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Streszczenie
Raport ewaluacyjny projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
do 2020 roku” jest opracowaniem przedstawiającym analizę dokumentu pod kątem logiki,
spójności czy jednolitości zapisów oraz oceną poszczególnych składowych Strategii,
m.in.: części diagnostycznej czy systemu wskaźników.
Na potrzeby ewaluacji ex-ante „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
do 2020 roku” zastosowano następujące narzędzia badawcze:
 Analiza danych zastanych,
 Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z ekspertami z branży turystyki oraz
przedstawicielami Departamentu Sportu i Turystyki oraz Departamentu Polityki
Regionalnej UMWW.
W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, iż część diagnostyczna, jako
obowiązkowa, integralna, inaugurująca i niezwykle istotna podstawa każdej strategii
czy programu dotyczącego rozwoju województwa, została przeprowadzona w kompleksowy
sposób, zgodnie z kryteriami trafności, poprawności i istotności dla rozwoju turystyki.
W szczególności zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim oraz problemy, bariery i determinant rozwojowe zostały scharakteryzowane
zgodnie z analizą desk research oraz badaniami IDI.
Ocena logiki Strategii, w tym w szczególności: ocena adekwatności celów oraz obszarów
wsparcia do wniosków i wyzwań sformułowanych w części diagnostycznej, ocena
poprawności

i

realności

realizacyjnych

sformułowanych

celów,

ocena

spójności

oraz trafności systemu realizacji i monitorowania dokumentu zostały skwalifikowane przez
zespół ewaluacyjny bardzo wysoko.

System wskaźników został zarekomendowany

do delikatnej modyfikacji zgodnie z założeniami kryteriów: trafności, poprawności,
zrozumiałości i poprawności metodologicznej. Spójność wewnętrzna oraz zewnętrzna,
poprawność i jednolitość zapisów nie budzi żadnych zastrzeżeń zespołu ewaluacyjnego i te
aspekty zostały ocenione pozytywnie.
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Natomiast system realizacji, monitorowania i oceny został oceniony częściowo pozytywnie
ze względu na dostępność informacji związanych z zewnętrznym finansowaniem działań, co
nie wpływa na efektywny obraz realizacji Strategii w perspektywie do 2020 roku.
W ujęciu całościowym, poddany ewaluacji ex-ante projekt „Strategii rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku”, należy ocenić bardzo wysoko, ze względu na
przejrzystą i zwięzłą formę przekazu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu
merytorycznego przekazywanych informacji.

1. Wstęp
„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” jest
dokumentem ważnym z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki w regionie.
Określa priorytety i zadania w zakresie rozwoju turystyki na poziomie województwa.
Wdrożenie Strategii sprzyjać będzie kreowaniu markowych produktów turystycznych,
będących podstawą budowy wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.
Prowadzić ma również do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym,
zwiększania ruchu turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.
Niniejszy raport stanowi opis wyników ewaluacji ex-ante projektu „Strategii rozwoju
turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”. Ewaluacja ex-ante pozwala
wykonawcom oraz decydentom na ocenę dokumentu strategicznego jako całości oraz
poszczególnych

jego

elementów

składowych,

a

następnie

zweryfikowanie

lub/i dostosowanie dokonanych zapisów. Istotą opracowania raportu jest poprawa jakości
Strategii oraz zweryfikowanie, czy charakteryzuje się ona dostateczną spójnością
wewnętrzną oraz spójnością z innymi dokumentami strategicznymi. Raport wykonany został
przez firmę EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Wielkopolskiego z siedzibą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

2. Metodologia
Zgodnie z intencją Zamawiającego, celem badania jest ewaluacja ex-ante „Strategii rozwoju
turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”. Na potrzeby kompleksowej oceny
dokumentu zastosowano następujące narzędzia badawcze:
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1. Analiza danych zastanych, obejmująca projekt Strategii oraz zewnętrzne dokumenty
dotyczące turystyki i województwa wielkopolskiego, a także wyniki badań, analiz,
opracowań eksperckich związanych z przedmiotem badania.
2. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z:
- trzema ekspertami z branży turystyki,
- przedstawicielem Departamentu Sportu i Turystyki UMWW,
- przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.

3. Ocena części diagnostycznej
Generalna charakterystyka
Część diagnostyczna jest obowiązkową1, integralną, inaugurującą i niezwykle istotną częścią
każdej strategii czy programu dotyczącego rozwoju województwa. Pogłębiona analiza stanu
turystyki w województwie wielkopolskim pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie
potencjału turystycznego województwa oraz dostosowanie charakterystyki regionu
do potrzeb i oczekiwań turystów. Diagnoza strategiczna jest szczególnie ważna z punktu
widzenia konsekwentnych prac nad realizacją projektu, ponieważ od jej trafności,
poprawności i istotności zależy prawidłowe zweryfikowanie wizji rozwoju turystyki
w województwie oraz sformułowanie jej celów i priorytetów strategicznych.
Załącznik do Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim pn. „Diagnoza
turystyki w województwie wielkopolskim” przedstawia szczegółową i gruntowną analizę
obecnego stanu turystyki w województwie wielkopolskim, która podzielona została na sześć
części:
1. Ogólna charakterystyka i ocena województwa w kontekście możliwości rozwojowych
turystyki.

Dzięki

analizie

danych

dotyczących

charakterystyki

terytorialnej,

demograficznej, środowiskowej i gospodarczej, rozdział ten stanowi wstęp
do sprecyzowania czynników sprzyjających i utrudniających rozwój turystyki
w województwie i sformułowania diagnozy turystyki wielkopolskiej.

1

Art. 13 ust. 3). Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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2. Diagnoza

turystyki

wielkopolskiej.

Rozdział

dotyczący

eksploracji

turystyki

wielkopolskiej stanowi meritum załącznika do Strategii, który szczegółowo pozwala
na rozpoznanie rzeczywistego poziomu turystyki w regionie. Analiza atrakcyjności
turystycznej województwa, analiza i prognoza przyjazdowego ruchu turystycznego,
opis infrastruktury i usług turystycznych oraz pozostałych wybranych elementów
gospodarki turystycznej z założenia stanowi kompleksowe fundamenty pod
opracowanie kierunków rozwoju i celów strategicznych turystyki wielkopolskiej.
3. Bilans uwarunkowań rozwojowych wraz z identyfikacją produktów turystycznych.
Rozdział,

w

którym

scharakteryzowane

zostały

obszary

wyróżniające

się

możliwościami rozwojowymi w dziedzinie turystyki oraz zidentyfikowane zostały
produkty turystyczne województwa wielkopolskiego i produkty markowe.
4. Turystyka wielkopolska w świetle krajowych, europejskich i światowych trendów
rozwojowych. Porównanie trendów lokalnej turystyki na tle poziomu krajowego,
europejskiego czy światowego stanowi wstęp do opracowania analizy kluczowych
barier związanych z rozwojem turystyki, które szczegółowo zostały przedstawione
w rozdziale piątym.
5. Problemy/bariery związane z rozwojem turystyki w województwie wielkopolskim
(w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych).
6. Synteza uwarunkowań rozwojowych.
Szczególnie istotna dla rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim wydaje się być
analiza uwarunkowań rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, identyfikacja
problemów/barier związanych z rozwojem turystyki na badanym obszarze oraz identyfikacja
i ocena głównych problemów, determinant i wyzwań rozwojowych dla turystyki
w województwie. Szczegółowa, pełna diagnoza strategiczna turystyki w województwie
wielkopolskim stanowi załącznik do „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”.
Ocena ex-ante
Badanie ewaluacyjne wiąże się z koniecznością weryfikacji jakości dokumentu, która
w przypadku diagnozy strategicznej jest analizowana w trzech wymiarach, wyznaczonych
przez następujące kryteria ewaluacyjne:
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 trafność, jako kryterium doboru informacji względem analizowanego obszaru
tematycznego,
 poprawność, jako kryterium oceny informacji zawartych w diagnozie pod względem
sposobu zdefiniowania wyboru oraz skorelowania ich z analizowanym materiałem,
 istotność, czyli kryterium wpływu informacji zawartych w diagnozie na sformułowanie
wniosków oraz będące pochodną części strategicznej.
Zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju turystyki, bariery i problemy oraz determinanty
i wyzwania rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim zostały przeanalizowane pod
kątem wyżej wymienionych wskaźników. Jeżeli kryterium zostało spełnione, otrzymywało
ocenę pozytywną (+), natomiast jeżeli nie zostało spełnione całkowicie lub częściowo –
ocenę negatywną (-). Wyniki oceny kluczowych zagadnień części diagnostycznej wraz
z uzasadnieniem zostały przedstawione w tabelach poniżej:
Tabela 1 Analiza części diagnostycznej

Zagadnienie

Trafność

Poprawność

Istotność dla
rozwoju turystyki

Zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju turystyki
Atrakcyjność turystyczna

+

+

+

Tworzenie produktów

+

+

+

Wzrost dochodów

+

+

+

Baza noclegowa jako wyznacznik
podaży

+

+

+

Możliwość rozwoju różnych form
turystyki

+

+

+

Infrastruktura drogowa i
kolejowa

+

+

+

Transport lotniczy

+

+

+

Infrastruktura komunalna

+

+

+

Zidentyfikowane problemy/ bariery
Polityczno-prawne

+

+

+

Finansowe (ekonomiczne)

+

+

+
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Infrastrukturalne

+

+

+

Społeczne, demograficzne

+

+

+

Geograficzne (lokalizacyjne,
zasobów turystycznych, stanu
środowiska przyrodniczego)

+

+

+

Organizacyjne, informacyjne

+

+

+

Zidentyfikowane determinanty i wyzwania rozwoju turystyki
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Zróżnicowany układ
aglomeracyjny z wyraźnie
zaznaczającą się aglomeracją
metropolitarną Poznania,
aglomeracją Kalisz – Ostrów
Wlkp. oraz ośrodkami
subregionalnymi: Gniezno, Konin,
Leszno, Piła.

+

+

+

Zróżnicowanie atrakcji
turystycznych mogących
zaspakajać potrzeby różnych
rodzajów turystyki
(wypoczynkowa, biznesowa,
wycieczkowa, weekendowa,
tranzytowa). Atrakcje te można
podzielić na antropogeniczne,
naturalne, a także ze sfery
rozrywki i kultury tworzących
klimat centrum wielkiego miasta.

+

+

+

Odbiorców usług, których
podzielić można na tych, którzy
już z nich korzystają (realni), jak i
tych, dla których Wielkopolska
powinna być warta odwiedzin
(potencjalni).

+

+

+

Nierównomierność i duże
dysproporcje jakościowe
podstawowej infrastruktury
turystycznej (noclegi,
gastronomia).

+

+

+

Szybko zmieniająca się
infrastruktura drogowa i
kolejowa.

+

+

+
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Centralne lotnisko wielkopolskie Port Lotniczy Poznań-Ławica,
rozwój ruchu lotniczego oraz
wynikające z tego ułatwienia i
utrudnienia dla rozwoju
turystyki.

+

+

+

Poprawa infrastruktury
technicznej i usługowej oraz
częstokroć brak podejścia
produktowego ze strony
samorządów.

+

+

+

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
Tabela 2 Ocena części diagnostycznej

Kryterium
Istotność
Poprawność
Trafność

Obszar
odniesienia
Zidentyfikowane
uwarunkowania
rozwoju
turystyki

Istotność
Poprawność
Trafność

Zidentyfikowane
problemy/
bariery

Istotność
Poprawność
Trafność

Zidentyfikowane
determinanty i
wyzwania
rozwoju
turystyki

Syntetyczna odpowiedź
Ocena pozytywna
Wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju turystyki
zostały prawidłowo zdiagnozowane zarówno pod względem
istotności, poprawności, jak i trafności. Świadczą o tym oceny
pozytywne przydzielone wszystkim uwarunkowaniom w ujęciu
wszystkich trzech kryteriów. Uwarunkowania rozwoju zostały
określone na podstawie wcześniejszych etapów rozważań
dotyczących potencjału turystycznego oraz obszarów
problemowych województwa, natomiast podział na negatywne
i pozytywne sugeruje ich kompleksowość i zastosowanie podczas
analizy strategicznej.
Ocena pozytywna
Problemy i bariery zostały odpowiednio zidentyfikowane oraz
uargumentowane zgodnie z trzema kryteriami oceny części
diagnostycznej. Ważny aspekt oceny problemów i barier rozwoju
turystyki stanowi uwzględnienie podczas procesu ich identyfikacji
analizy dokumentów, których zapisy wiążą się z rozwojem sektora
turystyki na poziomie krajowym oraz regionalnym, jak również
danych przesłanych bezpośrednio z poszczególnych powiatów
województwa wielkopolskiego. Zastosowanie wieloaspektowej
analizy dokumentów oraz danych zastanych świadczy o
poprawności i trafności zidentyfikowanych barier, natomiast
istotność problemów ujęta jest pośrednio w zapisach
strategicznych dokumentu.
Ocena pozytywna
Determinanty i wyzwania rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim jednoznacznie zdiagnozowane zostały w sposób
odpowiadający kryterium oceny. W Strategii zdiagnozowanych
zostało 7 czynników sprzyjających i utrudniających, w kontekście
możliwości rozwojowych turystyki województwa wielkopolskiego,
które następnie autorzy dokumentu ukierunkowali i
uszczegółowili pod kątem analizowanego regionu. Wyczerpujący
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sposób zdefiniowania i argumentowania jest świadectwem
poprawności i trafności doboru treści, z kolei o jej istotności
świadczy dostosowanie zapisów strategicznych do występujących
w województwie uwarunkowań.
Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Badania IDI
Eksperci z branży turystyki, a także przedstawiciele Departamentu Sportu i Turystyki UMWW
oraz Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zostali poproszeni o ocenę zapisów
w części diagnostycznej dokumentu.
Czy zdiagnozowane w załączniku do Strategii (część diagnostyczna) uwarunkowania są
Pana/Pani zdaniem wystarczające?
W początkowych dyskusjach nie ze wszystkim się zgadzaliśmy, ale na tym etapie można było
wprowadzać poprawki wynikające chociażby z naszego doświadczenia.
Teraz już tak, na początku – jak otrzymaliśmy pierwszy draft tego dokumentu od uczelni – to
przekonaliśmy się, że wykładowcy (..) są dosyć mocno oderwani od rzeczywistości. W poprzedniej
strategii było za dużo ogólników, natomiast w obecnej piszący nie do końca wiedzieli, co się dzieje
w województwie, np. w aspekcie dokumentów zatwierdzanych i wydawanych o turystyce
w naszym regionie – jest to w kompetencji władz ustawodawczych, a my takich nie mamy. Nie
będę ukrywał, że dokument stworzony przez wykładowców uczelni został przez nas mocno
skrytykowany. [Najlepiej] w (..) nowych realiach to sprawdziła się Akademia Ekonomiczna (..).
[Inne jednostki słabiej] orientują się przykładowo, co promuje samorząd województwa, na co ma
realny wpływ, a na co nie ma.
Należałoby się zastanowić, czy uwarunkowania będą takie same dla turystów przyjezdnych, jak
i mieszkańców. Jest to kwestia oceny subiektywnej, jedna osoba może mieć wrażenia, że są
wystarczające, a inna, że nie. W diagnozie wskazano dla dalszego rozwoju turystyki
uwarunkowania, [które] zostały (..) według mnie zidentyfikowane w sposób wystarczający. Mam
natomiast uwagę techniczną, że rozróżniono uwarunkowania pozytywne i negatywne, a są też
takie, które pasują do obydwu [grup].
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Eksperci oraz przedstawiciele UMWW są zdania, że zdiagnozowane uwarunkowania są
wystarczające z punktu widzenia rozwoju turystyki. Szczególną uwagę zwracają również

str. 10

Raport ewaluacyjny projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku.

na odpowiednią szczegółowość zapisów oraz efektywną możliwość wprowadzania poprawek
do diagnozy.
Czy Pana/i zdaniem, zidentyfikowane w załączniku do Strategii (część diagnostyczna) problemy
i bariery można uzupełnić o dodatkowe spostrzeżenia? Jeżeli tak, to jakie?
Z tego, co pamiętam niektóre argumenty, które mi przedstawiono i uzasadniono, były jak
najbardziej trafione i zgodziłam się z nimi.
Uważam, że trochę na wyrost jest przyrównanie naszego województwa pod względem
turystycznym do skali co najmniej europejskiej. Może to dotyczyć tylko pewnych elementów
turystyki (np. biznesowej, [chociaż] również te walory w skali krajowej są według mnie na poziomie
średnim). Do problemów zaliczyłbym niedostateczne środki na turystykę na poziomie lokalnym.
W obecnej perspektywie finansowej można przeznaczyć środki na turystykę [jedynie] w bardziej
ograniczonym zakresie. Problemem jest też kwestia odpowiedniej kompleksowej promocji walorów
Wielkopolski Trzeba również zwrócić uwagę [na to], co będzie priorytetem dla danego obszaru:
czy turystyka, czy inna dziedzina.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Problemy i bariery w zdecydowanej większości zostały zdiagnozowane przez respondentów jako
wystarczające, natomiast wśród brakujących barier według uczestników badania znalazły się takie
zagadnienia jak: niedostateczne środki na turystykę na poziomie lokalnym czy kwestia
odpowiedniej kompleksowej promocji walorów Wielkopolski.
W jakim stopniu Pana/i zdaniem wybrane czynniki analizy SWOT odpowiadają sytuacji
Województwa Wielkopolskiego?
Dla strategii, zmniejszenie liczby czynników, byłoby na pewno zubożeniem takiej analizy.
Natomiast „rozciąganie” ich do większej [liczby] spowodowałoby rozmycie zagadnienia. Uważam,
że skupienie się i wymienienie po 10 czynników jest prawidłowe.
Część wynikała z tego, co nam [przygotowały] uczelnie, część z naszych konsultacji i – o ile [dobrze]
pamiętam – to dopisaliśmy pewną [liczbę] czynników, które uważaliśmy za konieczne. Więcej bym
nie dodawał, ponieważ uważam, że to jest dużo, a nie mało.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Według respondentów zdiagnozowane czynniki występujące przy zagrożeniach i szansach są
na odpowiednich poziomach ilościowych.
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Czy wizja sformułowana w Strategii jest Pana/i zdaniem aktualna?
Tak, jest aktualna. Wnosiłam tylko wątpliwość czemu jest taka kolejność, ale przekonywano mnie,
że kolejność nie ma znaczenia. Ja z kolei uważam, że kolejność umieszczenia produktów
markowych ma znaczenie. Uważam, iż odruch czytania sprawia, że to, co jest pierwsze w zapisie
jest [traktowane jako] najważniejsze. Uważam np., iż turystyki biznesowej nie powinniśmy stawiać
na pierwszym miejscu. Na pierwszym powinna być turystyka kulturowa, na drugim aktywna, a na
trzecim biznesowa.
Te uwagi nie zostały uwzględnione?
Tak, nie zostały uwzględnione, ponieważ uważano, iż kolejność nie ma znaczenia. Generalnie ta
wizja jest aktualna, ale za długa. Czytając inne strategie zauważyłam, iż były bardziej
skoncentrowane.
Wizja zawarta w dokumencie jest dosyć optymistyczna. Przykładowo wizja zakłada nasze
województwo jako dobrze rozwinięte turystycznie, jednak jeżdżąc po Polsce trochę bym
zweryfikował ten pogląd.
W wizji jest za dużo pompatyczności i aby była ona w miarę realna musielibyśmy dysponować dużo
większymi środkami. Od 14 do 20% obecnych środków na turystykę otrzymują lokalne grupy
działania i grupy rybackie.
Jest aktualna, liczne dyskusje trwały i jest ona wynikiem pewnego kompromisu. Została
rozbudowana wzorem strategii województwa i odpowiada oczekiwaniom województwa w zakresie
rozwoju turystyki. Nasuwa się pytanie, czy jest realistyczna, bo perspektywa jej realizacji sięga
2020 roku. Uważam, że niektóre zapisy są trochę na wyrost na przykład, że Wielkopolska ma mieć
rozpoznawalną markę w kraju i na wybranych rynkach zagranicznych. Wizja jest optymistyczna,
jednak elementy składowe tej wizji sformułowane są prawidłowo.
Czy misja sformułowana w Strategii jest Pana/i zdaniem aktualna?
Generalne misja jest jak najbardziej aktualna, przedstawia dążenia samorządu do realizacji celów
zaproponowanych w Strategii.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Zdaniem uczestników indywidualnych wywiadów pogłębionych, wizja oraz misja rozwoju
turystyki są aktualne, natomiast wątpliwości respondentów budzi jej treść. Według
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ekspertów oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego wizja jest zbyt optymistyczna
i z góry zakłada sukces, a także zbyt pompatyczna, ze względu na brak funduszy na jej
realizację oraz budzi zastrzeżenia pod względem jej realności.

