają także klasztory z innych części Niemiec i Polski oraz innych europejskich krajów 

możliwość zostania członkiem tego stowarzyszenia. Również to jest konsekwencją ogólnoeuropejskiej tradycji 
chrześcijańskich zakonów i powinno zapewnić sukces wspólnej pracy stowarzyszenia.  
 
 



 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
  MODUŁ 6 – TWORZENIE SIECI I WSPÓŁPRACA 

 
 

 
24 

 

 

Ćwiczenie	

Czy	Państwa	organizacja	jest	członkiem	
sieci?	

	  
 
 
Proszę zastanowić się, czy Państwa organizacja bądź przedsiębiorstwo działa aktywnie w sieci! Proszę pomyśleć 

na podstawie tego modułu szkoleniowego, które sieci można byłoby poprzez jakie działania usprawnić! 
 
Sieci poziome ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Sieci pionowe 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Sieci międzysektorowe ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Ćwiczenie	

Czy	Państwa	sieć	rokuje	na	przyszłość?	

	

 
 

 
Teraz proszę pomyśleć o Państwa strukturze sieci i o jej finansowaniu. Proszę przemyśleć korzyści i wady 

obecnej formy organizacji oraz źródeł finansowania.  

 
Korzyści Państwa obecnej formy organizacji sieci 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Wady Państwa obecnej formy organizacji sieci 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Finansowanie Państwa sieci: co jest najbardziej pilną finansową potrzebą prowadzonej przez Państwa sieci ? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Finansowanie sieci: jakie źródła finansowania obecnie Państwo posiadają? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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Część 4 
Tworzenie łańcuchów 

dystrybucyjnych i 
wartości dodanych w 
turystyce kulturowej 
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Tworzenie	łańcuchów	dystrybucyjnych	i	wartości	dodanych	w	
turystyce	kulturowej	
 

 

Tworzenie łańcuchów dystrybucji i wartości dodanych to brzmi dla uszu osób działających w turystyce kulturowej 

dziwnie. Ale to właściwie to, co każdy artysta i każde muzeum próbuje inicjować. Proszę pomyśleć tylko o 
artyście, który próbuje współpracować z innymi artystami, aby zorganizować dzień otwarty swojego atelier  lub o 
muzeum, które próbuje nawiązać współpracę z lokalną szkołą. Oni wszyscy tworzą łańcuchy dystrybucyjne i 
wartości dodane, aby komunikować się w swojej pracy i stać się atrakcyjnym partnerem.  

 
Lecz co to właściwie są wartości dystrybucyjne i wartości dodanych w kontekście turystyki kulturowej? 

 

Łańcuchy	dystrybucji	lub	jak	utworzyć	wspólną	ofertę?	
 
Koncepcja łańcuchów dystrybucji ma swój początek w branży gospodarczej i oznacza, jak różne 

przedsiębiorstwa nawiązują ze sobą relacje, aby móc dostarczać produkty lub usługi i w jaki sposób różne 
pojedyncze części składowe usług i produktów trzeba ze sobą połączyć. Tak utworzy lokalny artysta nowy 
produkt z dodatkową wartością dodaną dla odwiedzających, jeśli będzie współpracował z innymi artystami lub 
innymi uczestnikami organizując dni otwarte swojego atelier.  

 
Sieci turystyki kulturowej świadczą dostęp do możliwych partnerów kooperacyjnych (np. innych artystów lub 

muzeów) funkcjonują na zasadzie relacji biznesowych, a łańcuchy dystrybucji poprawiają funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w stosunku do każdego dostawcy wewnątrz sieci dystrybucji. Sieci dystrybucji powinny zawsze 
poprawiać obsługę klienta. Tak mogą sieci dystrybucji przykładowo zadbać o bardziej skuteczną komunikację 
drogową, mogą też umożliwić dostęp do specjalnych czasowych ofert oraz obejmować szeroki zakres 
dostawców. W taki sposób zostają spełnione oczekiwania klientów, a nawet w sposób nadmierny. 

