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1. MIKROREGION „DOLINA STRUGU” 

Mikroregion 'Doliny Strugu' usytuowany w centralnej części województwa podkarpackiego, w północnej części 
Pogórza Dynowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa. Tworzą go sąsiadujące ze sobą cztery gminy: 

Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn. Zajmuje powierzchnię 300 km2, którą zamieszkuje 40 919 osób. 
Mikroregion ma charakter rolniczy, użytki rolne i leśne zajmują ok. 70% ogólnej powierzchni. Rolnictwo tego 

obszaru w dużej mierze jest ukierunkowane na produkcję zdrowej, ekologicznej żywności. 

Położenie, wspólna historia i główne uwarunkowania przyrodnicze wpłynęły na utworzenie w roku 1994 

Regionalnego Towarzystwa Rolno - Przemysłowego 'Dolina Strugu'. Nazwa 'Dolina Strugu' pochodzi od rzeki 
Strug (prawobrzeżnego dopływu Wisłoka) uroczo wijącej się przez prawie cały obszar zrzeszonych gmin. 

Oprócz Strugu przez Dolinę przepływają większe rzeki takie jak: Ryjak, Tatyna, Chmielnik, Hermanówka, 
Piatkówka i Mleczka. 

'Dolina Strugu" to miejsce niezwykłe - przyroda, krajobrazy - te naturalne, jak i te przetworzone już przez 

człowieka można podziwiać z bliska, na wyciągnięcie ręki, a także z daleka w określonych miejscach 
widokowych. Obszar Doliny Strugu jest bardzo urozmaicony pod względem rzeźby terenu. Całe otoczenie 

tworzą lasy, zagajniki, wzniesienia, stoki, pola, łąki i niebezpieczne, ale jakże urokliwe osuwiska i obrywy - tak 
bardzo charakterystyczne dla regionu. Niepowetowanymi walorami Doliny Strugu jest zdrowy, podgórski ale 

łagodny klimat, czyste, rześkie powietrze, nieskażone gleby oraz źródła i liczne strumyki. Z terenami tych 
czterech gmin związana jest ciężka ale zarazem ciekawa historia. Wspomnienie najazdów tatarskich, pamięć I i 

II wojny światowej jest żywa do dziś o czym świadczą do teraz zachowane obiekty zabytkowe. Z Doliną Strugu 
wiąże się wiele znaczących miejsc i punktów sakralnych - ważnych nie tylko ze względów religijnych ale i 

architektonicznych. Dolina zaprasza turystów pieszych i rowerowych oferując zorganizowane na terenie szlaki 
turystyczne i rezerwaty.  

RYSUNEK 1. MAPA MIKROREGIONU “DOLINA STRUGU” 

 



   STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA TURYSTYCZNEGO DOLINY STRUGU 

INNpuls  dla klastrów   4 

2. MIKROREGION „DOLINA STRUGU” JAKO REGION 

TURYSTYCZNY 

„Dolina Strugu” to miejsce, gdzie turyści mogą spokojnie wypocząć z dala od miast i wielkich aglomeracji. 

Najważniejszym atutem tego regionu, jest różnorodność  i wieloaspektowość oferty.  Każdy i znajdzie tu coś dla 
siebie, zarówno turysta zmotoryzowany jak i pieszy, rowerzyści i narciarze, pasjonaci zabytków, przyrodnicy, 

krajoznawcy a nawet ornitolodzy i miłośnicy turystyki jeździeckiej. 

Bogactwo przyrodnicze oraz szereg walorów dziedzictwa kulturowego zachęcają do odwiedzenia Doliny Strugu. 

Spotkać można tu malownicze miejsca, które przynaglają nas do pieszych i rowerowych wędrówek. Na ich 

ścieżkach spotkamy historię zatrzymaną w pięknych, zabytkowych kościołach oraz zabudowaniach dworskich, 

pałacowych i prostych chłopskich zagrodach. Na szczególną uwagę zasługuje prywatne muzeum kultury 

materialnej wsi podkarpackiej, gdzie zgromadzono narzędzia i maszyny rolnicze używane na wsi podkarpackiej. 

Jest to wspaniały lokalny skansen. 

Malownicze widoki zachęcają do odwiedzenia szlakiem pielgrzymim miejsc kultu Matki Bożej. W Chmielniku 

oraz Hyżnem znajdują się lokalne sanktuaria z cudownymi obrazami Maryi Pocieszycielki. Wiele pięknych 

legend informuje nas o cudownej opiece Maryi nad tymi rejonami podczas licznych najazdów tatarskich w XVII 

w oraz II Wojny Światowej. W Borku Starym znajduje się również Łaskami Słynący Obraz Maryi oraz cudowne 

źródełko. W Hermanowej, nieopodal Rzeszowa znajduje się Kaplica Matki Boskiej Studziańskiej zwana 

Studzianką. Jest to leśna kaplica z cudownym źródełkiem znajdująca się w Przylasku - przysiółku wsi 

Hermanowa. 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze zabytki znajdujące się na terenie „DOLINY STRUGU”. 

1. Kościół parafialny w Tyczynie pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

 

Źródło: www.tyczyn.pl (z archiwum Urzędu Miejskiego) 
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2. Pałac Wodzickich w Tyczynie  

 

Źródło: www.garnek.pl 

3. Kościół  pw. św. Marcina  

 

Źródło: www.portal.strug.net 
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Dla miłośników przyrody w Dolinie Strugu znaleźć można wiele pomników przyrody żywej - są to dęby 

szypułkowe z obwodem przekraczającym 500 cm oraz lipy drobnolistne (460 cm obwodu) oraz ponad 1100 ha 

Obszaru Chronionego Krajobrazu z pięknymi widokami na lasy i malownicze pagórki. Na terenie gmin 

wchodzących w skład mikroregionu znajdują się liczne szlaki turystyczne.  