4. Ocena logiki Strategii
Generalna charakterystyka
„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020” roku, jako dokument
odpowiadający na dynamiczny rozwój turystyki, który ma miejsce w ostatnich latach
w województwie wielkopolskim, jest próbą opracowania nowego, dostosowanego do zmian
zachodzących na rynku usług turystycznych, planu operacyjnego rozwoju turystyki
w województwie.
Prace nad Strategią obejmowały dwa, wzajemnie uzupełniające się etapy. W pierwszym
sformułowano diagnozę stanu turystyki w województwie wielkopolskim, w drugim zaś,
na bazie analiz i wniosków diagnostycznych, określono wizję i misję dalszego rozwoju tego
sektora, obszary priorytetowe i cele strategiczne oraz kierunki interwencji (kierunki działań)
dla realizacji przyjętych celów operacyjnych. Strategia jest efektem prac zespołu
eksperckiego i uszczegóławia w pewnych obszarach „Strategię rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego 17 grudnia 2012 roku.
Logika dokumentu dotyczącego rozwoju turystyki jest najistotniejszym kryterium ewaluacji
ex-ante z punktu widzenia jej zasadności, poprawności i adekwatności. Kolejne rozdziały
dokumentu powinny charakteryzować się logiką interpretacji oraz przejawiać związki
przyczynowo-skutkowe.
Logika interpretacji dotyczy przede wszystkim metody argumentacji doboru poszczególnych
metod realizacji strategii, takich jak: obszary wsparcia, cele strategiczne, cele operacyjne czy
kierunki interwencji. Prawidłowe zidentyfikowanie oraz uzasadnienie przyjętej orientacji
rozwoju turystyki jest niezwykle istotne pod względem doboru odpowiednich zasobów,
interesariuszy, czy określenia tożsamego celu i rezultatu po 2020 roku.
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Związki przyczynowo-skutkowe stanowią fundament realizacji wskaźnika logiczności
dokumentu, ponieważ część strategiczna dokumentu powinna być konsekwencją diagnozy
przeprowadzonej w województwie, w której zdefiniowano między innymi czynniki
sprzyjające i utrudniające rozwój turystyki, problemy i bariery związane z rozwojem turystyki,
czy uwarunkowania rozwoju turystyki. Każdy z etapów identyfikacji kluczowych obszarów
rozpoznania stanu faktycznego powinien stanowić wstęp do opracowania obszarów
priorytetowych, z których kolejno powinny wywodzić się integralne cele strategiczne,
operacyjne oraz kierunki interwencji.
Ocena ex-ante
Poszczególne rozdziały „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020
roku” cechują się logiką interpretacji, czego dowodem jest przyporządkowanie obszarów
priorytetowych (wraz z nimi celów strategicznych, celów operacyjnych, kierunków
interwencji) do rezultatów, które odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom. Opracowany
plan strategiczny jest rezultatem przeprowadzenia analizy SWOT, prognozowania trendów
rozwojowych oraz powiązany jest z misją i wizją rozwoju turystyki. Z kolei konsekwencją
planu strategicznego jest zaproponowany system realizacji i monitoringu. Logiczną matrycę
dokumentu przedstawia poniższy rysunek:
Rysunek 1 Schemat logiczny dokumentu

Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim

Wprowadzenie

Analiza SWOT

Prognoza trendów rozwojowych w obszarze turystyki w okresie objętym
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Strategią

Wizja i misja rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020
roku

Obszary priorytetowe Strategii
Cele strategiczne
Cele operacyjne
Kierunki interwencji
Mierniki

System realizacji i monitoringu Strategii
System wdrażania i harmonogram Strategii w latach 2016-2020
Potencjalne źródła finansowania Strategii w latach 2016-2020
Zasady monitorowania i oceny realizacji Strategii
Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Powyższy schemat obrazuje kolejne rozdziały Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim,

których

przedstawienie

graficzne

jednoznacznie

ukazuje

związek

przyczynowo-skutkowy poszczególnych etapów opracowania dokumentu. Również tytuły
rozdziałów i podrozdziałów zostały sformułowane właściwie – są jednoznaczne i zrozumiałe
dla czytelnika, co pozwala bez trudu znaleźć poszukiwane treści.
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Rozdział zatytułowany Problemy, determinanty i wyzwania dla turystyki w województwie
wielkopolskim, znajdujący się w części diagnostycznej dokumentu, stanowi syntetyczne
przedstawienie wniosków oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonych wcześniej
analiz danych zastanych. Przedstawione wnioski wynikają ze szczegółowego opracowania
diagnostycznego wcześniejszych rozdziałów, czego potwierdzenie stanowią częściowe
odwołania w tekście wniosków do poszczególnych podrozdziałów oraz powoływanie się
na konkretne przykłady. Przedstawione poniżej, w układzie tabelarycznym, wnioski są
zasadne

w

ujęciu

przedstawionych

danych

diagnostycznych

rozwoju

turystyki

w województwie wielkopolskim.
Prezentowane wnioski podzielone są ze względu na zidentyfikowane główne problemy,
determinanty i wyzwania rozwojowe dla turystyki w województwie wielkopolskim, z czego
widoczny w strukturze tekstu jest podział na wstępne określenie potencjału i determinant,
następnie określenie najważniejszych problemów, które przeradzają się w wyzwania
oraz rekomendacje
wielkopolskim

do

do

stworzenia

2020

roku”.

„Strategii

rozwoju

Syntetycznie

turystyki

przedstawione

w

województwie

wnioski

zostały

uschematyzowane i prawidłowo zhierarchizowane zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”.
Pozwala to na zobrazowanie diagnozy całego województwa, a następnie płynne
przechodzenie do szczegółowej analizy problemów, determinant i wyzwań województwa.
Tabela 3 Wnioski i rekomendacje Strategii

Lp.

Wnioski i rekomendacje

1

Jak jednoznacznie wykazano w poszczególnych częściach niniejszego opracowania,
województwo wielkopolskie z uwagi na osiągnięty poziom i charakter rozwoju społecznogospodarczego, wielowiekowe tradycje kulturowe i cywilizacyjne, a także posiadany
potencjał walorów turystycznych (szeroko rozumianych), predysponuje do miana jednego
z wiodących centrów turystyki w Polsce, w skali co najmniej europejskiej.
Wiodącym w tym względzie jest Poznań, jako jeden z największych w kraju ośrodków
gospodarczych, kulturowych, naukowych i administracyjnych, przyciągający w ciągu roku
tysiące turystów krajowych i zagranicznych.
Także inne miasta Wielkopolski, jak np. Gniezno, Leszno, Kalisz, Konin czy Piła mogą stać się
znaczącymi ośrodkami turystycznymi, jednak (jak to podkreślono w podrozdziale 1.4.)
w ośrodkach tych konieczne jest tworzenie nowoczesnej infrastruktury turystycznej
i kompleksowych produktów turystycznych.
Istotnym problemem turystyki w województwie wielkopolskim jest brak spójnej polityki
turystycznej w regionie.
Mimo ogromnych wysiłków władz samorządowych województwa nie udało się w pełni
opracować platformy współpracy między samorządami terytorialnymi na rzecz rozwoju

2

3

4
5
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6

7

8

9

turystyki. Znaczącym przykładem może być niedostateczna współpraca jednostek
organizacyjnych odpowiadających za turystykę w Urzędzie Miasta Poznania
z Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wielkopolską
Organizacją Turystyczną w zakresie tworzenia wspólnych markowych produktów
turystycznych i wspólnej strategii ich promocji.
Podobnie niedostateczna jest nadal współpraca niektórych powiatów i gmin, często
sąsiedzkich, na rzecz rozwoju turystyki na danym obszarze. Szczególnie brak jest działań
w zakresie tworzenia regionalnych produktów turystycznych dla określonych grup turystów,
produktów mających charakter nowoczesnych programów turystycznych, zaspokajających
wszelkie potrzeby konsumenta – turysty.
Z badań przedstawionych w niniejszej diagnozie wynika, że istotnym problemem są nadal
niedostateczne środki finansowe przeznaczane na rozwój turystyki na poziomie
samorządów lokalnych. Jest to o tyle zastanawiające, iż generalnie rzecz biorąc, kondycja
finansowa wielkopolskich samorządów terytorialnych jest relatywnie lepsza niż
samorządów w innych częściach Polski. Władze samorządowe gmin i miast wielkopolski nie
mają często pełnej świadomości korzyści, jakie dać może rozwój turystyki danemu
obszarowi. Niestety turystyka przegrywa często w staraniach o środki finansowe z innymi
dziedzinami. Zdarza się również, iż decyzje władz samorządowych przyczyniają się do
degradacji naturalnych walorów turystycznych, które dziś narażone są na intensywną
działalność przemysłową, a które w przyszłości będzie trudno odtworzyć (np. kopalnie węgla
brunatnego w powiecie konińskim degradujące jeziora na pojezierzu GnieźnieńskoKujawskim).
Województwo wielkopolskie ma do zaoferowania turystom krajowym i zagranicznym
bogatą paletę atrakcyjnych, często unikatowych, produktów turystycznych. Rzecz w tym,
aby udało się zintegrować poczynania wszystkich instytucji, organizacji oraz podmiotów
gospodarczych działających w sektorze turystyki na rzecz dynamicznego rozwoju turystyki
na tym obszarze.
Pomocna w tym względzie będzie nowa strategia rozwoju turystyki w Wielkopolsce,
uwzględniająca zmiany jakie dokonują się w otoczeniu turystyki w kraju i na świecie, a także
prezentująca innowacyjne podejście do przyszłościowych problemów czekających
wielkopolską turystykę.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Pierwszym etapem oceny ex-ante logiki „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

jest ocena adekwatności proponowanych celów oraz

obszarów wsparcia, do wniosków i wyzwań sformułowanych w części diagnostycznej.
Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, przedstawiono korelację pomiędzy poszczególnymi
obszarami wsparcia i celami strategicznymi, a wnioskami, których dotyczą.
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Tabela 4 Korelacja wniosków z poszczególnymi celami strategicznymi

Obszar wsparcia

Cele strategiczne

Wnioski

Obszar I

CEL STRATEGICZNY I.1 Rozwój turystyki biznesowej
CEL STRATEGICZNY I.2 Rozwój produktów turystyki
kulturowej
CEL STRATEGICZNY I.3 Rozwój produktów turystyki
przyrodniczej
CEL STRATEGICZNY I.4 Rozwój turystyki aktywnej
CEL STRATEGICZNY I.5 Rozwój produktów turystyki
wiejskiej
CEL STRATEGICZNY II.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej
CEL STRATEGICZNY II.2 Podnoszenie kompetencji kadr
gospodarki turystycznej
CEL STRATEGICZNY II.3 Tworzenie warunków
sprzyjających współpracy w gospodarce turystycznej
CEL STRATEGICZNY III Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w promocji i dystrybucji
produktów turystycznych
CEL STRATEGICZNY IV.1 Poprawa stanu infrastruktury
zwiększającej dostępność przestrzeni turystycznej
województwa
CEL STRATEGICZNY IV.2 Wzrost ilościowy i jakościowy
bazy noclegowej

8,1,2
8,1,2,3

Obszar II

Obszar III

Obszar IV

8,1,2,3
8,1,2,3
8,1,2,3
8
4,5,6,9
4,5,6,9
-

3

3

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Prawie wszystkie zdiagnozowane obszary wsparcia oraz opracowane cele strategiczne
rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim wynikają bezpośrednio z wniosków
wykreowanych na podstawie załącznika do dokumentu: Diagnoza turystyki w województwie
wielkopolskim, natomiast wniosek Obszar III i Cel strategiczny III: Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w promocji i dystrybucji produktów turystycznych są
obligatoryjne pod względem zaadaptowania rozwoju turystyki do ogólnoświatowych
trendów

wykorzystania

innowacyjnych

technologii

informacyjno-komunikacyjnych

do promocji i dystrybucji produktów turystycznych. Nie jest to cel wynikający
z wyodrębnionych wniosków, jednakże jest bez wątpienia próbą zwiększenia efektywności
działań i ma odzwierciedlenie w wykazanych na początku części diagnostycznej trendach
ogólnoświatowych.
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Szczegółowa analiza logiki dokumentu strategicznego opiera się na kilku fundamentalnych
kryteriach, które powinny być brane pod uwagę przy jej ocenie:
 Zasadności, która odpowiada na pytanie, czy realizacja sformułowanych celów
i założeń jest niezbędna do osiągnięcia przewidywanych rezultatów.
 Adekwatności, która odpowiada na pytanie, czy poszczególne składowe Strategii są
wynikiem wcześniejszych etapów analizy diagnostycznej oraz odpowiadają
zidentyfikowanym potrzebom.
 Poprawności, która odpowiada na pytanie, czy cele i założenia są możliwe
do zrealizowania.
W tabeli poniżej przedstawiona została syntetyczna ocena poszczególnych elementów
składowych pod kątem najważniejszych kryteriów.
Tabela 5 Ocena logiki dokumentu

Lp.

1

Kryterium

Zasadności
wyboru

Obszar
odniesienia

Syntetyczna odpowiedź

Obszary wsparcia
Obszar I Produkty
Ocena pozytywna
turystyczne
Obszar wsparcia dotyczący produktów turystycznych
został dobrany prawidłowo ze względu na istotność
promocji istniejących już markowych produktów
turystycznych oraz subregionów i miejscowości
o funkcjach turystycznych na krajowym
i międzynarodowym rynku, a także ze względu na
możliwość wykreowania nowych produktów
i obszarów, które mogą stać się znaczącym
elementem dalszego rozwoju wielkopolskiej
turystyki. W Strategii ujęte zostały następujące
formy turystyki:






Turystyka biznesowa,
Turystyka kulturowa,
Turystyka przyrodnicza,
Turystyka aktywna,
Turystyka na obszarach wiejskich.

Powyższe formy turystyki stanowią potencjalne
przewagi konkurencyjne z innymi regionami w kraju
i za granicą oraz są spójne i konsekwentne
z przedstawioną w części diagnostycznej analizą
konkurencyjności województwa wielkopolskiego
oraz tożsame z oceną atrakcyjności turystycznej
poszczególnych powiatów i gmin.
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1

Zasadności
wyboru

Obszar II Kapitał
ludzki

Zasadności
wyboru

Obszar III Nowe
technologie

Zasadności
wyboru

Obszar IV
Infrastruktura

Zasadności
Poprawności

Ocena pozytywna
Obszar wsparcia dotyczący rozwoju i inwestycji
w kapitał ludzki został dobrany prawidłowo ze
względu na spójność założeń celów i działań w nim
ujętych z takimi dokumentami jak: Strategia rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
Wielkopolska 2020, Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego 2020 oraz z projekty przewodnie Unii
Europejskiej: Strategia Europa 2020: Młodzież
w drodze, Program na rzecz nowych umiejętności
i zatrudnienia, Europejski programem walki
z ubóstwem, Europejska agenda cyfrowa, a także
wpisuje się w Program rozwoju struktur
organizacyjnych turystyki i zasobów ludzkich.
Ocena pozytywna
Obszar związany z nowymi technologiami został
odpowiednio dobrany ze względu na nieustający
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych
(Information and Communication Technology ICT),
którego nieodłącznym efektem są zmiany w
dotychczasowych tendencjach w zakresie zachowań
nabywczych turystów. Konieczność wpisania
w działania strategiczne działań mających na celu
wsparcie obszaru nowych technologii w turystyce
ukazuje obraz współczesnego konsumenta, który
zamiast standaryzowanej opinii oczekuje
zindywidualizowanego produktu, dostosowanego do
potrzeb oraz ułatwień w zakresie planowania
podróży np. rozwiązania mobilne.
Ocena pozytywna

Obszar związany z inwestycjami i rozwojem
infrastruktury turystycznej został prawidłowo
dobrany z uwagi na konieczność permanentnych
zmian dotyczących zwiększenia liczebności miejsc
noclegowych w województwie oraz równoległego
poprawienia jakości obiektów turystycznych
i komfortu turystów.
Cele strategiczne
CEL STRATEGICZNY
Ocena pozytywna
I.1 Rozwój turystyki
Cel strategiczny pn. rozwój turystyki biznesowej
biznesowej
wpisuje się bezpośrednio w pierwszy obszar
priorytetowy. Konieczność uwzględnienia turystyki
biznesowej w celach strategicznych przejawia trend
łączenia aktywności zorientowanych na pracę
z aktywnością zorientowaną na wypoczynek
w ramach pobytu służbowego.
Poprawność tego celu strategicznego opiera się na
charakterystycznej właściwości turystyki biznesowej:
rozwoju wokół centrów gospodarczo-społecznych
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3

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
I.2 Rozwój
produktów turystyki
kulturowej

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
I.3 Rozwój
produktów turystyki
przyrodniczej

regionu oraz na obszarach atrakcyjnych
i predystynowanych do pełnienia funkcji usługowej
dla sfery biznesu ze względu na rozwiniętą bazę
gastronomiczno-noclegową oraz dobre
skomunikowanie. Wielkopolska jest dla
przedstawicieli biznesu atrakcyjna turystycznie
głównie ze względu na jej potencjał gospodarczy,
ogólny wizerunek na arenie krajowej
i międzynarodowej oraz dobrą dostępność
komunikacyjną.
Istotą zasadności i poprawności tego wskaźnika jest
zdanie pochodzące z 22 strony Strategii: „ (…)
dynamika rozwoju tego produktu w najbliższych
latach będzie wyznacznikiem skuteczności realizacji
nie tylko zadań odnoszących się bezpośrednio do
sfery turystyki, ale także innych celów Strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020
roku. Wielkopolska 2020.”
Ocena pozytywna
Zasadność realizacji celu strategicznego odnoszącego
się do rozwoju produktów turystyki kulturowej
oparta jest na znaczącym potencjale jej rozwoju
w analizowanym regionie, gdzie znajduje się szereg
obiektów i szlaków, które utrwaliły się w
powszechnej świadomości i mają duże znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego Polski.
Poprawność drugiego celu strategicznego obrazuje
kluczowa rola rozwoju turystyki kulturowej, którą
odgrywa Szlak Piastowski oraz jego rosnąca
rozpoznawalność i konsekwentnie realizowane,
niezbędne inwestycje zmierzające do jego
uporządkowania i restytucji.
Ocena pozytywna
Uszczegółowienie rozwoju turystyki przyrodniczej
w całościowym rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim jest niezbędne ze względu na walory
naturalne województwa (szczególnie w północnej
i zachodniej Wielkopolsce), które, mimo, że nie
należą do najcenniejszych w kraju, tworzą
odpowiednie warunki do rozwoju turystyki
przyrodniczej. Turystyka przyrodnicza
w analizowanym regionie może stanowić dobro
komplementarne dla turystyki wypoczynkowej,
aktywnej czy wiejskiej.
Kryterium poprawności celu strategicznego
dotyczącego rozwoju produktów turystyki
przyrodniczej należy rozpatrywać pod kątem atrakcji
naturalnych, które bardzo często decydują
o motywie przyjazdu na dany obszar oraz
charakterze uprawianej turystyki.
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Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
I.4 Rozwój turystyki
aktywnej

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
I.5 Rozwój
produktów turystyki
wiejskiej

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
II.1 Tworzenie
nowych miejsc
pracy w gospodarce
turystycznej

Ocena pozytywna
Rozwój turystyki aktywnej wnosi istotny wkład
w rozwój turystyki wielkopolskiej ze względu na
atrakcyjność analizowanego obszaru z punktu
widzenia posiadanych walorów oraz predyspozycji
dla rozwoju turystyki aktywnej, w szczególności
wszelkich form turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
jeździeckiej, a także niszowych form np. turystyki
lotniczej. Dlatego też, konsekwentne wsparcie dla
turystki aktywnej może wspomóc województwo
wielkopolskie w osiągnięciu statusu jednego
z wiodących regionów Polski dla wspomnianych form
aktywności w perspektywie roku 2020.
Ocena pozytywna
Cel strategiczny dotyczący rozwoju produktów
turystyki wiejskiej został określony zgodnie
z kryterium zasadności ze względu na potencjał
województwa w postaci atrakcyjnych zasobów,
zarówno pod względem przyrodniczym, kulturowym,
jak i społecznym.
Uwzględniając posiadane (dogodne) położenie do
rozwijania tej formy turystyki zarówno dla turystów
krajowych, jak i międzynarodowych można
stwierdzić, że cel został określony poprawnie.
Ocena pozytywna
Obecność tworzenia nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej wśród celów
strategicznych uzasadnia fakt, iż wysokiej jakości
zasoby ludzkie stanowią istotny czynnik
konkurencyjności sektora turystyki. Według autorów
Strategii „Można, zatem uznać, że tworzenie
atrakcyjnych możliwości zatrudnienia i rozwoju
kariery zawodowej w gospodarce turystycznej
sprzyja pozyskiwaniu i utrzymaniu kadr o wysokich
kwalifikacjach i umiejętnościach, cennych dla
rozwoju konkurencyjnej gospodarki turystycznej
opartej na wiedzy.”
Cel dotyczący nowych miejsc pracy w gospodarce
turystycznej możliwy jest do zrealizowania poprzez
zarządzanie działaniami wspierającymi – m.in.
związane z rozwojem technologii informacyjnych,
procesami demograficznymi oraz zmianami systemu
wartości społeczeństw. Odpowiednia organizacja
rynku pracy oraz wspieranie i promowanie postaw
przedsiębiorczych i kreatywnych w gospodarce
turystycznej może bezpośrednio przyczyniać się do
wzrostu zatrudnienia, w tym samozatrudnienia oraz
sprzyjać włączeniu społecznemu.
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Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
II.2 Podnoszenie
kompetencji kadr
gospodarki
turystycznej

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
II.3 Tworzenie
warunków
sprzyjających
współpracy
w gospodarce
turystycznej

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
III Wykorzystanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
w promocji
i dystrybucji
produktów

Ocena pozytywna
Synteza zasadności znajduje się na 52 stronie
dokumentu: „Wysoka jakość kadr gospodarki
turystycznej stanowi ważny czynnik podnoszenia
innowacyjności i konkurencyjności sektora
turystycznego w Wielkopolsce. Dynamiczne
i wieloaspektowe procesy zachodzące
w makrootoczeniu związane m.in. z globalizacją na
rynku turystycznym, rozwojem nowych technologii
informacyjnych, potrzebami turystycznymi
współczesnych turystów, ich oczekiwaniami
i zachowaniami konsumpcyjnymi wymagają
odpowiednich kwalifikacji kadr gospodarki
turystycznej, dostosowanych do potrzeb
współczesnego i przyszłego rynku pracy.”
Z kolei możliwości realizacji celu II.2 są
nieograniczone, ze względu na szereg możliwości
dostępnych na rynku usług edukacyjnych.
Ocena pozytywna
W ujęciu rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim, zdaniem autorów Strategii
„Samorządy lokalne mają niezwykle ważną rolę
w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi
turystyki. Zadanie to jest realizowane w różnoraki
sposób, nie tylko poprzez aktywne włączanie się
w rozwój gospodarki turystycznej, ale również
pośrednio poprzez zajmowanie się takimi kwestiami
jak: gospodarka terenami, ochrona środowiska,
usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie
czystości, organizacja ruchu drogowego, transport
zbiorowy, utrzymanie placówek upowszechniania
kultury, terenów rekreacyjnych, terenów zielonych
oraz porządku publicznego. Samorząd województwa
i samorządy gminne mają również obowiązek
prowadzenia ewidencji obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie, zgodnie
z kompetencjami wskazanymi w odpowiednich
przepisach.” Dlatego istotne jest uwzględnienie
w planie strategicznym tworzenia warunków
sprzyjających współpracy organizacji pozarządowych,
instytucji prowadzących działalność kulturalną oraz
całej branży turystycznej.
Ocena pozytywna
Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w promocji i dystrybucji
produktów turystycznych staje się istotnym celem
strategicznym, który jest reakcją na zachodzące
przemiany technologiczne oraz wzrost znaczenia
zdolności do przekazywania turystom kompleksowej
oraz rzetelnej informacji o miejscu, do którego
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turystycznych

10

11

1

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
IV.1 Poprawa stanu
infrastruktury
zwiększającej
dostępność
przestrzeni
turystycznej
województwa

Zasadności
Poprawności

CEL STRATEGICZNY
IV.2 Wzrost
ilościowy
i jakościowy bazy
noclegowej

Zasadności

Kierunki działania

planują się udać.
Nowe technologie, jako źródło promocji, nie tylko
stają się możliwością, ale także koniecznością
w przypadku, gdy region zamierza efektywnie
konkurować z innymi regionami na skalę krajową
i międzynarodową.
Ocena pozytywna
Z uwagi na wieloletnie wsparcie finansowe
programów Unii Europejskiej, w województwie
wielkopolskim nastąpił znaczący rozwój
infrastruktury turystycznej oraz poprawa jej usług.
Zdaniem autorów dokumentu dzięki dalszemu
rozwojowi „Wielkopolska może być postrzegana jako
nowoczesny i jeden z najprężniej rozwijających się
regionów turystycznych w kraju. Stale rozwijająca się
oferta produktowa województwa powoduje ciągły
wzrost ruchu turystycznego. Obecnie ma to
szczególne znaczenie, gdyż obserwowane trendy na
rynku turystycznym wskazują na coraz większą
dywersyfikację i indywidualizację motywów podróży,
co tym bardziej wymusza ciągły wzrost i poprawę
jakości usług.”
Ocena pozytywna

Zasadność zwiększenia liczby miejsc noclegowych
oraz podwyższenia ich jakości (standardu) odwołuje
się do istotności infrastruktury noclegowej
w rozumieniu: elementów rozwoju produktów
turystycznych województwa oraz czynnika
wpływającego na podnoszenie konkurencyjności
i atrakcyjności turystycznej regionów. Według
autorów Strategii „Dostępność obiektów
noclegowych świadczących usługi na całym obszarze
województwa wpływać będzie zatem na decyzje
dotyczące sposobu i miejsca spędzenia wolnego
czasu.”
Kierunki interwencji
Ocena pozytywna
Wszystkie ujęte w „Strategii rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku”
zostały wypracowane oraz przedstawione jako
sposoby realizacji poszczególnych celów
strategicznych. Ujęcie kierunków interwencji
w postaci narzędzi realizacji celów, wraz
z adekwatną argumentacją, dają pozytywną
odpowiedź na pytanie: czy przyjęte w dokumencie
kierunki działania są niezbędne do zrealizowania
celów strategicznych?