 
Sieci dystrybucji turystyki kulturowej zawierają wiele komponentów nie tylko zakwaterowanie, kwestie 

przyjazdów i odjazdów, oferty gastronomiczne, ale też rękodzieła sztuki, lokalną produkcję artykułów 
spożywczych aż do zwiedzania zabytków. To wszystko razem tworzy część produktu: „wyjazd na urlop“ który jest 
oczekiwany przez zwiedzających zainteresowanych kulturą. Dalszymi elementami łańcucha wartości dodanych 
są naturalnie działania dla odwiedzających stosownie do ich specjalnych zainteresowań. Są to naturalnie takie 
zabytki kultury jak zamki, kościoły i historyczne ogrody. 

.  

Łańcuchy	wartości	dodanych	lub	jak	stworzyć	modele	biznesowe	dla	więcej	
niż	jednego	dostawcy	
 

Sieci turystyki kulturowej posiadają niewiarygodny potencjał, aby umożliwić wartość dodaną dla wielu 

uczestników i stworzyć wysoko atrakcyjne produkty i usługi dla odwiedzających. Rozwój łańcuchów wartości 
dodanych jest formą wzrostu wartości dla więcej niż jednego dostawcy. Jeśli połączą państwo swoją ofertę z 
ofertami innych oferentów we wspólną sieć, wtedy powstaje poprzez to nowy „produkt“ – przykładowo też w 
formie usługi, który będzie prowadził do tego, że goście możliwie dłużej będą przebywać w Państwa regionie a z 
pewnością wydadzą tu więcej pieniędzy. 
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Przykład: dla małego muzeum w obszarze wiejskim nie wystarczy tylko zorganizowanie ładnej i dobrej wystawy, 

gdyż z pewnością w regionie jest kilka innych. Odwiedzający powinni być spostrzegani jako klienci którzy 
oczekują czegoś więcej np. usługi w gastronomii, informacji na temat przyjazdu i odjazdu, dodatkowej uwagi. 
Dlaczego nie oferować Państwa gościom przykładowo kosza piknikowego pełnego ciasta domowej roboty tak, że 
goście mogą przykładowo usiąść w Państwa ogrodzie przed muzeum lub dlaczego nie zorganizować dojazdu 
dorożką, którą goście przyjadą do miejsca zakwaterowania lub pojadą zwiedzać zabytki? 

 
W ten sposób uzupełnią Państwo swoją ofertę (wystawy w muzeum) poprzez oferty dwóch dalszych 

usługodawców, gdyż kosz na piknik nie musi być przygotowywany przez Państwa lecz np. miejscowego piekarza 
a dorożka z końmi zostanie podstawiona nie przez Państwa samych lecz przez rolnika albo szkółkę jeździecką z 
okolicy. Państwa partnerzy osiągną poprzez te oferty profity od Państwa gości, a wizyta na Państwa wystawie 
będzie bardziej atrakcyjna.  
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Ćwiczenie	

Jak	utworzyć	łańcuch	wartości	dodanych	
na	podstawie	mojej	oferty?	

 
 
 
Proszę pomyśleć o swojej ofercie: kto mógłby być interesującym partnerem w Państwa otoczeniu w celu 

rozwinięcia wspólnej oferty? 

 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Proszę rozwinąć inny pomysł na nową ofertę, w której będą uczestniczyć dwaj inny partnerzy! 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Na czym polega wartość dodana dla każdego z tych partnerów włącznie z Państwa organizacją? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Widzą Państwo jakieś trudności, które mogłoby utrudnić realizację tej nowej oferty lub nawet ją uniemożliwić 

(przepisy prawne, organizacyjne lub komunikacyjne przeszkody, różne roszczenia jakościowe)? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Proszę pomyśleć o działaniach, za pomocą których mogliby Państwo ominąc te trudności. 

. 
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Szlak	przyjemności‐	
regionalna	inicjatywa	
współpracy	producentów	i	
usługodawców	w	
Niemczech,	którzy	czują	się	
związani	kulturowo	  

 

 
Teren, przez który przebiega „Szlak Przyjemności“ leży głównie w południowo-zachodnim obszarze dolnej 

Frankonii, rozciąga się od miast Aschaffenburg do Würzburg i obejmuje, także mniejsze części północnej 

Badenii-Württembergu oraz Szlaku Romantycznego. „Szlak Przyjemności“ jest prowadzony i organizowany 

przez region  turystyczny Wertheim i Społka z o.o. 

 

 

 
 

 

 

 
 

„Szlak Przyjemności“ obejmuje oferty regionalnych produktów i usług zaczynając od dziedzictwa kulturowego 

(kościoły i klasztory), galerii producentów rzemiosła artystycznego i mody, manufaktur produktów spożywczych 
(sprzedaż czekolady, producenci przypraw, piekarnie) i napoi (browary, destylarnie, winnice i palarnie kawy) 
kończąc na restauracjach i miejscach noclegu. 

 
Każdy producent lub usługodawca ma swój własny charakter i stara się oferować gościom specjalną 

„przyjemność“. Większość uczestników posiada tylko małe przedsiębiorstwo, ale prowadzi je z poświęceniem, 
oddaniem i wielką umiejętnością. Na „Szlaku przyjemności“ produkty i usługi są bezpośrednio powiązane z ich 
oferentami, gdyż te osoby mają entuzjastyczny stosunek do swoich pomysłów, produktów i ofert. Więcej niż 60 
partnerów jest powiązanych ze „Szlakiem Przyjemności“, którzy zobowiązali się do zachowania standardu jakości 
zorientowanego dla klienta.  

 
Strona internetowa i broszura informują o tym szlaku i dają cenne wskazówki na temat kulturowych i 

krajobrazowych atrakcji całego regionu. 

 
http://route-der-genuesse.de     http://www.tourismus-wertheim.de 
 
Kontakt: Christiane Förster | Tourismus Region Wertheim GmbH, foerster@tourismus-wertheim.de ,  
Tel. +49 9342 93509-0  
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KIRA	–sieć	turystyki	
kulturowej	dla	północnej	
Baden‐Würtembergii		

	  
 
Sieć turystyki kulturowej KIRA dla regionu Heilbronn-Franken powstała w 2011 roku poprzez połączenie się 

partnerów z branży kultury, turystyki, rozwoju przedsiębiorstw i administracji. Obejmuje obszar północnej Baden-
Württembergii z regionami Taubertal, Hohenlohe i Heilbronner Land. 

 
 

KIRA reprezentuje inicjatywę regionalnych ofert turystyki kulturowej i łączy w sieć kulturę i turystykę północnej 

Baden-Württembergii realizując cele zachowania miejsc pracy, wzmocnienie konkurencyjnosći i długotrwałości 

przedsiębiorstw. Przedstawiciele z obszarów kultury, gospodarki i turystyki są zapraszani do współdziałania w 
ramach pracy sieci. 

Aktywności: 

 Regularne spotkania członków sieci zbliżają ze sobą placówki kultury, przedstawicieli branży 

turystycznej, gospodarczej i administracji. Te rozmowy przy „okrągłym stole“ są platformą wzajemnej 
wymiany, są też pewnego rodzaju ofertami dalszego kształcenia, gdyż za każdym razem poświecone są 
innemu tematowi, który jest ważny z punktu widzenia turystyki kulturowej.   

 KIRA publikuje artykuły o skarbach i klejnotach regionu. Te opisy zawierają informację o oferentach i ich 

produktach oraz usługach, należy przy tym zwracać uwagę, żeby wszystkie oferty były przedstawiane 
równo i sprawiedliwie i nie zaistniała pomiędzy nimi konkurencja.   

 KIRA-Blog publikuje artykuły z ważnymi tematycznie informacjami i dobrymi przykładami z zakresu 

turystyki kulturowej na obszarach wiejskich. Są one źrodłem wiedzy dla osób zainteresowanych i 
przedstawiają próbę podsumowania w ten sposób ważnych informacji na temat turystyki kulturowej.   

 Strona na Facebooku KIRA publikuje te artykuły, jest w ten sposób kanałem komunikacyjnym dla 

zainteresowanych, również na zewnątrz regionalnej sieci. 
 KIRA posiada grupę roboczą na Facebooku, która poświęcona jest koleżeńskiej wymianie na temat 

turystyki kulturowej i przede wszystkim tematowi korzystania z mediów społecznościowych. Te 
informacje kierowane są przede wszystkim dla członków KIRA w regionie Heilbronn-Franken, ale jest 

też otwarta na zapytania wszystkich osób zainteresowanych. 
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Ta sieć oparta jest na przygotowywaniu do dyspozycji partnerów świadczeń rzeczowych, tak np. poprzez 

przygotowanie pomieszczenia na spotkanie, techniczne wyposażenie lub przygotowanie informacji na dany 
temat. Stowarzyszenie „Kultura i Praca e.V.“ wnosi swoją infrastukturę biurowa i swoje kontakty do dyspozycji 
innych działaczy. Poprzez pozyskiwanie regionalnych, krajowych i europejskich środków wsparcia mogą 
powstawać wspólne projekty i kursy szkoleniowe. Praca w ramach stowarzyszenia KIRA jest pracą społeczną.  