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Elementem analizy logiki jest również ocena logiki systemu realizacji i monitorowania
Strategii do sformułowanych celów strategicznych pod względem:
 Spójności, czyli stopnia powiązania systemu z celami strategicznymi, celami
operacyjnymi, kierunkami działania oraz wskaźnikami.
 Trafności, czyli odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu system jest w stanie ukazać
proces i stan realizacji celów oraz kierunków interwencji dokumentu.
Tabela 6 Ocena logiki systemu realizacji i monitorowania Strategii do sformułowanych celów

Lp.

Kryterium

1

Spójność

2

Trafność

Obszar
odniesienia
System realizacji
i monitorowania
Strategii do
sformułowanych
celów
strategicznych

Syntetyczna odpowiedź
Ocena częściowo pozytywna
Spójność systemu realizacji Strategii jest na
nieodpowiednim poziomie ze względu na zauważoną
przez autorów Strategii „lukę informacyjną dotyczącą
możliwości finansowych oraz wsparcia
instytucjonalnego dla każdego z nich.” W związku
z luką informacyjną, dla każdego z celów opracowany
został wyłącznie ramowy harmonogram ich
wdrażania oraz potencjalne źródła finansowania,
w których brakuje wyraźnego podziału na
realizowane cele. Jednocześnie, ze względu na
uwarunkowania (tj. niedostępność informacji
o konkursach związanych z finansowaniem turystyki),
trudno oczekiwać doprecyzowania tego zagadnienia
na bieżącym etapie prac.
Natomiast spójność systemu monitorowania z celami
strategicznymi i operacyjnymi warunkują
opracowane wskaźniki, które zostały opisane na
koniec każdego z celów strategicznych, ukazując tym
samym stopień oraz kierunek ich powiązania
z każdym z nich.
Ocena częściowo pozytywna
Trafność systemu realizacji i monitorowania została
oceniona częściowo pozytywnie ze względu na
wspomnianą wcześniej lukę informacyjną, która
uniemożliwia dostosowanie systemu monitorowania
i realizacji do poszczególnych celów i wskaźników.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Badania IDI
Czy Pana/i zdaniem obszary priorytetowe zostały właściwie przełożone na cele strategiczne?
Uważam, że tak, chociaż, jak już wspomniałam, zmieniłabym ich kolejność tzn. kulturowa turystyka
na numer jeden, aktywna na [drugą pozycję], biznesowa na trzecią pozycję, aktywna na czwartą,
a wiejska na piątą. Przykładowo: obsługa funduszy unijnych patrzy na to czy robimy wszystko
zgodnie z procedurami.
Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, o których wspominaliśmy i kwestię
kompetencyjności, zaproponowana lista czterech obszarów jest pełna. Miałbym uwagę, jeśli chodzi
o kwestie związane z promocją: (..) są [one] rozrzucone w [kilku] celach. Generalnie one dotyczą
wszystkich obszarów, a szczególnie wszystkich celów w obszarze pierwszym: jest tam 5 celów
operacyjnych dotyczących promocji. Zastanawiam się, czy nie można by było połączyć kwestii
promocji wszystkich celów w ramach pierwszego programu priorytetowego, czyli produktów,
w jeden (..) cel strategiczny. [Możliwa jest też zamiana] obszaru priorytetowego 3 Nowe
technologie (..) w ten sposób, aby nacisk był położony na kwestie promocji z wykorzystaniem
[technologii], informacji. Czyli generalnie ta promocja jest, tylko (..) za bardzo rozrzucona.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Zdaniem uczestników IDI, obszary priorytetowe zostały w większości prawidłowo przełożone
na cele strategiczne. Zostały zdiagnozowane kompleksowo i zgodnie z bieżącym stanem turystyki
w województwie wielkopolskim.
Czy cele strategiczne wyczerpująco oddają sytuację województwa wielkopolskiego określoną
w diagnozie?
Z natury rzeczy cele strategiczne są formułowane bardziej ogólnie i każdy kolejny poziom celów
przybliża to wszystko. Sam układ celów w sposób oczywisty nawiązuje do wniosków wynikających
z diagnozy. Większość elementów z diagnozy została uwzględniona w zapisach celów
strategicznych. Wśród celów strategicznych nie uwzględniono (..) wszystkich celów związanych
z dostępnością komunikacyjną. Osiągnięcie celów strategicznych można rozumieć, jako dążenie do
ich realizacji w maksymalnie możliwym stopniu.
Zgodnie z przyjętą przez autorów logiką struktury celów, można stwierdzić, że poszczególne cele
strategiczne konsekwentnie się zawierają tematycznie w odpowiednich obszarach. Wybrano
najistotniejsze dla rozwoju województwa elementy.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW
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Eksperci oraz przedstawiciele UMWW uważają, że cele w jasny i precyzyjny sposób wynikają
z diagnozy oraz wynikających z niej wniosków.
Czy uważa Pan/i, że cele strategiczne są realne do osiągnięcia?
Patrzyliśmy pod kątem, by województwo miało na to [na realizację celów] wpływ: zarówno Urząd
Marszałkowski, jak i inne jednostki reprezentujące samorząd województwa.
Trudno od razu zakładać, że czegoś nie osiągniemy. [Przykładem może być] tworzenie nowych
miejsc pracy w gospodarce turystycznej: jest to zależne nie tylko od władz województwa, [ale]
nawet od polityki rządu, a nawet od sytuacji na świecie czy kursu walut. Odpowiednie
wykorzystanie środków wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie zwiększenie
miejsc pracy w turystyce.
Częściowo są do osiągnięcia, przykładowo zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych
pokoleń – to, co jesteśmy w stanie zrobić przez 5 lat, to tak. Natomiast przez te 5 lat nie jesteśmy
w stanie tego zrobić całościowo. Są one [cele operacyjne] przygotowane zadaniowo, ale wiadomo,
że przez 5 lat nie zostaną zrealizowane całościowo.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Uczestnicy wywiadów pogłębionych uważają, że większość celów strategicznych jest
do osiągnięcia w zakładanej perspektywie czasowej lub są zdania, że nie powinno się diagnozować
ich potencjalnej nierealności ze względu na zróżnicowane sposoby ich finansowania i realizacji.
Czy uważa Pan/i, że cele operacyjne są realne do osiągniecia?
Tak, w założeniu, że częściowo. Nie my sami będziemy się oceniać, tylko jednostka nadrzędna.
[Autorzy] Strategii zakładają, że jest ona realna do osiągnięcia, jednak życie na pewno niektóre
założenia zweryfikuje. Przykładowo zmiany prawno-polityczne mogą zmienić te założenia np.
w przypadku zmian granic województwa. Również wpływ, a nawet przede wszystkim, będą miały
środki przeznaczone na te działania. Jednak nie zawsze są potrzebne środki do realizacji jakiegoś
celu, niejednokrotnie wystarczy patronat naszej instytucji, co przyczynia się do zdobywania
środków poprzez sponsorów.
Czy ta struktura celów strategicznych i operacyjnych jest, Pana/i zdaniem, przejrzysta?
Jak potrafiliśmy, tak zrobiliśmy. Ocenić to powinien ktoś z zewnątrz. Na pewno nie jest ich [celów
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strategicznych i operacyjnych] za dużo, natomiast czy za mało – to się okaże za 5 lat.
Czy Pana/i zdaniem proponowane kierunki działań są zasadne dla realizacji poszczególnych
celów?
Tekst ten jest kompromisem pomiędzy tym, co napisało nam konsorcjum, a tym, co sami uważamy.
Najbliższe 5 lat pokaże, czy to w ogóle była Strategia.
Zaproponowane kierunki działań są adekwatne do postawionych celów i zasadna by była ich
realizacja. Kierunki działań są zróżnicowane pod względem ich realnych możliwości zrealizowania.
Część kierunków jest poza kompetencjami Strategii (..), możemy tylko pośrednio wpływać na [nie]
poprzez reklamę walorów województwa. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa osiągnięcia
tych celów.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Eksperci z branży turystycznej oraz przedstawiciele UMWW jednoznacznie pozytywnie
oceniają realność celów operacyjnych, strukturę celów oraz produktów jak również
zasadność kierunków działań do poszczególnych celów.

5. Ocena systemu wskaźników
Generalna charakterystyka
Aktualny system monitorowania „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
do 2020 roku” liczy 53 wskaźniki, które przyporządkowane są do każdego z celów
strategicznych. Wskaźniki można podzielić na:
 Wskaźniki

oddziaływania

–

odnoszące

się

do

rezultatów

Strategii

w długoterminowym horyzoncie czasowym, czyli po upływie pewnego czasu
od realizowanych przedsięwzięć oraz wskaźniki ogólne oddziałowujące na szerszą
populację, np. udział turystów zagranicznych ogółem w ogólnej liczbie turystów w %.
W systemie monitorowania Strategii zidentyfikowano 11 wskaźników oddziaływania.
 Wskaźniki rezultatu – odnoszące się do natychmiastowych efektów spowodowanych
realizacją danego przedsięwzięcia, np. liczba śluzowań jednostek sportowoturystycznych i statków pasażerskich na Wielkiej Pętli Wielkopolski. W systemie
monitorowania Strategii zidentyfikowano 27 wskaźników rezultatu.
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 Wskaźniki produktu – odnoszące się do konkretnych działań, natomiast mierzone
w jednostkach fizycznych lub pieniężnych, np. liczba powstałych obiektów
i elementów infrastruktury turystycznej. W systemie monitorowania Strategii
zidentyfikowano 15 wskaźników produktu.
System monitorowania Strategii w większości opiera się na wskaźnikach, do których
obliczenia niezbędne będzie przeprowadzenie badań własnych oraz na wskaźnikach
pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
Struktura mierników „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020
roku” prezentuje się następująco: 27 wskaźników obrazuje stopień interwencji dotyczącej
obszaru I, 10 bezpośrednio obrazuje postęp dotyczący obszaru II, 6 przyporządkowanych jest
do obszary III, natomiast 10 wskaźników dotyczy obszaru IV.
Szczegółową strukturę wskaźników prezentuje poniższy schemat:
Rysunek 2 Schemat obrazujący współzależność pomiędzy wskaźnikami a obszarami wsparcia i celami strategicznymi

Obszar

Cel
strategiczny

Wskaźnik

Źródło

Obszar I

Cel strategiczny

wartość wskaźnika Schneidera

GUS

wartość wskaźnika Charvata

GUS

gęstość obiektów noclegowych

GUS

I. 1.

udział turystów zagranicznych ogółem w ogólnej
liczbie turystów w %
udział przyjazdów turystów zagranicznych do
województwa wielkopolskiego w celach
służbowych/interesach w %

GUS

Instytut
turystyki

udział przyjazdów turystów krajowych do

Instytut

województwa wielkopolskiego w celach służbowych

Turystyki

noclegi udzielone turystom zagranicznym

GUS
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w turystycznych obiektach noclegowych

Cel strategiczny

liczba zorganizowanych spotkań/wydarzeń

ICCA

liczba osób zwiedzających muzea i oddziały

GUS

liczba osób odwiedzających obiekty na Szlaku

Badania

Piastowskim

własne

liczba wejść na stronę internetową

Badania

www.wielkopolska.travel

własne

I. 2.

liczba imprez masowych artystyczno-rozrywkowych
i interdyscyplinarnych

GUS

liczba członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Badania

Wielkopolska

własne

Cel strategiczny

liczba wspartych działań/projektów na obszarach

Badania

I. 3.

cennych przyrodniczo

własne

liczba wspartych projektów z zakresu edukacji

Badania

przyrodniczej

własne

liczba produktów turystyki przyrodniczej na

Badania

obszarach cennych przyrodniczo

własne

Cel strategiczny
I. 4.

Regionalny
liczba śluzowań jednostek sportowo-turystycznych
i statków pasażerskich na Wielkiej Pętli Wielkopolski

Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Poznaniu
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liczba nowych i zmodernizowanych marin i przystani

Badania

wodnych na Wielkiej Pętli Wielkopolski

własne

liczba wspartych imprez turystycznych i sportowo-

Badania

rekreacyjnych

własne
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Obszar II

długość odnowionych oraz nowych szlaków

Badania

turystycznych

własne

liczba zrealizowanych i/lub wspartych inwestycji

Badania

w infrastrukturę wypoczynkowo-turystyczną

własne

liczba tytułów bezpłatnych wydawnictw promujących

Badania

produkty turystyki aktywnej w Wielkopolsce

własne

nakład bezpłatnych wydawnictw promujących

Badania

produkty turystyki aktywnej w Wielkopolsce

własne

Cel strategiczny

liczba kwater agroturystycznych na terenie

I. 5.

województwa wielkopolskiego

GUS

liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/

Badania

konferencji

własne

liczba zorganizowanych konkursów służących

Badania

promocji najlepszych ofert na terenach wiejskich

własne

liczba wspartych projektów z zakresu turystyki

Badania

wiejskiej

własne

Cel strategiczny

liczba zatrudnionych w sekcjach PKD: i 55 Działalność

II. 1.

związana z zakwaterowaniem, i 56 Działalność
usługowa związana z wyżywieniem, N 79 Działalność
organizatorów turystyki, pośredników i agentów

GUS

turystycznych oraz pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Centralna
liczba przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencja
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Informacja
w sekcjach: i 55, i 56, N 79

Działalności
Gospodarczej
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Cel strategiczny

liczba

wspartych

projektów

i

przedsięwzięć Badania

II. 2.

edukacyjnych realizowanych we współpracy z branżą własne
turystyczną i szkolnictwem turystycznym
liczba wspartych szkoleń i konkursów służących Badania
podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji

własne

liczba wspartych projektów dot. uczenia się przez Badania
całe życie, uczenia się formalnego i pozaformalnego
Cel strategiczny

liczba

II. 3.

województwa wielkopolskiego
liczba

klastrów

turystycznych

zarejestrowanych

turystycznych

na

na

własne

terenie Badania
własne

lokalnych
terenie

organizacji
województwa KRS

wielkopolskiego

liczba zrealizowanych projektów biznes-nauka

liczba

zorganizowanych

warsztatów,

własne

członków

Wielkopolskiej

Organizacji

Turystycznej

Obszar III

Cel strategiczny
III

turystycznych
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oraz

Organizacja

Badania

stron

własne

województwa Badania

w wiodących wyszukiwarkach internetowych
liczba

Wielkopolska

Turystyczna

ilość i jakość wizyt na stronie internetowej

pozycja

własne

spotkań, Badania

konferencji

liczba

Badania

dynamika

zmian

osób

własne

śledzących Badania

turystyczne profile na portalach społecznościowych

własne

liczba pobrań aplikacji na urządzenia przenośne

Badania
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własne
Badania

liczba obiektów oznakowanych kodami

własne
Badania

liczba szkoleń z zakresu ICT w turystyce

Obszar IV.

Cel strategiczny

liczba

IV. 1.

infrastruktury turystycznej
długość

powstałych

obiektów

odnowionych

i

własne

elementów Badania
własne

oraz

nowych

szlaków Badania

turystycznych
liczba

własne

plebiscytów/konkursów

dla

najlepszych Badania

produktów turystycznych

własne

liczba obiektów/szlaków turystycznych dostępnych Badania
dla osób z niepełnosprawnością
rozwój

"mapy

barier"

własne
mierzony

liczbą Badania

zidentyfikowanych punktów
liczba

własne

zrealizowanych

seminariów

z

zakresu

szkoleń/warsztatów/ Badania
dostosowywania

usług własne

i infrastruktury turystycznej do potrzeb turystów
z niepełnosprawnością
Cel strategiczny

liczba turystycznych obiektów noclegowych

GUS

IV. 2.
liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach
noclegowych

GUS

stopień wykorzystania miejsc noclegowych ogółem

GUS

liczba kwater agroturystycznych

GUS

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Na etapie ewaluacji ex-ante Strategii oceniając system wskaźników można stwierdzić,
że system jest jasny i przejrzysty dzięki dopasowaniu do każdego celu odpowiednich miar.
System jest jednak zbyt obszerny (ponad 50 wskaźników), co w przyszłości może
spowodować

utrudnienia w monitorowaniu oraz wpłynąć negatywnie na przejrzystość

procesu. Warto rozważyć skrócenie listy wskaźników zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej, której zalecenia mówią o konieczności projektowania systemów wskaźników
mniej złożonych i bardziej ukierunkowanych na użytkowników. Zwięzły system wskaźników
jest łatwiejszy w zarządzaniu, ponieważ unika się zbierania nadmiernej ilości, zbyt
szczegółowych danych.
Rozważyć można również ewentualność równomiernego rozłożenia mierników w strukturze
poszczególnych obszarów i celów strategicznych (przykładowo Obszar I obrazuje
27 wskaźników, obszar II i IV– 10 wskaźników, a III zaledwie 6 wskaźników). Niemniej jednak,
biorąc pod uwagę złożoność i rozległość, jak również wysoki wskaźnik znaczenia Obszaru I
dla rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, nierównomierne, ale prawidłowe
przyporządkowanie wskaźników do poszczególnych celów strategicznych, oddaje ich
charakter oraz kierunki koniecznych interwencji. Przemawia za tym także zróżnicowana
złożoność poszczególnych celów strategicznych.
Ocena ex-ante
Ocena ex-ante systemu wskaźników „Strategii rozwoju turystyki w województwie
Wielkopolskim do 2020 roku” podzielona została na dwa etapy:
1. Weryfikację adekwatności zaproponowanych wskaźników,
2. Weryfikację zgodności wskaźników z celami Strategii.
Ocena adekwatności zaproponowanych wskaźników dotyczyć będzie analizy mierników pod
kątem takich kryteriów jak:
 Trafności – wówczas, gdy wskaźnik jest dostosowany do charakteru celu, priorytetu
działania, projektu oraz oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją.
 Poprawności – wówczas, gdy wartość wskaźnika jest dostępna, osiągalna.
 Zrozumiałości

–

do zinterpretowania.
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 Poprawności metodologicznej – wówczas, gdy wskaźnik jest wyrażony w wartościach
liczbowych, które umożliwią jego weryfikację po zakończeniu wdrażania.
Jeżeli kryterium zostało spełnione otrzymywało ocenę pozytywną (+), natomiast jeżeli nie
zostało spełnione całkowicie lub częściowo – ocenę negatywną (-). Wyniki oceny wskaźników
Strategii wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione w tabelach poniżej:
Tabela 7 Matryca oceny systemu wskaźników

Lp.