 
Sieć ma około 360 członków. Jest to czysta sieć, która dotąd nie ma żadnej prawnej formy organizacyjnej, za to 

stowarzyszenie „Kultura i praca e.V.“ jest organizacją non-profit. 

 
 

 
 
http://kiratour.de/  
https://www.facebook.com/kiratour/  
https://www.facebook.com/groups/Kiratour/ (closed group, membership is available by invitation) 
 
Kontakt: 
Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V. 
kira@kultur-und-arbeit.de , Tel. +49 7931 56 36 374 
www.kultur-und-arbeit.de 
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Sieć	„Kreatywne	Podróże‐
Austria”	promuje	oferty	
podróży	kreatywnych	w	
Austrii	

 
 
 
„Kreatywne Podróże – Austria” to organizacja austriacka, która od 1911 roku razem z austriacką, narodową 

organizacją turystyczną wspiera turystykę kreatywną w Austrii. Jest ona aktywna we wszystkich 9 krajach 

związkowych: w Wiedniu, w  Burgenland, Dolnej i Górnej Austrii, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, 
Steiermark. 
 
Większość ofert podzielona jest na trzy kategorie: sztuka i kultura, rękodzieło, kulinaria. 
Zainteresowani oferenci mogą stać się członkami tej sieci. Członkowie opłacają roczną 
składkę członkowską, która w swojej wysokości jest uzależniona od rodzaju i wielkości 
przedsiębiorstwa.  

 
Aktywności: 

 Podczas regularnych spotkań w ramach sieci członkowie stowarzyszenia „Kreatywne Podróże – 

Austria” spotykają się z prowadzącymi hotele, stowarzyszeniami turystycznymi, instytucjami kultury, 
artystycznymi rzemieśnikami oraz administracją z całej Austri. 

 W formie „okrągłego stołu“ takie spotkania tworzą pewnego rodzaju platformę wzajemnej wymiany, 

oferują, także w ramach dalszego kształcenia, dyskusję na różne tematy z zakresu marketingu, 
tworzenia marki, opowiadania historii i mediów społecznościowych. 

 „Kreatywne Podróże – Austria” organizuje regularne konferencje prasowe i podróże dla blogerów w 

celu popularyzowania niepowtarzalnych ofert członków w szerokim zakresie poprzez cyfrowych 
opiniodawców, blogerów i dziennikarzy.  

 Zachodzi partnerstwo z austriacką, narodową organizacją turystyczną w szczególności w zakresie 

mediów społecznościowych (przejęcie na Instagram, wzajemne prezentacje i wskazania do 
każdorazowo innych stron internetowych, e-maile i inne kampanie marketingowe). 

 Następnie ta sieć jest aktywna na płaszczyźnie europejskiej w szczególności w zakresie szkolenia na 

temat turystyki kulturowej na obszarach wiejskich i wykorzystania do tego mediów społecznościowych.  
 Stowarzyszenie „Kreatywne Podróże – Austria”  działa jako platforma do promowania istniejących już 

ofert jego członków, w idealnym przypadku przez bezpośrednie przekazywanie zapytań do partnerów. 
Sieć wspiera też wspólny rozwój nowych produktów i usług przez swoich członków.   

 
Sieć jest finansowania ze składek członkowskich i środków UE, poza tym generowane są środki z wydarzeń 

kulturowych sieci oraz wpływają dalsze kwoty od sponsorów i od partnerstwa medialnych.  
Stowarzyszenie to ma obecnie okolo 30 członków z tendencją wzrostową. 

 
http://www.kreativreisen.at  
https://www.facebook.com/kreativreisen  
 
Kontakt: Elena Paschinger, Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria 
kreativ@kreativreisen.at / 00 43 664 34 29 413 