Wskaźnik

1

Wartość wskaźnika Schneidera

+

+

+

+

2

Wartość wskaźnika Charvata

+

+

+

+

3

Gęstość obiektów noclegowych

+

+

+

+

4

Udział turystów zagranicznych
ogółem w ogólnej liczbie
turystów w %
udział przyjazdów turystów
zagranicznych do województwa
wielkopolskiego w celach
służbowych/interesach w %
udział przyjazdów turystów
krajowych do województwa
wielkopolskiego w celach
służbowych
noclegi udzielone turystom
zagranicznym w turystycznych
obiektach noclegowych
liczba zorganizowanych
spotkań/wydarzeń
liczba osób zwiedzających
muzea i oddziały
liczba osób odwiedzających
obiekty na Szlaku Piastowskim
liczba wejść na stronę
internetową
www.wielkopolska.travel
liczba imprez masowych
artystyczno-rozrywkowych
i interdyscyplinarnych
liczba członków Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska
liczba wspartych
działań/projektów na obszarach

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

6

7

8
9
10
11

12

13

14

Trafność Poprawność Zrozumiałość

Poprawność
metodologiczna
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cennych przyrodniczo
15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

25
26

27
28
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liczba wspartych projektów
z zakresu edukacji przyrodniczej
liczba produktów turystyki
przyrodniczej na obszarach
cennych przyrodniczo
liczba śluzowań jednostek
sportowo-turystycznych
i statków pasażerskich na
Wielkiej Pętli Wielkopolski
liczba nowych
i zmodernizowanych marin
i przystani wodnych na Wielkiej
Pętli Wielkopolski
liczba wspartych imprez
turystycznych i sportoworekreacyjnych
długość odnowionych oraz
nowych szlaków turystycznych
liczba zrealizowanych i/lub
wspartych inwestycji
w infrastrukturę
wypoczynkowo-turystyczną
liczba tytułów bezpłatnych
wydawnictw promujących
produkty turystyki aktywnej
w Wielkopolsce
nakład bezpłatnych wydawnictw
promujących produkty turystyki
aktywnej w Wielkopolsce
liczba kwater agroturystycznych
na terenie województwa
wielkopolskiego
liczba przeprowadzonych
szkoleń/warsztatów/konferencji
liczba zorganizowanych
konkursów służących promocji
najlepszych ofert na terenach
wiejskich
liczba wspartych projektów
z zakresu turystyki wiejskiej
liczba zatrudnionych w sekcjach
PKD: i 55 działalność związana
z zakwaterowaniem, i 56
Działalność usługowa związana
z wyżywieniem, N 79
Działalność organizatorów
turystyki, pośredników

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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29

30

31

32

33

34

35
36

37
38
39

40

41
42

i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji
i działalności z nią związane
liczba przedsiębiorców
wpisanych do Centralnej
Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
w sekcjach: i 55, i 56, N 79
liczba wspartych projektów
i przedsięwzięć edukacyjnych
realizowanych we współpracy
z branżą turystyczną
i szkolnictwem turystycznym
liczba wspartych szkoleń
i konkursów służących
podnoszeniu wiedzy
i kwalifikacji
liczba wspartych projektów dot.
„uczenia się przez całe życie”,
uczenia się formalnego
i „pozaformalnego”
liczba klastrów turystycznych na
terenie województwa
wielkopolskiego
liczba zarejestrowanych
lokalnych organizacji
turystycznych na terenie
województwa wielkopolskiego
liczba zrealizowanych projektów
biznes-nauka
liczba zorganizowanych
warsztatów, spotkań,
konferencji
liczba członków Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej
ilość i jakość wizyt na stronie
internetowej
pozycja turystycznych stron
województwa w wiodących
wyszukiwarkach internetowych
liczba oraz dynamika zmian
osób śledzących turystyczne
profile na portalach
społecznościowych
liczba pobrań aplikacji na
urządzenia przenośne
liczba obiektów oznakowanych

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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kodami
43
44

45
46

47

48

49

50
51

52
53

liczba szkoleń z zakresu ICT
w turystyce
liczba powstałych obiektów
i elementów infrastruktury
turystycznej
długość odnowionych oraz
nowych szlaków turystycznych
liczba plebiscytów/konkursów
dla najlepszych produktów
turystycznych
liczba obiektów/szlaków
turystycznych dostępnych dla
osób z niepełnosprawnością
rozwój "mapy barier" mierzony
liczbą zidentyfikowanych
punktów
liczba zrealizowanych
szkoleń/warsztatów/seminariów
z zakresu dostosowywania usług
i infrastruktury turystycznej do
potrzeb turystów
z niepełnosprawnością
liczba turystycznych obiektów
noclegowych
liczba miejsc noclegowych
w turystycznych obiektach
noclegowych
stopień wykorzystania miejsc
noclegowych ogółem

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

liczba kwater agroturystycznych

+

+

+

+

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

System wskaźników pod względem trafności, poprawności, zrozumiałości oraz poprawności
metodologicznej został oceniony pozytywnie. Zdecydowana większość wskaźników
zaproponowanych przez autorów Strategii spełnia wszystkie cztery kryteria oceny.
Szczegółową ocenę wskaźników według poszczególnych kryteriów przedstawia poniższa
tabela:
Tabela 8 Ocena systemu wskaźników
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Lp.

Kryterium

Syntetyczna odpowiedź

1

trafność

Ocena częściowo pozytywna
Ocena systemu wskaźników pod względem kryterium trafności
została oceniona częściowo pozytywnie, ponieważ osiem
zaproponowanych wskaźników nie zostało dobranych w sposób,
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który nie jest bezpośrednio powiązany z przedmiotem analizy
lub nie jest zdefiniowany w sposób, który jednoznacznie odnosi
się do obszaru turystyki. Wśród wskaźników niespełniających
kryterium trafności znajdują się:

2

Poprawność

1. liczba zorganizowanych spotkań/wydarzeń
2. liczba imprez masowych artystyczno-rozrywkowych
i interdyscyplinarnych
3. liczba wspartych projektów z zakresu edukacji przyrodniczej
4. liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/konferencji
5. liczba wspartych szkoleń i konkursów służących
podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji
6. liczba wspartych projektów dot. uczenia się przez całe życie,
uczenia się formalnego i pozaformalnego
7. liczba zrealizowanych projektów biznes-nauka
8. liczba zorganizowanych warsztatów, spotkań, konferencji
Ocena pozytywna
System wskaźników w zdecydowanej większości został
prawidłowo opracowany pod względem poprawności, czyli
prawie wszystkie wartości zaproponowanych wskaźników są
dostępne i osiągalne. Zaledwie dwa spośród 53 wskaźników
cechują się zaniżoną dostępnością i osiągalnością, są to:
1. udział przyjazdów turystów zagranicznych do województwa
wielkopolskiego w celach służbowych/interesach w %
2. udział przyjazdów turystów krajowych do województwa
wielkopolskiego w celach służbowych

3

Zrozumiałość

4

Poprawność
metodologiczna

Dane Instytutu Turystki dotyczące celu przyjazdów turystów
krajowych oraz zagranicznych do województwa wielkopolskiego
mogą być determinowane jakością odpowiedzi/udostępnienia
danych, która nie zawsze może być prawidłowo zinterpretowana
lub ujawniana przez samych zainteresowanych. Dodatkowo brak
gwarancji publikacji ww. danych w kolejnych latach, wobec
czego obliczenie procentowego wskaźnika dla Wielkopolski
może okazać się niemożliwe.
Ocena pozytywna
Wszelkie wskaźniki zostały prawidłowo dobrane pod względem
zrozumiałości. Wszystkie 53 wskaźniki są jednoznaczne i proste
do zinterpretowania.
Ocena pozytywna
Wszystkie 53 wartości wskaźników mogą być przedstawione
w wartościach liczbowych, co umożliwia ich miarodajną
i obiektywną weryfikację.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Kolejnym etapem oceny ex-ante wskaźników jest weryfikacja zgodności wskaźników z celami
Strategii, który prezentuje poniższa tabela.
Tabela 9 Weryfikacja zgodności wskaźników z celami Strategii

Lp.

Obszar
odniesienia

kryterium

Syntetyczna odpowiedź

1

Cele
strategiczne,
cele
operacyjne

zgodności

Ocena pozytywna
Opracowany system wskaźników w sposób
jednoznaczny i klarowny przedstawia rezultaty (czyli
wzrost wartości poszczególnych mierników) realizacji
celów strategicznych i celów operacyjnych.
Analiza porównawcza wskaźników z celami
strategicznymi i operacyjnymi wykazała zgodność
mierników z zakładanymi rezultatami realizacji celów
oraz fakt, iż wzrost wartości wskaźników jest
pochodną kierunków interwencji, które z kolei są
uszczegółowionymi
działaniami
dotyczącymi
poszczególnych celów.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Badania IDI
Czy Pana/i zdaniem zaproponowane wskaźniki osiągania poszczególnych celów strategicznych
są zgodne z tymi celami?
Tak, o tym również dyskutowaliśmy. Przydało tu się doświadczenie pracownika Departamentu
Sportu i Turystyki, który prowadził działania ewaluacyjne przy poprzedniej Strategii. [Dzięki temu
można było] od razu [zweryfikować], co jest możliwe do sprawdzenia, a co nie jest.
Kwestia wskaźników jak zwykle jest dyskusyjna, również autorzy strategii zauważyli, że wskazana
lista wskaźników nie wyczerpuje wszystkich, jakie mogą być zastosowane w monitorowaniu
Strategii.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Respondenci słusznie zwrócili uwagę na fakt, iż wskaźniki w pełni nie wyczerpują wszystkich
założeń. Natomiast niemożliwe jest stworzenie systemu wskaźników, który przy założeniach
możliwości ich obliczenia oraz określonych kosztach pozyskania danych, pozwoli
na monitoring wszystkich aspektów rozwoju turystyki na etapie jej projektowania.
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6. Ocena spójności wewnętrznej Strategii
Generalna charakterystyka
Kryteria analizy spójności wewnętrznej „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku” w szczególności dotyczą poprawności i trafności
zaprezentowanych wniosków oraz korelacji poszczególnych części składowych dokumentu,
w szczególności pomiędzy diagnozą turystyki w województwie, a celami określonymi
w części operacyjnej. W przypadku oceny spójności wewnętrznej każdego dokumentu
programującego, kluczowym aspektem analizy jest opracowanie części diagnostycznej, która
umożliwia wykreowanie fundamentów pod sformułowanie celów i odpowiadających im
kierunków działania. Przede wszystkim dotyczy to zdefiniowania obszarów priorytetowych
Strategii w części operacyjnej oraz identyfikacji uwarunkowań i problemów/barier
związanych z rozwojem turystyki w województwie wielkopolskim w części diagnostycznej
dokumentu.
Ocena ex-ante
W

pierwszej

kolejności

oceniona

została

spójność

zaproponowanych

obszarów

priorytetowych z wizją i misją rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, które stan
określony jako wizja województwa pozwolą osiągnąć. Wizja zawiera najbardziej zasadnicze
dążenia i jest jednym z kluczowych elementów służących budowie długofalowej Strategii
w ujęciu przestrzennym, natomiast misja rozumiana jest jako opis dążeń Samorządu
do realizacji celów Strategii.
Jeżeli kryterium spójności zostało spełnione, obszar priorytetowy otrzymywał ocenę
pozytywną (+), natomiast, jeżeli nie zostało spełnione całkowicie lub częściowo – ocenę
negatywną (-). Wyniki oceny spójności poszczególnych elementów Strategii wraz
z uzasadnieniem zostały przedstawione w tabelach poniżej:
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Tabela 10 Matryca spójności poszczególnych elementów Strategii z obszarami priorytetowymi

Obszar
priorytetowy
I: Produkty
turystyczne
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Obszar
priorytetowy
II: Kapitał
ludzki
Wizja
+

Obszar
priorytetowy
III: Nowe
technologie

Obszar
priorytetowy
IV:
Infrastruktura

+

+

Województwo wielkopolskie
stanowi synonim solidnej
oferty turystycznej, opartej na
zróżnicowanym potencjale
turystycznym regionu i
produktach wysokiej jakości.
Nowoczesna i innowacyjna
gospodarka turystyczna jest
jednym z kluczowych
czynników rozwoju
województwa, wzmacnia jego
konkurencyjność w kraju i
Europie.

+

Województwo wielkopolskie
jest jednym z lepiej
rozwiniętych turystycznie
regionów Polski,
o rozpoznawalnej marce
zarówno w kraju, jak i na
wybranych rynkach
zagranicznych, a turystyka jest
istotną dziedziną gospodarki,
generującą nowe miejsca
pracy i wspierającą rozwój
innych dziedzin gospodarki
(m.in. rolnictwa, handlu,
transportu) oraz ochronę
dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego.
Województwo wielkopolskie
jest regionem, którego siłę
stanowi różnorodność
terytorialna, co umożliwia
tworzenie bogatej oferty
turystycznej, której filarami są
produkty markowe w zakresie
turystyki: biznesowej,
kulturowej, aktywnej,
przyrodniczej oraz wiejskiej.
Województwo wielkopolskie
stanowi atrakcyjny,
bezpieczny region do życia

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+
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i spędzania czasu wolnego
zarówno dla mieszkańców, jak
i turystów, dzięki
zróżnicowaniu potencjałów
turystyczno-rekreacyjnych
oraz współdziałaniu w
zakresie ich optymalnego
wykorzystania przez podmioty
zaangażowane w rozwój
turystyki, z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego
rozwoju.
Misja
 Integracja podmiotów
i instytucji na rzecz
wzrostu turystycznej
konkurencyjności
województwa, poprawy
jakości potencjału
turystycznego,
 Stworzenie nowoczesnej
koncepcji turystycznej
promocji regionu,
 Kreowanie i wspieranie
rozwoju markowych
produktów turystycznych.

+

+

+

+

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

W zdecydowanej większości zapisy dotyczące wizji i misji są spójne z zaproponowanymi
obszarami wsparcia. Z drugiej strony o spójności zaproponowanych obszarów z wizją
turystyki

w

województwie

wielkopolskimi

oraz

misji

Samorządu

świadczy

fakt

przyporządkowania zasadności wszystkich obszarów wsparcia do wymienionych zapisów.
Kolejnym etapem analizy spójności wewnętrznej dokumentu była ocena integralności misji
i wizji rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku a wyznaczonymi
celami strategicznymi i operacyjnymi
Tabela 11 Matryca integralności wewnętrznej dokumentu

Cel strategiczny

Wizja

Misja

CEL STRATEGICZNY I.1 Rozwój
turystyki biznesowej
CEL STRATEGICZNY I.2
Rozwój produktów turystyki
kulturowej
CEL STRATEGICZNY I.3

+

+

+

+

+

+
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Rozwój produktów turystyki
przyrodniczej
CEL STRATEGICZNY I.4
Rozwój turystyki aktywnej
CEL STRATEGICZNY I.5
Rozwój produktów turystyki
wiejskiej
CEL STRATEGICZNY II.1
Tworzenie nowych miejsc
pracy w gospodarce
turystycznej
CEL STRATEGICZNY II.2
Podnoszenie kompetencji
kadr gospodarki turystycznej
CEL STRATEGICZNY II.3
Tworzenie warunków
sprzyjających współpracy w
gospodarce turystycznej
CEL STRATEGICZNY III
Wykorzystanie technologii
informacyjnokomunikacyjnych
w promocji i dystrybucji
produktów turystycznych
CEL STRATEGICZNY IV.1
Poprawa stanu
infrastruktury zwiększającej
dostępność przestrzeni
turystycznej województwa
CEL STRATEGICZNY IV.2
Wzrost ilościowy i
jakościowy bazy noclegowej

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Jak pokazała analiza spójności celów strategicznych z wizją i misją turystyki w województwie
wielkopolskimi do 2020 roku, wszystkie zaproponowane cele są spójne i kierują swoje
działania do spełnienia zapisów wizji turystyki ujętej w Strategii.
Kolejnym etapem oceny spójności dokumentu jest analiza spójności celów strategicznych
z przyporządkowanymi im celami operacyjnymi.
Jeżeli kryterium spójności zostało spełnione obszar priorytetowy otrzymywał ocenę
pozytywną (+), natomiast, jeżeli nie zostało spełnione całkowicie lub częściowo – ocenę
negatywną (-). Szczegółowy obraz spójności obrazuje poniższa tabela:
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Tabela 12 Matryca spójności celów

Cele strategiczne

Cele operacyjne

CEL STRATEGICZNY I.1
Rozwój turystyki
biznesowej

Cel operacyjny
I.1.1
Wzrost
atrakcyjności
wielkopolskiej
oferty
turystycznej
dedykowanej
zagranicznemu
turyście
biznesowemu

Cel operacyjny
I.1.2
Zwiększenie
liczby spotkań
międzynarodowych o
charakterze biznesowym

Cel operacyjny
I.1.3
Zwiększenie
synergii
pomiędzy
turystyką
biznesową
i innymi formami
turystyki w
regionie

Cel operacyjny
I.1.4
Wzrost
znaczenia
turystyki
biznesowej
o randze
krajowej
i regionalnej

CEL STRATEGICZNY I.2
Rozwój produktów
turystyki kulturowej

Cel
operacyjny
I.2.1
Rozwój
szlaków
turystyki
kulturowej,
w szczególności
Szlaku Piastowskiego

Cel
operacyjny
I.2.2
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
dla
przyszłych
pokoleń

+
Cel
operacyjny
I.2.3
Propagowanie rozwoju
turystyki
kulturowej

+
Cel
operacyjny
I.2.4
Poprawa
dostępu do
informacji
o obiektach
i wydarzeniach
kulturalnych

+
Cel
operacyjny
I.2.5
Rozwój
i promocja
kulinarnego
dziedzictwa
regionu

+

+

+

+

+

+

CEL STRATEGICZNY I.3
Rozwój produktów
turystyki
przyrodniczej
CEL STRATEGICZNY I.4
Rozwój turystyki aktywnej

CEL STRATEGICZNY I.5
Rozwój produktów
turystyki
wiejskiej

Cel operacyjny I.3.1
Wspieranie działań w zakresie
zrównoważonego rozwoju turystyki
przyrodniczej

Cel operacyjny I.3.2
Rozwijanie oferty działań
edukacyjnych turystyki przyrodniczej

+

+

Cel
operacyjny
I.4.1
Rozwój
Wielkiej Pętli
Wielkopolski

Cel
operacyjny
I.4.2
Rozwój
Wielkopolskiego
Systemu
Szlaków
Rowerowych

Cel
operacyjny
I.4.3
Poprawa
stanu infrastruktury
turystycznej
dla rozwoju
turystyki
aktywnej
i rekreacji

Cel
operacyjny
I.4.4
Kompleksowe i innowacyjne
działania
promocyjne
w zakresie
turystyki
aktywnej

Cel
operacyjny
I.4.5
Poprawa
stanu
środowiska
przyrodniczego, w tym
poziomu
wód
w akwenach,
rzekach
i ciekach
wodnych

+

+

+

+

+

Cel operacyjny I.5.1
Wzrost atrakcyjności
produktów turystyki
wiejskiej

Cel operacyjny I.5.2
Intensyfikacja
działalności
informacyjnopromocyjnej

Cel operacyjny I.5.3
Podnoszenie jakości
usług świadczonych
przez obiekty
turystyki wiejskiej

+

+

+
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Cel operacyjny II.1.1
Rozwój nowoczesnego systemu
organizacji rynku pracy
w gospodarce turystycznej

Cel operacyjny II.1.2
Wspieranie i promocja postaw
przedsiębiorczych i kreatywnych
w gospodarce turystycznej

+

+

CEL STRATEGICZNY II.2
Podnoszenie kompetencji
kadr gospodarki
turystycznej

Cel operacyjny II.2.1
Wspieranie wysokiej jakości
programów edukacyjnych w
turystyce

Cel operacyjny II.2.2
Rozwój systemu szkoleń
podnoszących kwalifikacje
zawodowe

+

+

CEL STRATEGICZNY II.3
Tworzenie warunków
sprzyjających współpracy
w
gospodarce turystycznej

Cel operacyjny II.3.1
Tworzenie przyjaznych warunków do
rozwoju nowoczesnego biznesu
turystycznego i okołoturystycznego,
w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw

Cel operacyjny II.3.2
Wsparcie współpracy podmiotów
gospodarki turystycznej regionu

+

+

CEL STRATEGICZNY III
Wykorzystanie technologii
informacyjnokomunikacyjnych
w promocji i dystrybucji
produktów turystycznych

Cel operacyjny III.1
Rozbudowa i integracja
turystycznych treści w przestrzeni
wirtualnej

Cel operacyjny III.2
Wprowadzenie rozwiązań z zakresu
nowych technologii do zarządzania
regionem turystycznym

+

+

CEL STRATEGICZNY IV.1
Poprawa stanu
infrastruktury
zwiększającej dostępność
przestrzeni turystycznej
województwa

Cel operacyjny IV.1.1
Wsparcie rozwoju infrastruktury
turystycznej podnoszącej jakość
obsługi

Cel operacyjny IV.1.2
Poprawa dostępności infrastruktury
turystycznej, w tym dla osób
z niepełnosprawnością

+

+

CEL STRATEGICZNY IV.2
Wzrost ilościowy i
jakościowy bazy
noclegowej

Cel operacyjny IV.2.1
Zwiększenie stopnia wykorzystania
istniejącej bazy noclegowej

Cel operacyjny IV.2.2
Wspieranie inwestycji w
infrastrukturę noclegową na
obszarach o dużej atrakcyjności
i niedostatecznym
zagospodarowaniu turystycznym

+

+

CEL STRATEGICZNY II.1
Tworzenie nowych miejsc
pracy w gospodarce
turystycznej

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Ostatnim etapem analizy spójności części strategicznej dokumentu jest analiza spójności
celów operacyjnych z przyporządkowanymi do nich kierunkami działań. Jeżeli kryterium
spójności zostało spełnione, kierunek działania otrzymywał ocenę pozytywną (+), natomiast
jeżeli nie zostało spełnione całkowicie lub częściowo – ocenę negatywną (-). Szczegółowy
obraz spójności obrazuje poniższa tabela:
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Tabela 13 Matryca spójności celów operacyjnych z kierunkami działania

Cele operacyjne

Kierunki działania
CEL STRATEGICZNY I.1 Rozwój turystyki biznesowej
Cel operacyjny I.1.1
A
B
Wzrost atrakcyjności
+
+
wielkopolskiej oferty
turystycznej dedykowanej
zagranicznemu turyście
biznesowemu
Cel operacyjny I.1.2
A
Zwiększenie liczby spotkań
+
międzynarodowych
o charakterze biznesowym
Cel operacyjny I.1.3
A
Zwiększenie synergii
+
pomiędzy turystyką
biznesową
i innymi formami turystyki
w regionie
Cel operacyjny I.1.4
A
B
Wzrost znaczenia turystyki
biznesowej o randze
+
+
krajowej i regionalnej

C
+

B
+

B
+

C
+

CEL STRATEGICZNY I.2 Rozwój produktów turystyki kulturowej
Cel operacyjny I.2.1
Rozwój szlaków turystyki
kulturowej,
w szczególności
Szlaku Piastowskiego
Cel operacyjny I.2.2
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych
pokoleń
Cel operacyjny I.2.3
Propagowanie rozwoju
turystyki kulturowej
Cel operacyjny I.2.4
Poprawa dostępu do
informacji o obiektach
i wydarzeniach
kulturalnych
Cel operacyjny I.2.5
Rozwój i promocja
kulinarnego dziedzictwa
regionu

A
+

B
+

C
+

D
+

E
+

F
+

G
+

H
+

I
+

J
+

A
+

B
+

C
+

D
+

E
+

A
+

B
+

C
+

D
+

E
+

A
+

B
+

C
+

D
+

A

B

C

+

+

+
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CEL STRATEGICZNY I.3 Rozwój produktów turystyki przyrodniczej
Cel operacyjny I.3.1
A
B
C
Wspieranie działań
+
+
+
w zakresie
zrównoważonego rozwoju
turystyki przyrodniczej
Cel operacyjny I.3.2
A
B
C
Rozwijanie oferty działań
edukacyjnych turystyki
+
+
+
przyrodniczej
CEL STRATEGICZNY I.4 Rozwój turystyki aktywnej
Cel operacyjny I.4.1
A
B
C
Rozwój Wielkiej Pętli
+
+
+
Wielkopolski
Cel operacyjny I.4.2
Rozwój Wielkopolskiego
Systemu Szlaków
Rowerowych

D
+

D

E

+

+

A

B

C

D

E

F

+

+

+

+

+

+

Cel operacyjny I.4.3
Poprawa stanu
infrastruktury turystycznej
dla rozwoju
turystyki aktywnej
i rekreacji

A

B

C

D

E

F

G

+

+

+

+

+

+

+

Cel operacyjny I.4.4
Kompleksowe i
innowacyjne działania
promocyjne w zakresie
turystyki aktywnej

A

B

C

D

E

F

G

H

+

+

+

+

+

+

+

+

Cel operacyjny I.4.5
Poprawa stanu środowiska
przyrodniczego, w tym
poziomu wód w akwenach,
rzekach i ciekach wodnych

A

B

C

+

+

+

CEL STRATEGICZNY I.5 Rozwój produktów turystyki wiejskiej
Cel operacyjny I.5.1
A
B
C
Wzrost atrakcyjności
produktów turystyki
+
+
+
wiejskiej
Cel operacyjny I.5.2
Intensyfikacja działalności
informacyjno-promocyjnej
Cel operacyjny I.5.3
Podnoszenie jakości usług
świadczonych przez
obiekty
turystyki wiejskiej
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D
+

D
+

A

B

C

D

+

+

+

+

A

B

+
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CEL STRATEGICZNY II.1 Tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej
Cel operacyjny II.1.1
A
B
C
D
E
Rozwój nowoczesnego
systemu organizacji rynku
+
+
+
+
+
pracy w gospodarce
turystycznej
Cel operacyjny II.1.2
Wspieranie i promocja
postaw przedsiębiorczych
i kreatywnych
w gospodarce turystycznej

A

B

C

+

+

+

CEL STRATEGICZNY II.2 Podnoszenie kompetencji kadr gospodarki turystycznej
Cel operacyjny II.2.1
A
B
C
D
Wspieranie wysokiej
jakości programów
+
+
+
+
edukacyjnych w turystyce
Cel operacyjny II.2.2
Rozwój systemu szkoleń
podnoszących kwalifikacje
zawodowe

A

B

C

+

+

+

E
+

CEL STRATEGICZNY II.3 Tworzenie warunków sprzyjających współpracy w gospodarce turystycznej
Cel operacyjny II.3.1
A
B
C
Tworzenie przyjaznych
warunków do rozwoju
nowoczesnego biznesu
turystycznego
+
+
+
i okołoturystycznego,
w szczególności małych
i średnich
przedsiębiorstw
Cel operacyjny II.3.2
Wsparcie współpracy
podmiotów gospodarki
turystycznej regionu

A

B

C

D

E

F

G

H

+

+

+

+

+

+

+

+

CEL STRATEGICZNY III Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i
dystrybucji produktów turystycznych
Cel operacyjny III.1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Rozbudowa i integracja
turystycznych treści
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
w przestrzeni
wirtualnej
Cel operacyjny III.2
Wprowadzenie rozwiązań
z zakresu nowych
technologii
do zarządzania regionem
turystycznym

A

B

+

+
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CEL STRATEGICZNY IV.1 Poprawa stanu infrastruktury zwiększającej dostępność przestrzeni
turystycznej województwa
Cel operacyjny IV.1.1
A
B
C
D
Wsparcie rozwoju
infrastruktury turystycznej
+
+
+
+
podnoszącej jakość obsługi
Cel operacyjny IV.1.2
Poprawa dostępności
infrastruktury turystycznej,
w tym dla osób z
niepełnosprawnością

A

B

C

D

+

+

+

+

CEL STRATEGICZNY IV.2 Wzrost ilościowy i jakościowy bazy noclegowej
Cel operacyjny IV.2.1
A
B
C
Zwiększenie stopnia
wykorzystania istniejącej
+
+
+
bazy noclegowej
Cel operacyjny IV.2.2
Wspieranie inwestycji w
infrastrukturę noclegową
na obszarach o dużej
atrakcyjności
i niedostatecznym
zagospodarowaniu
turystycznym

A

B

+

+

D
+

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wszystkie cele operacyjne są uszczegółowieniem celów
strategicznych, przy czym ich zapisy oraz kierunki działania odnoszą się bezpośrednio
do celów wyższego rzędu. Tożsame rezultaty realizacji celów strategicznych, celów
operacyjnych oraz kierunków działania są jednocześnie wyznacznikiem ich spójności
względem siebie oraz względem całego dokumentu „Strategii rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku”.
Poniżej w ujęciu tabelarycznym znajduje się ocena spójności wewnętrznej poszczególnych
elementów dokumentu:
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Tabela 14 Ocena spójności wewnętrznej Strategii

Kryterium

Obszar odniesienia

Syntetyczna odpowiedź

Spójność

Diagnoza

Ocena pozytywna

Analiza SWOT

Część diagnostyczna dokumentu stanowi wstęp do dalszej
analizy strategicznej, jej spójność z pozostałymi elementami
dokumentu jest kluczowym aspektem zasadności
zaproponowanych celów oraz kierunków działania. Analiza
materiału wskazała na znaczący związek przyczynowoskutkowy pomiędzy częścią diagnostyczną oraz częścią
strategiczną, co może świadczyć o wysokim stopniu
spójności pomiędzy danymi elementami.
Ocena pozytywna

Misja i wizja

Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia ujęte
w analizie SWOT są pochodną informacji zawartych
w poszczególnych rozdziałach. Analiza SWOT stanowi
syntetyczne podsumowanie wniosków wynikających
z analizy danych zastanych w poszczególnych
podrozdziałach.
Ocena pozytywna

Obszary
priorytetowe – cele
strategiczne, kierunki
działania

Misja i wizja są elementem składowym dokumentu, który
nadaje mu odpowiednie brzmienie, dlatego spójność tego
elementu z pozostałymi elementami jest niezwykle istotna.
Wizja oraz misja rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim zapisana w Strategii uwarunkowana jest
zgodnie z diagnozą stanu aktualnego, oraz stanowi wstęp do
przyjęcia kierunków interwencji dążących do realizacji
przedstawionej wizji.
Ocena pozytywna
Jak wykazano podczas szczegółowych analiz: cele
strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki interwencji są
spójne i zgodne z obraną wizją turystyki w województwie
wielkopolskim w 2020 roku.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Po uwzględnieniu wniosków z analizy diagnostycznej w dokumencie „Strategia rozwoju
turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” określono cztery obszary
priorytetowe, które z założenia decydować będą o sukcesie dalszego rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim: Produkty turystyczne, Kapitał ludzki, Nowe technologie
oraz Infrastruktura.
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Należy pamiętać, że wymienione powyżej obszary są spójne z dokumentami wyższego rzędu:
1. „Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”.
2. „Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku”, który został przyjęty przez Radę
Ministrów.
W ramach każdego z określonych obszarów zdefiniowane zostały cele strategiczne, cele
operacyjne oraz kierunki interwencji (kierunki działań). W dokumencie dokonano
następującej hierarchizacji obszarów objętych interwencją: pięć celów strategicznych
w ramach obszaru I. (Produkty turystyczne), trzy cele strategiczne w ramach obszaru II.
(Kapitał ludzki), jeden w ramach obszaru III. (Nowe technologie) oraz dwa w ramach IV.
(Infrastruktura). W celu doprecyzowania celów strategicznych w dokumencie zawarto cele
operacyjne oraz wyodrębnione zostały główne kierunki działań. Podział na cele strategiczne,
operacyjne i kierunki interwencji, jak również struktura poziomów strategicznych
i operacyjnych, zostały przedstawione w sposób przejrzysty i jednolity z zapisami całego
dokumentu.
Opracowanie logiczne celów strategicznych, celów operacyjnych oraz głównych kierunków
interwencji w postaci matrycy, cechuje się spójnością i powiązaniem z wcześniej
przeprowadzonymi elementami badania kompleksowego stanu turystyki w województwie
wielkopolskim: diagnozą turystyki w województwie wielkopolskim oraz analizą SWOT,
jak również wizją i misją rozwoju turystyki.
Każdy z analizowanych elementów operacyjnej części Strategii przedstawiony jest w sposób
logiczny, przejrzysty oraz wyczerpujący podstawowe informacje o nim wraz z uzasadnieniem.
Natomiast

każdy

z

kolejnych

elementów

strategicznych

jest

rozwinięciem

i doprecyzowaniem celów wyższego szczebla, tworząc w konsekwencji jasno sprecyzowaną
strategię.
W ujęciu pionowym, powiązania pomiędzy Strategią oraz poszczególnymi składowymi,
począwszy od celów strategicznych, poprzez przyporządkowane im cele operacyjne
z doprecyzowanymi kierunkami interwencji, są wzajemnie powiązane, spójne i pozostające
w związku wynikowym. Dodatkowo, w ujęciu horyzontalnym na każdym z poziomów
wszelkie elementy struktury strategicznej części dokumentu są w stosunku do siebie
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komplementarne i nie zidentyfikowano powielania lub pokrywania się planowanych
rezultatów realizacji poszczególnych działań.
Badania IDI
Czy Pana/i zdaniem proponowane kierunki działań są spójne z proponowanymi celami
strategicznymi i operacyjnymi?
Tak.
Dlaczego uważa Pan/i, że kierunki działań są spójne z celami operacyjnymi i strategicznymi?
[Ponieważ w toku pracy chcieliśmy], aby takie były – aby jedno wynikało z drugiego. Konstrukcja
Strategii jest dość przejrzysta. Porównywanie [działań i celów] spowodowało, że [dokument] jest
przejrzysty i spójny. Uważam, że nie ma nic do poprawy.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Według uczestników wywiadów pogłębionych, kierunki działań są spójne z celami
operacyjnymi, cechują się wysokim stopniem występowania związku przyczynowoskutkowego, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i jasności.
Czy Pana/i zdaniem system realizacji i monitorowania Strategii jest spójny w stosunku do celów
strategicznych?
Oceniała to koleżanka prowadząca monitoring w poprzedniej Strategii i nie miała uwag.
System ten cechuje się pewną logiką, jest zdefiniowany jako ciągła obserwacja realizacji celów
Strategii, będzie opierał się na gromadzeniu, opracowywaniu, przekazywaniu informacji
przydatnych w zarządzaniu rozwojem turystyki w Wielkopolsce. W Strategii ich nie określono,
będzie to realizowane na bieżąco. System ten wydaje się być spójny i adekwatny do celów
strategicznych.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

System realizacji i monitorowania Strategii jest zdaniem respondentów spójny z celami
strategicznymi oraz cechuje się logiką względem części strategicznej.
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7. Ocena spójności zewnętrznej Strategii
Poniższa analiza dotyczy spójności zewnętrznej „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku” z 11 dokumentami strategicznymi o szczeblu lokalnym,
regionalnym oraz ogólnokrajowym. Podsumowanie stanowi tabela 15 przedstawiająca
założenia analizowanych dokumentów w zestawieniu ze Strategią.
a. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”
„Strategia Rozwoju Kraju 2020” (SRK 2020) jest elementem nowego systemu zarządzania
rozwojem. Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, iż cele „Strategii rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku” są spójne z założeniami niniejszego
dokumentu. Obszar priorytetowy kapitał ludzki oraz (w części) infrastruktura wpisują się
w wynikający z SRK 2020 cel strategiczny II.2 (Wzrost wydajności gospodarki), a dokładnie
jego kierunek priorytetowy II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia
działalności gospodarczej, odnoszący się do stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju
przemysłu czasu wolnego. Ponadto, obszar kapitał ludzki powiązany jest z celem II.3
„Strategii Rozwoju Kraju 2020” (Zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez m.in.
budowanie kultury innowacji, wzrost nakładów na B+R) oraz poszczególnymi priorytetowymi
kierunkami interwencji publicznej celu II.4. (Rozwój kapitału ludzkiego – m.in. podnoszenie
kwalifikacji i umiejętności kadr, wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego,
zwiększenie aktywności zawodowej). Zbieżne są także zapisy dotyczące poprawy stanu
środowiska przyrodniczego. W przypadku SRK 2020, dotyczy to jednego z kierunków działań
w ramach celu II.6. (Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko), natomiast w Strategii jest
to zapis odnoszący się do celu operacyjnego I.4.6. w ramach celu strategicznego rozwój
turystyki aktywnej. Warto również nadmienić, iż rozwój produktów turystyki kulturowej (I.2)
oraz wiejskiej (I.5) wiąże się bezpośrednio z celem III.3 SRK 2020 dotyczącym wzmocnienia
mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracji przestrzennej
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.
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b. „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony – Miasta – Obszary
Wiejskie”
Dokument „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony – Miasta – Obszary
Wiejskie” (KSRR) wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów
miejskich i wiejskich. Zapisy zawarte w „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku” są spójne z założeniami analizowanego dokumentu przede
wszystkim w zakresie celu 1 KSRR (wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów) –
zapisy dotyczące zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich oraz gospodarki. Zbieżność jest
widoczna także w przypadku konkretnych poddziałań:
 1.2.3. (Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich)
koreluje z celem strategicznym I.5 (Rozwój produktów turystyki wiejskiej);
 1.2.4. (Efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych potencjału specjalizacji
terytorialnej) koreluje z celami strategicznym i obszaru priorytetowego dotyczącego
produktów turystycznych;
 1.3.1. (Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego i społecznego)
koreluje z celem strategicznym odnoszącym się do podnoszenia kompetencji kadr
w gospodarce turystycznej (II.2);
 1.3.3. (Zwiększanie możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przez
przedsiębiorstwa i instytucje regionalne) koreluje zarówno z celem strategicznym
dotyczącym tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej (II.1),
jak i celem odnoszącym się do stwarzania warunków sprzyjających współpracy
w gospodarce turystycznej (II.3);
 1.3.6. (Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego) koreluje z rozwojem produktów turystyki kulturowej (I.2);
 1.3.7. (Współpraca międzynarodowa) koreluje z celem strategicznym I.1 rozwój
turystyki biznesowej.
c. „Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020”
„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” jest spójna
z założeniami „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020”,
wpisującej się bezpośrednio w priorytety unijnej strategii rozwoju „Europa 2020”. Korelacja
przejawia się przede wszystkim w zakresie powiązania celu 1 (dostosowanie otoczenia
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regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki) z 3 celami
strategicznymi dokumentu województwa wielkopolskiego odnoszącymi się do tworzenia
zarówno nowych miejsc pracy (II.1), jak i warunków sprzyjających współpracy w gospodarce
turystycznej (I.3), a także wykorzystania technologii do dystrybucji produktów turystycznych.
Analogiczne cele strategiczne (oraz dodatkowo cel II.2) są zharmonizowane z celem 2 c.
„Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020”, a mianowicie
stymulowaniem innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy. Ponadto
zbieżność występuje również w przypadku celu 3 (wzrost efektywności wykorzystania
zasobów naturalnych i surowców) z wybranymi celami strategicznymi z obszaru
priorytetowego produktów turystycznych: I.3 (rozwój produktów turystyki przyrodniczej)
oraz I.4, a dokładniej celem operacyjnym dotyczącym poprawy stanu środowiska
przyrodniczego (I.4.6). Warto również zaznaczyć, że cel strategiczny I.1 (rozwój turystyki
biznesowej) Strategii jest ściśle powiązany z umiędzynarodowianiem polskiej gospodarki
(cel 4 „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020”).
d. „Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku”
Celem głównym „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” (PRT do 2020 roku) jest
wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki, z poszanowaniem
zasad

zrównoważonego

rozwoju.

„Strategia

rozwoju

turystyki

w

województwie

wielkopolskim do 2020 roku” wpisuje się we wszystkie cele operacyjne PRT do 2020 roku:
 Cel 1. Rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych,
jako czynnika konkurencyjnej gospodarki;
 Cel 2. Wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki
oraz zwiększenie kompetencji kadr;
 Cel 3. Promocja priorytetowych obszarów produktów turystycznych kraju i regionów
oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce;
 Cel 4. Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki
i infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
i przepisów ochrony środowiska.
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Niniejsze zamierzenia są zbieżne z celami strategicznymi 4 obszarów priorytetowych Strategii
(I. Produkty turystyczne, II. Kapitał ludzki, III. Nowe technologie, IV. Infrastruktura).
e. „Marketingowa Strategia Polski w sektorze Turystyki na lata 2012-2020”
„Marketingowa Strategia Polski w sektorze Turystyki na lata 2012-2020” jest głównym
narzędziem działania Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i branży turystycznej,
niezbędnym w prowadzeniu spójnej oraz długofalowej polityki promocyjnej Polski
w sektorze turystyki. Dokument „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
do 2020 roku” wpisuje się we wszystkie cele operacyjne wyodrębnione w analizowanym
dokumencie. Cel (1) „Marketingowej Strategia Polski w sektorze Turystyki na lata 20122020”, dotyczący zaspokajania potrzeb informacyjnych w zakresie turystyki, koreluje
z konkretnymi celami strategicznymi obszaru priorytetowego I. Produkty turystyczne: rozwój
produktów turystyki kulturowej (I.2), rozwój produktów turystyki aktywnej (I.3) oraz rozwój
produktów turystyki wiejskiej (I.5). Postulaty dotyczące wspierania rozwoju produktów
turystycznych (cel operacyjny 2) mają odzwierciedlenie w analogicznych celach
strategicznych jak wypisane powyżej. Natomiast cel 3 dotyczący zwiększenia dotarcia
z przekazem informacyjno-promocyjnym o atrakcyjności turystycznej Polski jest zbieżny
z obszarem priorytetowym III. Nowe technologie.
f. „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska
2020”
Zakres przedmiotowy „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020
roku” jest zbieżny z zakresem przyjętym w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego
do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, podobnie jak wyodrębnione cele strategiczne. Spójne
zapisy dotyczą:
 Celu strategicznego 1:
o Cel operacyjny 1.4 (lepsze wykorzystanie dróg wodnych) koreluje z celem
strategicznym I.4 (rozwój turystyki aktywnej) i jego postulatami dotyczącymi
akwenów i dróg wodnych;
 Celu strategicznego 4:
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o Cel operacyjny 4.1 (rozwój metropolii poznańskiej) koreluje przede wszystkim
z celami strategicznymi w ramach obszaru priorytetowego I. Produkty
turystyczne;
 Celu strategicznego 5:
o Cel operacyjny 5.2 (rozwój obszarów wiejskich) koreluje z celem strategicznym
I.5 (rozwój produktów turystyki wiejskiej);
o Cel operacyjny 5.4 (wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy
i rewitalizacji - modernizacja oraz lepsze wykorzystanie linii wąskotorowych
regionu dla potrzeb turystyki) koreluje z celem strategicznym IV.1 (poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej dostępność przestrzeni turystycznej
województwa);
o Cel operacyjny 5.6 (wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska
kulturowego) koreluje z celem strategicznym I.2 (rozwój produktów turystyki
kulturowej);
 Celu strategicznego 6:
o Cele operacyjne 6.3 (rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu) i 6.4
(rozbudowa instytucji otoczenia biznesu) korelują z celem strategicznym II.3
(tworzenie warunków sprzyjających współpracy w gospodarce turystycznej);
o Cel operacyjny 6.7 (doskonalenie kadr gospodarki) koreluje z celem
strategicznym II.2 (podnoszenie kompetencji kadr gospodarki turystycznej);
o Cel operacyjny 6.9 (tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki
województwa na rynki zewnętrzne) koreluje z celami strategicznymi
w ramach obszaru priorytetowego I. produkty turystyczne;
 Celu strategicznego 7:
o Cel operacyjny 7.1 (poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji)
koreluje z celem strategicznym II.2 (podnoszenie kompetencji kadr gospodarki
turystycznej);
o Cele operacyjne 7.2 (wsparcie szkolnictwa wyższego) oraz 7.3 (promocja
przedsiębiorczości i zatrudnialności) korelują z celami strategicznymi
I.1 (rozwój turystyki biznesowej) oraz II.2 (podnoszenie kompetencji kadr
gospodarki turystycznej);
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o Cele operacyjne 7.5 (wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego
oraz poprawa organizacji rynku pracy) i 7.6 (rozwój kształcenia ustawicznego)
korelują z celem strategicznym II.2 (podnoszenie kompetencji kadr gospodarki
turystycznej);
 Celu strategicznego 8:
o Cel operacyjny 8.1 (wzmacnianie aktywności zawodowej) koreluje z celem
strategicznym II.2 (podnoszenie kompetencji kadr gospodarki turystycznej);
o Cel operacyjny 8.4 (promocja zdrowego stylu życia) koreluje z celem
strategicznym I.4 (rozwój turystyki aktywnej);
o Cel operacyjny 8.7 (kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania
potrzeb wyższego rzędu) koreluje z celami strategicznymi I.4 (rozwój turystyki
aktywnej), II.3 (tworzenie warunków sprzyjających współpracy w gospodarce
turystycznej)

oraz

IV.1

(poprawa

stanu

infrastruktury

zwiększającej

dostępność przestrzeni turystycznej województwa);
o Cel operacyjny 8.10 (ochrona i utrwalenie dziedzictwa kulturowego) koreluje
z celem strategicznym I.2 (rozwój produktów turystyki kulturowej);
 Celu strategicznego 9:
o Cel operacyjny 9.2 (budowa wizerunku województwa i jego promocja)
koreluje z celami strategicznymi w ramach obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne oraz celem strategicznym III. Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych

w

promocji

i

dystrybucji

produktów

turystycznych;
o Cel operacyjny 9.6 (rozwój współpracy terytorialnej) koreluje z celem
strategicznym

II.3

(tworzenie

warunków

sprzyjających

współpracy

w gospodarce turystycznej).
g. „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”
Celem głównym „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”
jest zrównoważony rozwój przestrzenny regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu
życia mieszkańców. Dwa cele szczegółowe zawarte w niniejszym dokumencie korelują
z poszczególnymi celami „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
do 2020 roku”, zatem dokumenty należy uznać za spójne. Pierwszy cel szczegółowy
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(dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku) odnosi się m.in. do wzrostu znaczenia
i zachowania dziedzictwa kulturowego, wielofunkcyjnego rozwoju ośrodków regionalnych
i lokalnych oraz wzmocnienia regionotwórczych funkcji Poznania, co koreluje z rozwojem
produktów turystyki kulturowej (cel strategiczny I.2). Natomiast cel szczegółowy 2,
czyli zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa
(poprzez m.in. wzrost konkurencyjności badań, zwiększenie udziału usług turystycznych
i rekreacji w gospodarce regionu) jest spójny z celami strategicznymi obszaru priorytetowego
II. kapitał ludzki, odnoszącymi się do m.in. wspierania i promocji postaw przedsiębiorczych
i kreatywnych w gospodarce turystycznej oraz współpracy podmiotów gospodarki
turystycznej regionu czy tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju nowoczesnego
biznesu turystycznego i okołoturystycznego, w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw.
h. „Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”
„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” jest powiązana
z założeniami „Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”
przede wszystkim w zakresie poszczególnych celów zawartych w obszarze strategicznym
i (produkty turystyczne) oraz IV (infrastruktura). Spójność zagadnień występuje w przypadku
założeń związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem jako czynnikami rozwoju zasobów
ludzkich, a także tworzeniem warunków aktywności sportowej oraz ograniczaniem barier
społecznych i architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Niniejsze kwestie zawarte zostały w Strategii w celach strategicznych obszaru I. Produkty
turystyczne (przede wszystkim cel I.2. Rozwój produktów turystyki kulturowej; I.3. Rozwój
produktów turystyki przyrodniczej; I.4. Rozwój turystyki aktywnej, a także IV.1. Poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej dostępność przestrzeni turystycznej województwa).
Zbieżność występuje również pomiędzy celem operacyjnym 1 priorytetu II „Strategii Polityki
Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” (Profilaktyka i promocja
zdrowia), a celem strategicznym I.4. Strategii (Rozwój turystyki aktywnej) w zakresie
zarówno wspierania/ promocji realizacji działań służących zdrowemu i aktywnemu stylowi
życia, jak i rozwoju zintegrowanej infrastruktury w tym zakresie. Natomiast cel 1 priorytetu
IV (dzieci i młodzież szansą zdynamizowania sektora obywatelskiego) dotyczący m.in.
tworzenia warunków dla autokreacji i samorealizacji młodego pokolenia (kultura, sport,
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turystyka),

czy

wspieranie

przedsięwzięć

aktywizujących

najstarsze

pokolenie

i wykorzystujących jego potencjał na rzecz integracji społecznej, odzwierciedla się w celu
strategicznym I.2 Strategii m.in. poprzez wspieranie aktywnych form spotkań z kulturą,
zwiększanie atrakcyjności szlaków dla turystyki rodzinnej oraz zaangażowanie w tworzenie
oferty skierowanej do dzieci i młodzieży. W zakresie priorytetu IV warto nadmienić,
że również cel 3 (poszerzanie aktywności obywatelskiej i udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społeczności) Strategii Polityki Społecznej… koreluje z zapisami dokumentu Strategii
odnoszącymi się do poprawy stanu infrastruktury zwiększającej dostępność przestrzeni
turystycznej województwa (IV.1.2. Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej, w tym
dla osób z niepełnosprawnością) oraz ogólnej poprawy dostępności obiektów turystycznych
dla tej grupy społecznej (cele operacyjne zawarte w celach strategicznych I.2 oraz I.4).
i. „Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 20102020”
„Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020” jest
dokumentem przyczyniającym się do kompleksowej i spójnej promocji gospodarczej
Wielkopolski. Również założenia „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
do 2020 roku” wpisują się w niniejszy obszar, przede wszystkim w zakresie rozwoju turystyki
biznesowej. Pierwsza linia horyzontalna dokumentu promocji dotyczy Systemu Promocji
Gospodarczej Wielkopolski, a jej cel strategiczny odnosi się do pobudzenia współpracy
instytucjonalnej na rzecz promocji gospodarczej (w tym m.in. wypracowanie platform
współpracy z podmiotami sektora turystycznego, promocja turystyki biznesowej
oraz zidentyfikowanie potrzeb w zakresie jej promocji gospodarczej, a także stworzenie
i aktualizacja bazy działań promocyjnych w zakresie turystyki biznesowej). Druga linia odnosi
się natomiast do wizerunku regionu (cel strategiczny: poprawa wizerunku rozpoznawalności
regionu), a zapisy działań dotyczą np. rozwoju marek obszarowych Wielkopolski spójnych
z marką regionu (w tym turystyki biznesowej) czy promocji kompleksowego wizerunku
gospodarczego regionu wśród zagranicznych turystów biznesowych. Istotne, z punktu
widzenia Strategii, są także zapisy linii obszarowej Inwestycje (cel strategiczny: zapewnienie
napływu inwestycji pozwalających na podnoszenie konkurencyjności regionu) związane
ze stworzeniem kompleksowej oferty inwestycyjnej pod kątem branż strategicznych, w tym
turystyki biznesowej. Warto dodać, że ostatnia linia strategiczna niniejszego dokumentu
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została poświęcona turystyce biznesowej, a jej założenia są w pełni spójne z celem
strategicznym I.1 Strategii. Celem niniejszej linii strategicznej jest wzmocnienie pozycji
Wielkopolski jako lidera targów, konferencji i wyjazdów motywacyjnych poprzez m.in.
rozwój nowych produktów turystycznych w obszarze turystyki biznesowej, poprawę
rozpoznawalności i wizerunku turystyki biznesowej w Wielkopolsce, a także zwiększenie
współpracy pomiędzy turystyką biznesową i innymi formami turystyki w regionie.
Przedstawione

powyżej

zapisy

„Strategii

Promocji

Gospodarczej

Województwa

Wielkopolskiego na lata 2010-2020” są spójne z celem strategicznym I.1 dokumentu
Strategii.
j. Zaktualizowana „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 20152020”
„Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” opisuje założenia
i sposób realizacji wielkopolskiej polityki innowacyjnej. „Strategia rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku” jest spójna z niniejszym dokumentem przede
wszystkim

w zakresie

dwóch

celów strategicznych:

podniesienie

innowacyjności

i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu
do potrzeb przedsiębiorstw. W ramach pierwszego z nich „Regionalna Strategia Innowacji
dla Wielkopolski na lata 2015-2020” zakłada rozwój przedsiębiorstw poprzez m.in. wsparcie
w zakresie innowacji, rozwój współpracy nauki i biznesu oraz stworzenie programu rozwoju
klastrów. Natomiast drugi dotyczy profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu, a także
wdrożenia instrumentów wspierających korzystanie z usług proinnowacyjnych. Niniejsze cele
są spójne z zapisami celu strategicznego II.3 Strategii (tworzenie warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce turystycznej), dotyczącymi wsparcia IOB, klastrów turystycznych
oraz współpracy biznes-nauka, a także stymulowanie współpracy pomiędzy aktorami rynku
turystycznego (transfer wiedzy).
k. „Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej”
„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” koreluje
ze „Strategią Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej” w obszarach:
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 Oś 1:
o Program 1.3. ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego (cel:
zachowanie specyfiki walorów krajobraz kulturowego różnych obszarów
metropolii) z celem strategicznym I.2 rozwój produktów turystyki kulturowej;
o Program 1.4 wielofunkcyjna gospodarka rolna (cel: Wielofunkcyjny rozwój
gospodarstw

rolnych

ze

szczególnym

uwzględnieniem

kierunku

agroturystycznego, spopularyzowanie produktów regionalnych) z celem
strategicznym 1.5 rozwój produktów turystyki wiejskiej;
o Program 1.5 kształtowanie i ochrona terenów o wysokich walorach
przyrodniczych (cel: Zachowanie i ochrona pasmowo-węzłowego układu
terenów o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych) z celem
strategicznym I.3 rozwój produktów turystyki przyrodniczej;
 Oś 2:
o Program 2.4 infrastruktura i ruch rowerowy (cel: Stworzenie spójnego
systemu infrastruktury rowerowej wysokiej jakości, ułatwiającego codzienną
mobilność i turystykę weekendową) z celem strategicznym I.4 rozwój turystyki
aktywnej;
 Oś 4:
o Program 4.3 metropolitalna oferta turystyczna (cel: Osiągnięcie spójności
i koordynacja inicjatyw turystycznych i rekreacyjnych podejmowanych
w metropolii poprzez tworzenie metropolitalnych produktów turystycznych,
budowę wspólnego systemu informacji turystycznej, zintegrowaną promocją
oraz kreatywne łączenie atrakcji, walorów, wydarzeń, usług i infrastruktury
turystycznej w aglomeracji) z celami strategicznym w ramach obszaru
priorytetowego I. Produkty turystyczne oraz celem III. Wykorzystanie
technologii

informacyjno-komunikacyjnych

w

promocji

i

dystrybucji

produktów turystycznych;
 Oś 5:
o Program 5.4 strategia marki i produkty metropolitalne (cel: Budowa
rozpoznawalnej marki Metropolii Poznań, która będzie podstawą i źródłem
przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych aglomeracji w Polsce i na
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świecie) z celami strategicznymi w ramach obszaru priorytetowego I. Produkty
turystyczne.
Tabela 15 Spójność najważniejszych założeń Strategii z dokumentami strategicznymi

Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”
Cel strategiczny II.1 Tworzenie
nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej

Cel II.2. Wzrost wydajności
gospodarki; II.2.4. Poprawa
warunków ramowych dla
prowadzenia działalności
gospodarczej

Cel II.3. Zwiększenie
innowacyjności gospodarki

„Strategia Rozwoju
Kraju 2020”

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego;
II.4.1. Zwiększenie aktywności
zawodowej; II.4.2. Poprawa jakości
kapitału ludzkiego

Cel II.6. Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko;
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie
zasobami;
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
Cel III.3. Wzmocnienie
mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania
potencjałów regionalnych; III.3.2.
Wzmacnianie ośrodków
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Cel strategiczny II.3 Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej
Cel strategiczny IV.1 Poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej
dostępność przestrzeni
turystycznej województwa
Cele strategiczne w ramach
obszaru priorytetowego II. Kapitał
ludzki
Cel strategiczny II.1. Tworzenie
nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej
Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej
Cel operacyjny I.4.6. Poprawa
stanu środowiska przyrodniczego,
w tym poziomu wód w akwenach,
rzekach i ciekach wodnych

Cele operacyjne w ramach
obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne
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Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

wojewódzkich; III.3.3. Tworzenie
warunków dla rozwoju ośrodków
regionalnych, subregionalnych i
lokalnych oraz wzmacniania
potencjału obszarów wiejskich
Cel 1. Wspomaganie wzrostu
konkurencyjności regionów.
Poddziałanie: 1.2.3. Rozwijanie
potencjału rozwojowego i
absorpcyjnego obszarów wiejskich

„Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego
2010-2020. Regiony –
Miasta – Obszary
Wiejskie”

„Strategia
Innowacyjności i
Efektywności

Cel strategiczny I.5 Rozwój
produktów turystyki wiejskiej

Cel 1. Poddziałanie: 1.2.4.
Efektywne wykorzystanie
w procesach rozwojowych
potencjału specjalizacji
terytorialnej

Cele strategiczne z obszaru
priorytetowego I. Produkty
turystyczne

Cel 1. Poddziałanie: 1.3.1. Rozwój
kapitału intelektualnego, w tym
kapitału ludzkiego i społecznego

Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej

Cel 1. Poddziałanie: 1.3.3.
Zwiększanie możliwości
wprowadzania rozwiązań
innowacyjnych przez
przedsiębiorstwa i instytucje
regionalne

Cel strategiczny II.1. Tworzenie
nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej
Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej

Cel 1. Poddziałanie: 1.3.6.
Wykorzystanie walorów
środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa
kulturowego

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej

Cel 1. Poddziałanie: 1.3.7.
Współpraca międzynarodowa

Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej

Cel 1. Dostosowanie otoczenia
regulacyjnego i finansowego do
potrzeb innowacyjnej i efektywnej

Cel strategiczny II.1. Tworzenie
nowych miejsc pracy w
gospodarce turystycznej
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Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

Gospodarki
Dynamiczna Polska
2020”

gospodarki

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”
Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej
Cel strategiczny III Wykorzystanie
technologii informacyjnokomunikacyjnych w promocji
i dystrybucji produktów
turystycznych
Cel strategiczny II.1. Tworzenie
nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej
Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej

Cel 2. Stymulowanie
innowacyjności poprzez wzrost
efektywności wiedzy i pracy

Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej
Cel strategiczny III Wykorzystanie
technologii informacyjnokomunikacyjnych w promocji
i dystrybucji produktów
turystycznych
Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki przyrodniczej

Cel 3. Wzrost efektywności
wykorzystania zasobów
naturalnych i surowców

Cel 4. Wzrost
umiędzynarodowienia polskiej
gospodarki
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Cel strategiczny I.4.; Cel
operacyjny I.4.6. Poprawa stanu
środowiska przyrodniczego, w tym
poziomu wód w akwenach,
rzekach i ciekach wodnych
Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej
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Nazwa dokumentu

„Program Rozwoju
Turystyki do 2020
roku”

„Marketingowa
Strategia Polski w
sektorze Turystyki na
lata 2012-2020”

Założenia dokumentu

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

Cel operacyjny 1. Rozwój
innowacyjności, atrakcyjności,
jakości usług i produktów
turystycznych, jako czynnika
konkurencyjnej gospodarki

Cele strategiczne z obszaru
priorytetowego I. Produkty
turystyczne

Cel operacyjny 2. Wzmocnienie
aktywności społecznej
i przedsiębiorczości w sektorze
turystyki, zwiększenie kompetencji
kadr w zarządzaniu
przedsiębiorczością turystyczną.

Cele strategiczne z obszaru
priorytetowego II. Kapitał ludzki

Cel operacyjny 3. Promocja
priorytetowych obszarów
produktów turystycznych kraju
i regionów oraz specjalizacji
gospodarczych opartych na
turystyce.

Cele strategiczne z obszaru
priorytetowego III. Nowe
technologie

Cel operacyjny 4.
Zagospodarowanie i modernizacja
przestrzeni dla rozwoju turystyki
i infrastruktury turystycznej, przy
zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju
i przepisów ochrony środowiska.

Cele strategiczne z obszaru
priorytetowego IV. Infrastruktura

Cel operacyjny 1. Zaspokajanie
potrzeb informacyjnych w zakresie
turystyki

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej;
Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki aktywnej; Cel
strategiczny I.5. Rozwój
produktów turystyki wiejskiej

Cel operacyjny 2. Marketingowe
wspieranie rozwoju produktu
turystycznego

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej;
Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki aktywnej;
Cel strategiczny I.5. Rozwój
produktów turystyki wiejskiej

Cel operacyjny 3. Zwiększanie

Cele strategiczne z obszaru
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Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

dotarcia z przekazem
informacyjno-promocyjnym o
atrakcyjności turystycznej Polski

„Strategia rozwoju
województwa
wielkopolskiego do
2020 roku.
Wielkopolska 2020”
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Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”
priorytetowego III. Nowe
technologie

Cel strategiczny 1. Poprawa
dostępności i spójności
komunikacyjnej regionu; Cel
operacyjny 1.4. Lepsze
wykorzystanie dróg wodnych

Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyki aktywnej

Cel strategiczny 4. Zwiększanie
konkurencyjności metropolii
poznańskiej i innych ośrodków
wzrostu w województwie; Cel
operacyjny 4.1. Rozwój metropolii
poznańskiej

Cele strategiczne w ramach
obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne

Cel strategiczny 5. Zwiększanie
spójności województwa; Cel
operacyjny 5.2. Rozwój obszarów
wiejskich

Cel strategiczny I.5. Rozwój
produktów turystyki wiejskiej

Cel strategiczny 5. Cel operacyjny
5.4. Wsparcie terenów
wymagających restrukturyzacji,
odnowy i rewitalizacji

Cele strategiczny IV.1. Poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej
dostępność przestrzeni
turystycznej województwa

Cel strategiczny 5. Cel operacyjny
5.6. Wsparcie terenów o
wyjątkowych walorach środowiska
kulturowego

Cel operacyjny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie
potencjału gospodarczego regionu;
Cel operacyjny 6.3. Rozwój sieci
i kooperacji w gospodarce regionu

Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej

Cel strategiczny 6. Cel operacyjny
6.4. Rozbudowa instytucji
otoczenia biznesu

Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej

Cel strategiczny 6. Cel operacyjny

Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
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Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

6.7. Doskonalenie kadr gospodarki

turystycznej

Cel strategiczny 6. Cel operacyjny
6.9. Tworzenie warunków dla
ekspansji gospodarki
województwa na rynki zewnętrzne

Cel strategiczne w ramach
obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne

Cel strategiczny 7. Wzrost
kompetencji mieszkańców
i zatrudnienia; Cel operacyjny 7.1.
Poprawa warunków, jakości
i dostępności edukacji

Cel strategiczny 7. Cel operacyjny
7.2. Wsparcie szkolnictwa
wyższego

Cel strategiczny 7. Cel operacyjny
7.3. Promocja przedsiębiorczości
i zatrudnialności

Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki przyrodniczej
Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej
Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej
Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej
Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej
Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej

Cel strategiczny 7. Cel operacyjny
7.5. Wzmocnienie szkolnictwa
zawodowego i technicznego oraz
poprawa organizacji rynku pracy

Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej

Cel strategiczny 7. Cel operacyjny
7.6. Rozwój kształcenia
ustawicznego

Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej

Cel strategiczny 8. Zwiększanie
zasobów oraz wyrównywanie
potencjałów społecznych
województwa; Cel operacyjny 8.1.
Wzmacnianie aktywności
zawodowej

Cel strategiczny II.2. Podnoszenie
kompetencji kadr gospodarki
turystycznej

Cel strategiczny 8. Cel operacyjny

Cel strategiczny I.4. Rozwój
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Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

8.4. Promocja zdrowego stylu życia

turystyki aktywnej
Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyki aktywnej

Cel strategiczny 8. Cel operacyjny
8.7. Kształtowanie skłonności
mieszkańców do zaspokajania
potrzeb wyższego rzędu

Cel strategiczny 8. Cel operacyjny
8.10. Ochrona i utrwalenie
dziedzictwa kulturowego

Cel strategiczny 9. Wzrost
bezpieczeństwa i sprawności
zarządzania regionem; Cel
operacyjny 9.2. Budowa
wizerunku województwa i jego
promocja

„Plan
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
wielkopolskiego”

„Strategia Polityki
Społecznej dla
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Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej
Cel strategiczny IV.1. Poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej
dostępność przestrzeni
turystycznej województwa
Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej
Cele strategiczne w ramach
obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne
Cel strategiczny III. Wykorzystanie
technologii informacyjnokomunikacyjnych w promocji
i dystrybucji produktów
turystycznych

Cel strategiczny 9. Cel operacyjny
9.6. Rozwój współpracy
terytorialnej

Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie
przestrzeni do wyzwań XXI wieku

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie
efektywności wykorzystania
potencjałów rozwojowych
województwa

Cele strategiczne w obszarze
priorytetowym II. Kapitał ludzki

Priorytet I. Wielkopolska równych
szans i możliwości; Cel operacyjny

Cele strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej
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Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

Województwa
Wielkopolskiego do
2020 roku”

4. Sport, rekreacja i wypoczynek
czynnikami rozwoju osobniczego
i bazą regeneracji zasobów
ludzkich

Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki przyrodniczej

Priorytet I. Cel operacyjny 10.
Tworzenie warunków aktywności
sportowej i rekreacyjnej młodego
pokolenia

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej

Priorytet I. Cel operacyjny 17.
Usuwanie i/lub ograniczanie barier
społecznych i architektonicznych
utrudniających funkcjonowanie
osób z ograniczenie sprawności

Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyki aktywnej

Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki przyrodniczej
Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej
Cel strategiczny IV.1. Poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej
dostępność przestrzeni
turystycznej województwa

Priorytet II. Zdrowi Wielkopolanie;
Cel operacyjny 1. Profilaktyka
i promocja zdrowia

Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyki aktywnej

Priorytet IV. Wielkopolska
obywatelska; Cel operacyjny 1.
Dzieci i młodzież szansą
zdynamizowania rozwoju sektora
obywatelskiego

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej
Priorytet IV. Cel operacyjny 3.
Poszerzanie aktywności
obywatelskiej i udziału osób
niepełnosprawnych w życiu
społeczności

„Strategia Promocji
Gospodarczej
Województwa
Wielkopolskiego na

Linia Strategiczna – System
Promocji Gospodarczej
Wielkopolski; Cel strategiczny:
Pobudzenie współpracy

Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyk i aktywnej
Cel strategiczny IV.1. Poprawa
stanu infrastruktury zwiększającej
dostępność przestrzeni
turystycznej województwa
Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej
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Nazwa dokumentu

Założenia dokumentu

lata 2010-2020”

instytucjonalnej na rzecz promocji
gospodarczej

„Zaktualizowana
Regionalna Strategia
Innowacji dla
Wielkopolski na lata
2015-2020”

„Strategia Rozwoju
Aglomeracji
Poznańskiej”
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Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

Linia Strategiczna – Wizerunek
Regionu; Cel strategiczny:
Poprawa wizerunku
i rozpoznawalności regionu

Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej

Linia Strategiczna – Inwestycje;
Cel strategiczny: Zapewnienie
napływu inwestycji pozwalających
na podnoszenie konkurencyjności
regionu

Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej

Linia Strategiczna – Turystyka
Biznesowa; Cel strategiczny:
Wzmocnienie pozycji Wielkopolski
jako lidera targów, konferencji
i wyjazdów motywacyjnych

Cel strategiczny I.1. Rozwój
turystyki biznesowej

Cel strategiczny 2. Podniesienie
innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw

Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej

Cel strategiczny 3. Dopasowanie
usług instytucji otoczenia biznesu
do potrzeb przedsiębiorstw

Cel strategiczny II.3. Tworzenie
warunków sprzyjających
współpracy w gospodarce
turystycznej

Program 1.3. Ochrona i
kształtowanie krajobrazu
kulturowego

Cel strategiczny I.2. Rozwój
produktów turystyki kulturowej

Program 1.4. Wielofunkcyjna
gospodarka rolna

Cel strategiczny I.5. Rozwój
produktów turystyki wiejskiej

Program 1.5. Kształtowanie
i ochrona terenów o wysokich
walorach przyrodniczych

Cel strategiczny I.3. Rozwój
produktów turystyki przyrodniczej

Program 2.4. Infrastruktura i ruch
rowerowy

Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyki aktywnej
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Nazwa dokumentu

Założenia „Strategii rozwoju
turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”

Założenia dokumentu

Cele strategiczne w ramach
obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne
Program 4.3. Metropolitalna
oferta turystyczna

Cel strategiczny III. Wykorzystanie
technologii informacyjnokomunikacyjnych w promocji i
dystrybucji produktów
turystycznych

Program 4.6. Metropolia równych
możliwości społecznych

Cel strategiczny I.4. Rozwój
turystyki aktywnej

Program 5.4. Strategia marki i
produkty metropolitalne

Cele strategiczne w ramach
obszaru priorytetowego I.
Produkty turystyczne

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

8. Ocena poprawności i jednolitości
jednoznaczności proponowanych zapisów

terminologicznej

i

Tabela 16 Ocena poprawności i jednolitości terminologicznej i jednoznaczności proponowanych zapisów

Kryterium
Poprawność
Jednolitość
Jednoznaczność

Obszar
odniesienia
terminologia

Syntetyczna odpowiedź
Ocena poprawna
Terminologia oraz zapisy zastosowane w Strategii rozwoju
turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku
zostały ujednolicone i zapisane językiem dostosowanym do
wszystkich zainteresowanych. Pojęcia, które mogą być
nieznane osobom, które nie są ekspertami w branży
turystycznej zostały wyjaśnione w przypisach.
Brakuje jednak spisu wyjaśniającego pojęcia oraz skróty na
początku dokumentu, który mógłby przybliżyć potencjalnie
niezrozumiałą treść dokumentu osobom zainteresowanym.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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9. Ocena systemu realizacji, monitorowania i oceny
Generalna charakterystyka
System realizacji „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”
powinien bazować na ogólnych zasadach postępowania, które w konsekwencji będą
stanowić wytyczne oraz swoistą instrukcję działania dla podmiotów zaangażowanych
w proces implementacji założeń Strategii. Do najważniejszych powinny należeć zasady:
1. Wieloszczeblowego

zarządzania

(multi

level

governance),

która

polega

na skoordynowaniu działań i inwestycji prorozwojowych realizowanych przez różne
podmioty

i

finansowanych

z

różnych

źródeł

w

celu

zapewnienia

ich

komplementarności i wartości dodanej, co spowoduje stymulację rozwoju turystyki
w całym regionie, jak i poszczególnych jego części.
2. Partnerstwa i współpracy, która dotyczy nawiązania współpracy instytucji publicznych
realizujących w sposób bezpośredni lub pośredni działania związane z implementacją
Strategii, jak również mieszkańców regionu i ich organizacji oraz przedstawicieli
świata biznesu i nauki.
3. Celowości i efektywności interwencji, która obejmuje zapewnienie zgodności
interwencji z celami strategicznymi, optymalizacji zastosowanych metod i środków,
dla osiągnięcia założonych celów oraz zastosowania mechanizmów służących ocenie
wpływu i znaczenia planowanej interwencji na podstawie kryterium efektywności.
4. Decentralizacji i dekoncentracji systemu wdrażania, która polega na przeniesieniu
funkcji bezpośredniego wdrażania Strategii do jednostek zewnętrznych w stosunku
do Urzędu Marszałkowskiego w celu zwiększenia transparentności oraz oddzieleniu
funkcji

strategiczno-ewaluacyjnych

od

bezpośrednich

działań

realizacyjno-

wdrożeniowych.
5. Efektywności zarządzania i minimalizacji kosztów, która polega na zwiększeniu roli
w procesie wdrażania Strategii jednostek o charakterze projektowym i jednoczesnym
zmniejszeniu znaczenia jednostek o charakterze stricte administracyjnym.
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Ocena sytemu realizacji Strategii opiera się na dwóch kryteriach:
 Trafności, który obrazuje, czy system jest dostosowany do warunków rozwoju
i wykorzystuje wszelkie dostępne zasoby województwa zgodnie z pierwszą, drugą
i trzecią zasadą postępowania.
 Skuteczności, który jest odpowiedzią czy system realizacji pozwoli na efektywną
implementację założeń Strategii zgodnie z czwartą i piątą zasadą postępowania.
Ocena ex-ante
Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono ocenę systemu realizacji Strategii.
Tabela 17 Ocena systemu realizacji Strategii

Kryterium

Syntetyczna odpowiedź

Trafność

Ocena pozytywna
Zasada wieloszczeblowego zarządzania wprowadzona będzie z uwzględnieniem
następujących zapisów: „Nad wdrażaniem Strategii oraz jej monitorowaniem
i ewaluacją czuwać będzie Zarząd Województwa Wielkopolskiego poprzez
właściwą komórkę organizacyjną ds. turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem tej jednostki będzie koordynacja
realizacji poszczególnych kierunków działań, a także inicjowanie współpracy
z wybranymi interesariuszami procesów rozwojowych w zakresie turystyki.”
Z kolei zasada partnerstwa i współpracy jest spełniona zgodnie z zapisami Strategii
ze strony 67: „Ze względu na heterogeniczność gospodarki turystycznej Strategia
będzie wdrażana w drodze współpracy z głównymi interesariuszami jej rozwoju, do
których należą: – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, – samorządy lokalne,
– przedsiębiorstwa turystyczne, – szeroko rozumiane instytucje otoczenia
rynkowego, – odbiorcy produktu turystycznego. W związku ze zróżnicowanym
charakterem tych podmiotów i ich różnymi kompetencjami, konieczne będzie
dążenie do zapewnienia spójności i komplementarności podejmowanych działań.”
Spełnienie zasady celowości i efektywności interwencji zostało szczegółowo
udowodnione we wcześniejszych podrozdziałach niniejszej ewaluacji.
Ocena częściowo pozytywna
Zasada decentralizacji i dekoncentracji systemu wdrażania zostanie spełniona
zgodnie z zapisami na stronach 67-68 dokumentu, m.in.: „Jako stowarzyszenie
skupiające różnych interesariuszy rynku turystycznego (samorząd województwa,
samorządy lokalne, przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje pozarządowe, świat
nauki) WOT, będąc naturalną platformą współpracy poszczególnych partnerów,
integrować będzie odpowiednie działania w celu zapewnienia skutecznej realizacji
Strategii.”
Na danym etapie ewaluacji dokumentu niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie
czy spełniona zostanie zasad efektywności zarządzania i minimalizacji kosztów, ze
względu na wspominaną wcześniej lukę informacyjną dotyczącą możliwości
finansowych oraz wsparcia instytucjonalnego dla każdego z kierunków działania.

Skuteczność

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Istotnym wymogiem, stawianym dokumentom szczebla strategicznego, jest wewnętrzny
system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych celów,
a w konsekwencji osiąganiu stanu zakładanego w wizji.
Zasady monitorowania i oceny realizacji Strategii zostały ocenione zgodnie z kryteriami:
 Poprawności, czyli oceny sformułowania poszczególnych etapów monitorowania
i oceny Strategii oraz ich zrozumiałości.
 Użyteczności, czyli oceny możliwości zastosowania systemu do dostosowania/
edytowania zapisów dokumentu do zmieniających się realiów gospodarczych
i społecznych.
 Efektywności, czyli oceny systemu pod względem skuteczności oraz obiektywności
wniosków wynikających z monitorowania i oceniania.
Tabela 18 Ocena sytemu monitorowania i oceniania Strategii

Kryterium

Syntetyczna odpowiedź

Poprawność

Ocena pozytywna
Etapy monitorowania i oceniania Strategii zostały jasno i precyzyjnie
przestawiono na stronie 69 dokumentu. Każdy z proponowanych etapów
wchodzących w proces ewaluacyjny jest zhierarchizowany etapowo, co
pozwala na kompleksową ocenę procesu wdrażania Strategii.
Ocena pozytywna
Dzięki ewaluacji Strategii oraz przekazywaniu informacji o stopniu jej realizacji
oraz propozycji korekt zapisów system całkowicie dostosowany jest do
zmieniających się realiów gospodarczych i społecznych pod względem
użyteczności.
Ocena pozytywna
Zgodnie z zapisami ze strony 70 Strategii „monitoring realizacji celów
strategicznych opierać będzie się na miernikach określonych dla każdego
z celów, które podlegać będą bieżącej obserwacji. Zamieszczona w dokumencie
lista mierników nie wyczerpuje wszystkich możliwych wskaźników, jakie mogą
być zastosowane w monitorowaniu Strategii. W zależności od potrzeb możliwe
będzie stosowanie innych miar oceny.” Precyzyjnie określone mierniki
pozwalają skutecznie określić stopień realizacji Strategii w sposób obiektywny

Użyteczność

Efektywność

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Badania IDI
Jak ocenia Pan/Pani możliwości administracyjne związane z zarządzaniem Strategią?
Strategię opracowujemy na podstawie konkursu ofert, i na (..) wybranej ofercie jest nam łatwiej się
oprzeć. [Łatwiej też nam] później realizować (..) działania, bo możemy się oprzeć na Strategii
rozwoju turystyki. [Jak] nie było takiej Strategii, to opieraliśmy się na Strategii rozwoju
województwa. Strategia [rozwoju turystyki] ta jest oparta na stanie wiedzy na dzisiaj.
Z doświadczeń z poprzedniego okresu widać, że administracyjnie damy radę. Natomiast jest
pytanie, czy nie należałoby się wzmocnić kadrowo.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Zdaniem

uczestników

Wielkopolskiego

wywiadów

posiada

wszelkie

pogłębionych
niezbędne

Urząd
zasoby

Marszałkowski

Województwa

administracyjne,

kompetencje

oraz doświadczenie, aby efektywnie i konsekwentnie zrealizować założenia Strategii.

10.

Ocena potencjalnego wpływu realizacji Strategii na rozwój

turystyki w województwie
Realizacja „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”, będzie
miała znaczny wpływ na rozwój turystyki w regionie. W konsekwencji realizacja
poszczególnych działań powinna wpłynąć także na ożywienie gospodarcze całego regionu
poprzez rozwój lokalnego rynku pracy. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jakości usług
wpłynie na wzrost liczby turystów oraz rozwój takich dziedzin gospodarki jak: rolnictwo,
handel, transport oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zwiększenie
ruchu turystycznego w województwie możliwe będzie dzięki realizacji poszczególnych celów.
Rozpoznawalność regionu wpłynie także na rozwój usług, obszarów wiejskich, poniesienie
konkurencyjności regionu oraz poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
Realizacja Strategii pozwoli na stworzenie produktów markowych w zakresie turystyki:
biznesowej, aktywnej, przyrodniczej, kulturowej oraz wiejskiej. Co więcej, uzyskane
dofinansowanie na realizację Strategii wpłynie na rozwój infrastruktury gastronomicznej,
noclegowej, rekreacyjnej oraz lepsze zagospodarowanie terenu. Wszystkie cele są
ukierunkowane na konkretne oddziaływanie na rozwój turystyki w regionie.
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W ramach pierwszego obszaru priorytetowego Strategii, zwiększy się atrakcyjność
turystyczna poszczególnych powiatów i gmin oraz markowych produktów turystycznych.
Podejmowane działania pozwolą na konkurowanie z innymi regionami w zakresie turystyki
biznesowej, kulturowej, przyrodniczej, aktywnej i wiejskiej.
Pierwszy cel strategiczny pozwoli na rozwój produktów dla turystyki biznesowej. Oznacza to
wzrost liczby spotkań biznesowych o randze międzynarodowej w regionie. Przedsiębiorcy
powinni być bardziej zainteresowani możliwością uczestniczenia w kongresach, spotkaniach,
wydarzeniach biznesowych, szkolenia i pobytach korporacyjnych w województwie.
Tym samym, zwiększyć się może międzynarodowy ruch biznesowy. W konsekwencji
ułatwiony zostanie dostęp dotyczący lokowania kapitału zagranicznego na obszarze
Wielkopolski. W przypadku zrealizowania wszystkich celów operacyjnych zawartych
w Strategii, zwiększy się:
 Atrakcyjność wielkopolskiej oferty turystycznej, dedykowanej zagranicznym turystom
biznesowym. Rozwój przestrzenny takich funkcji społeczno-gospodarczych, jak
funkcja

handlowa,

przemysłowa,

naukowa,

administracyjna,

specjalistyczna

infrastruktura (obiekty wystawiennicze, ośrodki konferencyjne, centra kongresowe,
wielkoformatowe obiekty noclegowe) oraz dostępność komunikacyjna z całą
pewnością wpłyną na większe zainteresowanie regionem.
 Liczba spotkań międzynarodowych o charakterze biznesowym. Połączenie ruchu
turystycznego z atrakcjami kulturalnymi i rekreacyjnymi, współpraca ze środowiskami
naukowymi, biznesowymi, politycznymi i kulturalnymi pozwoli na zwiększenie
atrakcyjności regionu.
 Synergia pomiędzy turystyką biznesową i innymi formami turystyki w regionie.
Stworzenie warunków i klimatu dla organizatorów i uczestników spotkań wpłynie
na zwiększenie zainteresowania ofertą biznesową i turystyczną regionu.
 Znaczenie turystyki biznesowej o randze krajowej i regionalnej. Wzrost liczby
indywidualnych

podróży

służbowych,

pobytów

korporacyjnych,

podróży

motywacyjnych, zwiększenie rynku konferencji i spotkań o randze krajowej
i regionalnej zachęci organizatorów spotkań do wybierania Wielkopolski jako
dogodnego miejsca biznesowego.
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W ramach drugiego celu strategicznego rozwinięte zostaną produkty turystyki kulturowej.
Wykorzystanie walorów historycznych i kulturowych regionu zwiększy rozpoznawalność
województwa. Główne znaczenie mogą odgrywać obiekty i szlaki turystyczne, których
odpowiednie zagospodarowanie może zachęcić do wyboru Wielkopolski, jako aktywnego
miejsca wypoczynku. Realizacja celów strategicznych wpłynie na:
 Rozwój szlaków turystyki kulturowej poprzez ich waloryzację, uporządkowanie, lepsze
oznakowanie, zwiększenie dostępności dla turystów, zintensyfikowanej działalności
promocyjnej, wspieranie tematycznych szlaków kulturowych oraz podnoszenie
poziomu wiedzy i informacji o wartościach kulturowych obiektów znajdujących się
na szlakach.
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez ochronę
i zachowanie obiektów kulturowych i przyrodniczych. Wspierając inicjatywy objęcia
ochroną obiektów o ważnym znaczeniu oraz terenów sąsiadujących możliwy będzie
zrównoważony rozwój turystyki regionalnej.
 Propagowanie rozwoju turystyki kulturowej poprzez poprawę dostępności obiektów
wpłynie na ich większą dostępność. Wydłużenie godzin otwarcia poszczególnych
obiektów oraz ich modernizacja pozwoli na rozszerzenie oferty o kolejne grupy
docelowe. W przypadku dostosowania wejścia do wskazanych obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych możliwe będzie organizowanie wycieczek dla osób
z ograniczeniami ruchowymi.
 Poprawę dostępu do informacji o obiektach i wydarzeniach kulturalnych poprzez
odpowiednie zagospodarowanie i udostępnienie na potrzeby ruchu turystycznego.
Wzbogacone zostaną: oferta wydarzeń i imprez oraz kompleksowe działania
promocyjne i informacyjne.
 Rozwój i promocja kulinarnego dziedzictwa regionu poprzez rozwój Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska i realizację przedsięwzięć promujących regionalną kuchnię.
W ramach trzeciego celu strategicznego rozwinięte zostaną produkty turystyki przyrodniczej.
To natomiast może zachęcić turystów do wybrania Wielkopolski jako miejsca aktywnego
wypoczynku. Będzie stanowić to uzupełnienie dla turystyki wypoczynkowej, aktywnej
oraz wiejskiej. Miłośnicy natury, doceniający atrakcje naturalne, mogą rekomendować
region, co wpłynie na wzrost rozpoznawalności województwa, także poza granicami kraju.
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Zrównoważone wykorzystanie walorów naturalnych oraz roli edukacyjnej turystyki
przyrodniczej pozwoli na:
 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki przyrodniczej
poprzez ochronę środowiska przyrodniczego i wykorzystanie możliwości ubiegania się
o wpisanie obiektów na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 Rozwijanie oferty działań edukacyjnych turystyki przyrodniczej poprzez zaspokajanie
potrzeb poznawczych turystów oraz kształtowanie postaw proekologicznych
i właściwy stosunek podróżnych do środowiska naturalnego.
Realizacja czwartego celu strategicznego wpłynie na rozwój turystyki aktywnej tj. pieszej,
wodnej, rowerowej, jeździeckiej, a także niszowej (np. lotniczej). Realizacja poszczególnych
zadań pozwoli na:
 Rozwój Wielkiej Pętli Wielkopolski – jako kluczowego, markowego produktu
turystycznego województwa. Poprawa stanu infrastruktury oraz tworzenie
tzw. pakietów produktowych wpłyną na większą rozpoznawalność regionu.
 Rozwój Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych poprzez ich dalszy rozwój,
regularne odnawianie oznakowanie i promocję.
 Poprawę stanu infrastruktury turystycznej dla rozwoju turystyki aktywnej i rekreacji
poprzez stworzenie długofalowych programów zagospodarowania turystycznego,
wspieranie inwestycji oraz budowy i utrzymania szlaków.
 Współpracę na rzecz rozwoju, poprawy jakości i bezpieczeństwa turystyki aktywnej
poprzez wymianę doświadczeń i pomysłów podmiotów istotnych dla rozwoju
produktów turystyki aktywnej.
 Kompleksowe i innowacyjne działania promocyjne w zakresie turystyki aktywnej
poprzez dystrybucję map, udział w targach turystycznych, wspieranie tworzenia
aplikacji mobilnych i wspieranie organizacji imprez turystycznych.
 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym poziomu wód w akwenach,
rzekach i ciekach wodnych poprzez zwiększenie liczby śluzowań, nowych,
zmodernizowanych marin oraz przystani, imprez turystycznych i realizowanych
inwestycji.

str. 80

Raport ewaluacyjny projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku.

Realizacja piątego celu strategicznego pozwoli na rozwój produktów turystyki wiejskiej, która
ważna jest dla regionu zarówno pod względem przyrodniczym, kulturalnym, jak
i społecznym. Urozmaicenie oferty w tym kierunku, pozwoli na rozszerzenie grupy
docelowej. Podkreślanie możliwości poznania historii ludności wiejskiej w Wielkopolsce
(tj. m.in. osadnictwa Olędrów i Bambrów), klimatycznych miasteczek oraz folwarcznych
zabudowań, przyciągnie większą liczbę turystów, zainteresowanych tym rodzajem turystyki.
Miarą realizowanych działań będzie:
 Wzrost atrakcyjności produktów turystyki wiejskiej poprzez wspieranie budowy
i rozbudowy obiektów turystyki wiejskiej, wspieranie produktów specjalistycznych
i konkurencyjnych oraz imprez i projektów związanych z poprawą estetyki regionu.
 Intensyfikacja działalności informacyjno-promocyjnej poprzez lepsze wykorzystanie
oferty produktów turystyki wiejskiej, jej promocję oraz włączenie oferty gospodarstw
agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w produkty turystyki biznesowej,
kulturowej, przyrodniczej i aktywnej.
 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez obiekty turystyki wiejskiej – poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy gestorów obiektów turystyki wiejskiej i samorządów
lokalnych (szkolenia, konferencje, seminaria) oraz organizowanie konkursów, które
będą służyć promocji regionu.
Drugi obszar priorytetowy dotyczy działań mających na celu jak najlepsze wykorzystanie
kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim. Inwestowanie w kapitał ludzki
oraz społeczny powinno wpłynąć na kreowanie nowych pomysłów dotyczących rozwoju
lokalnej turystyki, tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, zwiększanie liczby
miejsc pracy, pozyskiwanie nowych inwestorów oraz ogólny wzrost liczby turystów
w Wielkopolsce.
Realizacja pierwszego celu operacyjnego pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy
w gospodarce turystycznej. Zasoby ludzkie świadczą, bowiem o konkurencyjności sektora
turystyki. W ten sposób możliwe będzie wpływanie na lokalny rynek pracy oraz wzrost
atrakcyjności lokalnej gospodarki turystycznej. W konsekwencji przewiduje się:
 Rozwój nowoczesnego systemu organizacji rynku pracy. Identyfikowanie zmian
na rynku, prognozowanie popytu i podaży oraz elastyczne reagowanie na wyzwania
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współczesnego rynku turystycznego wpłynie na umiejętność dostosowania oferty do
rzeczywistych potrzeb. Oznacza to stworzenie systemu informacji o ofercie
edukacyjnej w zakresie turystyki, rozwój systemu doradztwa zawodowego
oraz monitorowanie rynku pracy w zakresie turystyki. Realizowanie wszystkich
działań ukierunkowane jest na zwiększenie liczby turystów w województwie
wielkopolskim.
 Wspieranie i promocję postaw przedsiębiorczych oraz kreatywnych w gospodarce
turystycznej. Podejmowane działania powinny przyczynić się do wzrostu zatrudnienia
w sektorze, rozwoju programów kształcenia, usług szkoleniowo-doradczych
oraz wspierania mobilności przestrzennej pracowników. Wszystkie działania mają
na celu zwiększenie jakości usług turystycznych i lepszą obsługę turystów w regionie.
Drugi cel operacyjny dotyczy podnoszenia kompetencji kadr gospodarki turystycznej.
Podejmowane działania będą wpływać na wzrost innowacyjności i konkurencyjności sektora
turystycznego w Wielkopolsce. Wykorzystanie oczekiwanych kompetencji zawodowych
z całą pewnością będzie oddziaływać na rozwój turystyki w regionie. Wysoka jakość obsługi
ruchu turystycznego może zachęcić turystów do zorganizowania ponownej wycieczki
w regionie. Rozwój turystyki województwa będzie możliwy dzięki:
 Wspieraniu wysokiej jakości programów edukacyjnych w turystyce. Bardzo ważnym
aspektem w rozwoju turystyki są kompetencje zawodowe pracowników sektora.
Realizacja założeń będzie możliwa dzięki organizowaniu programów edukacyjnych,
konkursów z zakresu turystyki oraz wspierania współpracy pomiędzy placówkami
edukacyjnymi i podmiotami sektora turystyki.
 Rozwojowi systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Przygotowanie
odpowiednich programów szkoleniowych oraz wspieranie innych projektów
w sektorze zwiększy kwalifikacje zawodowe pracowników. W konsekwencji wpłynie
to na lepsze postrzeganie regionu Wielkopolski, jako obszaru dbającego o turystów
i wychodzącego naprzeciw im potrzebom.
Trzeci cel strategiczny pozwoli na stworzenie warunków sprzyjających współpracy
w gospodarce turystycznej. Współpraca samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych
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oraz instytucji prowadzących działalność kulturalną lub turystyczną wpłynie na lepsze
dopasowanie oferty do potrzeb sektora turystyki. Możliwe to będzie poprzez:
 Stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju nowoczesnego biznesu turystycznego
i okołoturystycznego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Efektywna
sieć instytucji otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw, w których świadczone będą
wysoko wyspecjalizowane usługi, wpłynie na większą rozpoznawalność Wielkopolski
na arenie międzynarodowej.
 Wsparcie współpracy podmiotów gospodarki turystycznej regionu. Współpraca
pomiędzy podmiotami działającymi w obrębie rynku turystycznego może zwiększyć
atrakcyjność całego województwa. Dzięki temu zwiększy się liczba klastrów
turystycznych oraz liczba zarejestrowanych lokalnych organizacji turystycznych.
Działania ukierunkowane zostaną także na wzrost liczby realizowanych projektów
biznesowych, warsztatów, spotkań i konferencji.
Kolejnym obszarem priorytetowym Strategii jest wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w promocji i dystrybucji produktów turystycznych. Zwiększenie ruchu
turystycznego jest możliwe poprzez zindywidualizowanie dotychczasowego produktu.
Oznacza to zwiększenie dostępności mobilnych rozwiązań oraz zapewnienie kompleksowej
i rzetelnej informacji.
Realizacja celu strategicznego „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w promocji i dystrybucji produktów turystycznych” zwiększy atrakcyjność województwa
wielkopolskiego dzięki:
 Rozbudowaniu i integracji turystycznych treści w przestrzeni wirtualnej. Audyt
i modyfikacja istniejących stron internetowych pozwoli na wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom potencjalnych turystów. Ruch turystyczny może być uzależniony
od możliwości łatwego dotarcia do informacji. Przejrzystość stron internetowych
oraz promocja w przestrzeni wirtualnej może także zainspirować turystów do
odbywania podróży.
 Wprowadzeniu rozwiązań z zakresu nowych technologii do zarządzania regionem
turystycznym. Sprawność komunikacji pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami
oraz dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynkowych wpłynie
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na prowadzenie bardziej skutecznej promocji regionalnego rynku turystycznego.
Koncepcja systemu monitoringu ruchu turystycznego pozwoli na gromadzenie
niezbędnych informacji o turystach. To natomiast wpłynie na możliwość analizowania
modelu

turystów

odwiedzających

województwo

wielkopolskie.

Wynikiem

podejmowanych działań będzie zwiększenie liczby: wizyt na stronach internetowych,
pobrań aplikacji, obiektów oznakowanych kodami oraz umocnienie pozycji
Wielkopolski na międzynarodowym rynku turystycznym.
Ostatnim obszarem priorytetowym jest infrastruktura, czyli realizowanie działań związanych
ze wspieraniem inwestycji w zakresie bazy noclegowej oraz wyspecjalizowanej infrastruktury
turystycznej.
W ramach pierwszego celu strategicznego, szczególna uwaga zostanie skoncentrowana
na poprawieniu

infrastruktury

zwiększającej

dostępność

przestrzeni

turystycznej

województwa. Pozwoli to na:
 Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej podnoszącej jakość obsługi. Dzięki temu
Wielkopolska stanie się nowoczesnym i rozwijającym się regionem turystycznym
w kraju, uwzględniającym dywersyfikację i indywidualizację motywów podróży
turystów.
 Poprawę

dostępności

infrastruktury

z niepełnosprawnością.

Personalizacja

turystycznej,
usług

oraz

w

tym

dla

ukierunkowanie

osób
oferty

na konkretne segmenty potencjalnych klientów pozwoli na lepsze postrzeganie
regionu jako obszaru przyjaznego wszystkim turystom. Uwzględnienie potrzeb osób,
które napotykają w podróżach turystycznych na wiele ograniczeń wpłynie
na stworzenie spójnej i łatwo dostępnej bazy danych o istniejących obiektach.
W konsekwencji zwiększy się liczba powstałych obiektów infrastruktury turystycznej,
długość odnowionych szlaków turystycznych oraz rozwój mapy barier.
W ramach drugiego celu strategicznego zwiększy się ilościowy oraz jakościowy stan bazy
noclegowej. W efekcie przełoży się to na wzrost konkurencyjności oraz atrakcyjności
turystycznej regionu. Liczba dostępnych obiektów noclegowych wpływa na decyzje
dotyczące sposobu i miejsca spędzania czasu wolnego. Realizacja działań wpłynie na:
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 Zwiększenie stopnia wykorzystania istniejącej bazy noclegowej. Osiągnięcie celu
możliwe będzie dzięki zwiększeniu ruchu przejazdowego do województwa
oraz zainteresowanie turystów pozostaniem w Wielkopolsce dłużej niż jeden dzień.
 Wspieranie inwestycji w infrastrukturę noclegową na obszarach o dużej atrakcyjności
i niedostatecznym zagospodarowaniu turystycznym.
Reasumując, realizacja poszczególnych celów zawartych w Strategii będzie miała istotny
wpływ na rozwój turystyki w województwie. Wszystkie działania zgodne są z dokumentami
wyższego rzędu, co oznacza, że wpisują się w cele strategiczne dokumentów krajowych
i regionalnych. Co więcej, realizowanie działań w ramach poszczególnych obszarów
priorytetowych wpłynie na rozwój całego województwa wielkopolskiego. W kolejnych latach
regionalny rynek pracy powinien się zwiększyć, co spowoduje większą liczbę miejsc pracy
oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego. Poprawie ulegnie także infrastruktura
turystyczna. Dotyczy to zarówno zwiększenia liczby miejsc noclegowych i rekreacyjnych,
ale także jakości obsługi turystów. W efekcie, wszystkie działania wpłyną na zwiększenie
ruchu turystycznego w województwie wielkopolskim.
Badania IDI
Proszę jeszcze o Pana/i ogólną opinię w zakresie oceny potencjalnego wpływu realizacji Strategii
na rozwój turystyki w województwie.
Uważam, że strategie trzeba pisać. Ta jest na krótką perspektywę, [ponieważ] do roku 2020, ale
jest to związane z możliwościami finansowania [zewnętrznego]. Muszą (..) być ramy [czasowe],
gdyż w innym [przypadku] (..) działania są chaotyczne. [Tak więc,] bardzo dobrze się stało, że
Strategia powstaje i wiele osób zostało w to zaangażowanych. Mamy w tym temacie poparcie
naszych samorządów i branży.
Dobrze, że taki dokument powstaje, miałem już przykłady pozytywnego wpływu [naszej pracy] [na
rozwój branży]. (..) Dokument taki jest pomocny w rozwoju turystyki.
Strategia oczywiście nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z turystyką w województwie,
trzeba mieć jednak świadomość, że wpływ samorządu na turystykę jest (..) ograniczony. Turystyka
w znacznej mierze rozwija się niekoniecznie pod wpływem działań samorządu. Rolą samorządu jest
koordynowanie działań związanych z rozwojem turystyki, co było przedstawione w misji. Również
należy wspomnieć o mniejszym dopływie środków unijnych. [Jednak], trudno nie docenić tego
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dokumentu na dalszy rozwój turystyki w Wielkopolsce.
Dokument będzie pełnił funkcje koordynacyjne. Generalnie, to Strategia ma wyznaczać kierunki
i cele. Jeżeli takie dokumenty są realistyczne, a ten taki jest, to na pewno są przydatne.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z branży turystyki ora z przedstawicielami UMWW

Zdaniem respondentów potencjalny wpływ „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku” może pełnić funkcje koordynacyjne, które bezpośrednio
przełożą się na rozwój turystyki z udziałem zróżnicowanych podmiotów uczestniczących w
branży turystycznej województwa wielkopolskiego.
Dokument może stać się również oparciem/instrukcją dla władz województwa, w jakim
kierunku powinna rozwijać się turystyka, aby najefektywniej wykorzystać zasoby
województwa.

11. Wnioski i rekomendacje
Wnioski
Poddany ewaluacji ex-ante projekt „Strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku” należy ocenić bardzo pozytywnie. Projekt dokumentu
charakteryzuje się zwięzłą formą (70 stron), przy jednoczesnym kompleksowym opracowaniu
tematu.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zawarcie obszernej części diagnostycznej

w załączniku do kluczowej części strategicznej. Strategia jest opracowaniem zachęcającym
do lektury, który nie przypomina formą traktatu naukowego. Dokument swoją treścią
i przejrzystością dostępny jest dla każdego potencjalnego czytelnika, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej wartości merytorycznej. Wnikliwa diagnoza oraz sformułowane na jej
podstawie wnioski oraz struktura celów i obszarów wsparcia tworzą kompletny, syntetyczny,
wewnętrznie spójny układ powiązań przyczynowo-skutkowych, pozbawiony elementów,
które mogłyby zniekształcać przekaz oraz transparentność działań i kierunków interwencji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami UMWW oraz ekspertami z branży
turystki, wraz ze szczegółową analizą danych zastanych, kreują kompletny obraz turystyki
w województwie wielkopolskim oraz możliwości jej rozwoju w perspektywie czasowej do
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2020 roku. Projekt Strategii może stać się przedmiotem dyskusji, ponieważ uwzględniono w
nim zróżnicowane możliwości i kierunki rozwoju, z którymi nie zawsze mogą zgadzać się
wszyscy interesariusze. Jednak sformułowane wątpliwości mogą mieć charakter raczej czysto
domniemany, wynikający z własnych interesów i niekwestionujący filozofii strategicznej
części dokumentu.
Wśród ocenianych elementów Strategii jedyne wątpliwości budziła wizja wielkopolski, która
– mimo tego – nie była kwestionowana w ujęciu adekwatności i zasadności, a realności jej
kompleksowego spełnienia, ograniczonym zbyt krótkim czasem oraz zaniżonymi względem
potrzeb funduszami.
Rekomendacje
W pierwszej kolejności należy rozważyć zmniejszenie liczby mierników obrazujących rozwój
turystyki w województwie wielkopolskim, które można przeprowadzić dwuetapowo:
1. Usuwając, zbędne z punktu widzenia analizowanego obszaru, wskaźniki.
2. Scalając dwa tożsame wskaźniki, które z założenia prezentują dane dotyczące
turystyki w jednolitym obszarze.
Proponowane zmiany, służące zwiększeniu przejrzystości i jasności wskaźników zostały
zaprezentowane poniżej w ujęciu tabelarycznym:
Tabela 19 Propozycje usunięcia wskaźników

Numer
wskaźnika
5

6

Treść wskaźnika

Uzasadnienie

udział przyjazdów turystów
zagranicznych do województwa
wielkopolskiego w celach
służbowych/interesach w %

Obliczenie wartości wskaźnika udziału przyjazdu
turystów zagranicznych/krajowych do województwa
wielkopolskiego w celach służbowych było możliwe
dzięki danym Instytutu Turystyki. Wobec braku
gwarancji ujęcia w kolejnych edycjach raportu Instytutu
Turystyki „Turystyka w Polsce w … roku. Układ
regionalny” danych dotyczących przyjazdów turystów
według celów, obliczenie procentowego wskaźnika dla
Wielkopolski może okazać się niemożliwe.
Liczba imprez masowych artystyczno-rozrywkowych
i interdyscyplinarnych nie ma bezpośredniego
powiązania z turystyką. W dodatku niemożliwe jest
zmierzenie liczby wszystkich wydarzeń na terenie
województwa wielkopolskiego oraz zbadanie udziału
turystów wśród wszystkich uczestników imprez.

udział przyjazdów turystów
krajowych do województwa
wielkopolskiego w celach
służbowych

12
liczba imprez masowych
artystyczno-rozrywkowych
i interdyscyplinarnych
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15

liczba wspartych projektów z
zakresu edukacji przyrodniczej

Projekty z zakresu edukacji przyrodniczej trafią głównie
do mieszkańców regionu, stąd wpływ ww. projektów na
rozwój turystyki może być trudny do zidentyfikowania.

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Poza usunięciem wyżej wyszczególnionych wskaźników należy porównać potencjalne
rezultaty pozostałych. W przypadku wskaźników, w których wyniki są tożsame lub prezentują
dane, które ukazują podobny kierunek interwencji, należy rozpatrzyć ich scalenie.
W poniższej tabeli przedawniono pary wskaźników, które można scalić bez uszczerbku
dla monitoringu Strategii.
Tabela 20 Propozycje scalenia poszczególnych par wskaźników

Numer
wskaźnika
9, 10

Propozycja scalenia
wskaźników
liczba osób zwiedzających
muzea i oddziały
liczba osób odwiedzających
obiekty na Szlaku Piastowskim

26,27

31,32

33,34

liczba zorganizowanych
konkursów służących promocji
najlepszych ofert na terenach
wiejskich
liczba wspartych projektów
z zakresu turystyki wiejskiej
liczba wspartych szkoleń
i konkursów służących
podnoszeniu wiedzy
i kwalifikacji kadr gospodarki
turystycznej
liczba wspartych projektów
dot. uczenia się przez całe
życie, uczenia się formalnego i
pozaformalnego wśród kadry
gospodarki turystycznej
liczba klastrów turystycznych
na terenie województwa
wielkopolskiego
liczba zarejestrowanych
lokalnych organizacji
turystycznych na terenie
województwa wielkopolskiego

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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Nowa treść wskaźnika

Liczba osób odwiedzających muzea i odziały oraz
obiekty znajdujące się na Szlaku Piastowskim

Liczba zorganizowanych lub wspartych konkursów
i projektów służących promocji turystyki wiejskiej

Liczba wspartych inicjatyw (takich jak: konkursy,
szkolenia, projekty dot. uczenia się przez całe życie,
uczenia się formalnego i pozaformalnego) służących
podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji kadr gospodarki
turystycznej

Liczba zarejestrowanych klastrów turystycznych oraz
lokalnych organizacji turystycznych na terenie
województwa wielkopolskiego
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W dalszej kolejności zaleca się przeanalizowanie oraz ewentualne skorygowanie treści
wskaźników pod względem dostosowania ich do kryteriów oceny. Proponowane zmiany
przedstawia tabela nr 21:
Tabela 21 Zalecane korekty wskaźników opracowanych w Strategii

Numer
wskaźnika
8

Aktualna treść wskaźnika

Niespełnione
kryterium

liczba zorganizowanych
spotkań/wydarzeń

Trafność

liczba przeprowadzonych
szkoleń/warsztatów/konferencji

Trafność

liczba zrealizowanych projektów
biznes-nauka

Trafność

liczba zorganizowanych
warsztatów, spotkań, konferencji

Trafność

pozycja turystycznych stron
województwa w wiodących
wyszukiwarkach internetowych

Poprawność
metodologiczna

25

35

36

39

Propozycja zmiany wskaźnika
liczba zorganizowanych
spotkań/wydarzeń według
rankingu ICCA
liczba przeprowadzonych
szkoleń/warsztatów/konferencji
dla gestorów obiektów
turystyki wiejskiej
i samorządów lokalnych
liczba zrealizowanych
projektów przy współpracy
nauki z biznesem w zakresie
rozwoju nowoczesnego
biznesu turystycznego
i okołoturystycznego
liczba zorganizowanych
warsztatów, spotkań,
konferencji dla przedstawicieli
podmiotów gospodarki
turystycznej regionu
pozycja turystycznych stron
województwa w wyszukiwarce
Google mierzona zgodnie
z sezonowością zjawiska
turystyki (np. punktowo
dn.30.06. każdego roku)2

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT

Po uwzględnieniu zmian system wskaźników będzie liczył 45 mierników, które bezpośrednio
obrazować będą stopień rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim.
W związku z tematyką dokumentu, nad którym pracowali eksperci z dziedziny turystyki,
którzy wyspecjalizowanym i charakterystycznym słownictwem posługują się w pracy
codziennej, zaleca się opracowanie słowniczka pojęć i skrótów. W poniższej tabeli

2

Możliwe jest zastosowanie narzędzia umożliwiającego prezentację danych w postaci wykresowej np. Google
Analytics
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przedstawione zostały pojęcia oraz skróty, które powinny zostać wytłumaczone w celu
zwiększenia zrozumiałości i jasności przekazu Strategii.
Tabela 22 Wykaz pojęć i skrótów proponowanych do wytłumaczenia

Pojęcia
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Numer
strony

Uwarunkowania
endogeniczne

7

Uwarunkowania
egzogeniczne

7

Metropolia poznańska

22

Questy/ Questing

33/59

Geocaching

33

Natura 2000

35

Dodatkowe uwagi
Ze względu na jednorazowe występowanie pojęcia
w dokumencie rekomenduje się umieszczenie definicji
w przypisie dolnym: Uwarunkowania endogeniczne –
uwarunkowania/czynniki wewnętrzne, elementy turystyki
w województwie wielkopolskim mające pozytywny lub
negatywny charakter z punktu widzenia jej przyszłego
rozwoju.
Ze względu na jednorazowe występowanie pojęcia
w dokumencie, rekomenduje się umieszczenie definicji
w przypisie dolnym: Uwarunkowania egzogeniczne –
uwarunkowania/czynniki zewnętrzne o charakterze
pozytywnym lub negatywnym.
Definicja: Metropolia poznańska - obszar Poznania i silnie
powiązanych z nim przestrzennie i funkcjonalnie gmin.
W skład metropolii wchodzi miasto Poznań, powiat
poznański oraz 21 jednostek administracyjnych szczebla
gminnego (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica,
Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem,
Tarnowo Podgórne).
Definicja: Questing – forma gry terenowej o charakterze
edukacyjno-turystycznym, polegającej na odkrywaniu
i promocji dziedzictwa kulturowego, historycznego
i przyrodniczego danego regionu bądź miejscowości.
Polega na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi
podążają uczestnicy, kierując się informacjami zawartymi
w wierszowanych wskazówkach.
Definicja: Geocaching – gra terenowa użytkowników
odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek
(ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych
uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w
interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik
odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także
drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia
skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym
uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych
geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz
danych, tzw. serwisów geocachingowych.
Definicja: Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony
ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu
ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk
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GPSwielkopolska

43

Głębokość tranzytowa

44

Wioski tematyczne

47

Telepraca

50

„Uczenie się przez całe
życie”

50

Uczenie formalne/
„pozaformalne”

53

Pozycjonowanie stron

58

przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty.
Definicja: Projekt pilotowany przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, poświęcony wykorzystaniu
nowoczesnych technologii w turystyce:
www.gpswielkopolska.pl
Ze względu na jednorazowe występowanie pojęcia
w dokumencie, rekomenduje się umieszczenie definicji
w przypisie dolnym: Głębokość tranzytowa – najmniejsza
głębokość toru wodnego śródlądowej drogi wodnej.
Definicja: Wioska tematyczna – kompleksowy projekt
mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez
integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień
związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą
danego regionu. Miejscowość, której rozwój
podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi,
stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego
tworzone są sposoby na alternatywne dochody
mieszkańców.
Definicja: Telepraca – forma organizacji pracy polegająca
na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną
pracodawcy za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (inaczej: praca zdalna).
Definicja: „Uczenie się przez całe życie” – inicjatywa
kształcenia ustawicznego, opierająca się na tworzeniu
możliwości edukacji w każdym wieku i na wszystkich
poziomach, zarówno w szkołach, jak i w formach
pozaszkolnych.
Ze względu na jednorazowe występowanie pojęcia
w dokumencie rekomenduje się umieszczenie definicji
w przypisie dolnym:
Uczenie formalne (formal learning) - uczenie się poprzez
udział w procesie kształcenia prowadzonym przez
instytucję edukacyjną lub szkoleniową, prowadzące do
uzyskania określonych dyplomów/świadectw i kwalifikacji.
Uczenie „pozaformalne” (non-formal learning) - uczenie się
poza instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, również
uczenie się poprzez zdobywanie doświadczeń w życiu
prywatnym lub zawodowym.
Ze względu na jednorazowe występowanie pojęcia
w dokumencie, rekomenduje się umieszczenie definicji
w przypisie dolnym: Pozycjonowanie stron - proces
zmierzający do osiągnięcia przez dany serwis internetowy
jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych
wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz
kluczowych.
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Skróty

Numer
strony

UNWTO

11

GUS

28

ICCA

29

WSSR
LGD

40
46

PKD

51

B+R+I
WOT

55
67

Wyjaśnienie
Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych
(ang. United Nations World Tourism Organization)
Główny Urząd Statystyczny
Ze względu na jednorazowe występowanie skrótu
w dokumencie, rekomenduje się umieszczenie wyjaśnienia
w przypisie dolnym: International Congress and
Convention Association
Wielkopolski System Szlaków Rowerowych
lokalna grupa działania
Ze względu na jednorazowe występowanie skrótu
w dokumencie, rekomenduje się umieszczenie wyjaśnienia
w przypisie dolnym: Polska Klasyfikacja Działalności
Badania + Rozwój + Innowacje
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT
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