 

4. Niebieski szlak w Kielnarowej 

 

Źródło: www.tyczyn.pl (z archiwum Urzędu Miejskiego)  
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3. PODSTAWOWE WALORY WPŁYWAJĄCE  NA ROZWÓJ 

TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI NA TERENIE „DOLINY STRUGU” 
 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej cechy charakteryzujące mikroregion „DOLINY STRUGU” budowanie 

wspólnej oferty klastra powinno opierać się o CZTERY GŁÓWNE FILARY. Zostały one zaprezentowane w 

poniższej tabeli: 

  

MIEJSCE – wieś, przestrzeń sprzyjająca swobodnemu poruszenia się, kontaktowi z naturą  

ATRAKCJE – krajobraz, klimat, lasy, miejsca kultu religijnego,  rzeki i potoki, świeże powietrze, szlaki 

turystyczne, piesze i rowerowe,  cisza, spokój, enoturystyka 

ZAKWATEROWANIE – gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, mieszkanie, kwatera grupowa, 

domki letniskowe, pola namiotowe, miła rodzinna atmosfera  

WYŻYWIENIE – zdrowe regionalne produkty, możliwość  zakupu świeżych produktów bezpośrednio u 

producentów, potrawy regionalne, samodzielne przygotowanie posiłków  na bazie produktów regionalnych, 

lokalne zioła, miody, wina 

 
Najważniejsze walory stanowiące o potencjale regionu: 
 

 odpoczynek w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym, 
 poznawanie ciekawych zjawisk przyrodniczych, 
 korzystanie z dóbr kultury, 
 zaspokojenie potrzeb religijnych, 
 poprawa zdrowia i kondycji psychicznej, 
 smakowanie  zdrowych, regionalnych i oryginalnych potraw  
 poznanie dawnych tradycji, obyczajów, 
 nauka  rękodzielnictwa,  ciekawe i aktywne spędzanie czasu.  
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4. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA KLASTRA  

 

Mając na uwadze potencjał branży turystycznej na terenie mikroregionu „Dolina Strugu” oraz jej znaczenie dla 

zrównoważonego, wszechstronnego, i dynamicznego rozwoju tego regionu w 2013 roku podjęto decyzję o 

utworzeniu KLASTRA TURYSTYCZNEGO MIKROREGIONU „Dolina Strugu”, w skład którego weszły  

gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w regionie. Umowa porozumienia kooperacyjnego podpisana 

została 20 grudnia 2013 roku.  

 

Celem głównym funkcjonowania Klastra jest tworzenie efektywnego systemu współpracy jego członków 

prowadzącego do ich dynamicznego rozwoju, wzrostu konkurencyjności na rynkach lokalnych i regionalnych 

oraz poprawy efektywności ich działania.   

Cel główny realizowany jest poprzez:  

 tworzenie warunków organizacyjno-finansowych do funkcjonowania porozumienia; 

 opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Klastra; 

 promocję produktów i kreowanie marki Klastra; 

 rozwój infrastruktury wspierającej; 

 rozwój usług wspierających dla Partnerów Klastra;  

 popularyzację idei klasteringu; 

 inicjowanie współpracy Partnerów Klastra ze środowiskiem naukowym, mającej na celu transfer 

wiedzy i technologii; 

 inicjowanie badań naukowych pozwalających na rozwój technologiczny Partnerów Klastra; 

 organizację seminariów, warsztatów, szkoleń, staży. 
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5. LISTA CZŁONKÓW KLASTRA 
 

Umowę powołującą Klaster Turystyczny  podpisało 12 podmiotów, w tym istniejące na terenie „Doliny Strugu” 

podmioty oraz osoby, które planowały rozpocząć działalność w obszarze turystyki. Dzięki intensywnym 

działaniom promocyjnym oraz zwiększającej się popularności Klastra w chwili obecnej liczy on 26 Członków.  

 

Lp.  Nazwa gospodarstwa (profesji) Imię i nazwisko przedstawiciela 

1. Rolnik Baran Jacek   

2. Rolnik Berechowska Czesława   

3. Domki Letniskowe Ostoya Silentium  Bobowski Bartosz  

4. Gospodarstwo Gościnne "Boska Dolina"  Bosek Antoni   

5. 
Gospodarstwo agroturystyczne Ewa i 
Stanisław Chwaszcz 

Chwaszcz Ewa  

6. Stadnina Koni Palomino  Hałys-Urban Paulina  

7. Rolnik Janda Ryszard  

8. 
Gospodarstwo Agroturystyczne K. i B. 
Jaworscy  

Jaworska Bogumiła   

9. Gospodarstwo Agroturystyczne  
Jaworski Dawid   
    

10. Gosodarstwo Agroturystyczne PIECZARA  Jońca Marzena  

11. 
Gospodarstwie Agroturystycznym „Leśny 
Zakątek Dębinówka" 

Kalita Jerzy   

12. 
Gospodarstwo Agroturystyczne "U 
Małgorzaty"  

Kielar Adam  

13. 
Gospodarstwo Agroturystyczne "U 
Małgorzaty"  

Kielar Małgorzata  

14. 
Gospodarstwo Agroturystyczne "Dom pod 
różą" 

Krystyna Majchrowska 

15. Rolnik Kulasa Anna   

16. 
Gospodarstwo Agroturystyczne AGROBAR 
Lidia Kusz 

Kusz Lidia  

17. 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
"Ekochatka"  

Kusz Ryszard  

18. 
Gospodarstwo Agroturystyczne "Cztery 
pory roku"  

Mackiewicz Jan  

19. Pszczelarska Pasieka "KARPATKA" Mackiewicz Jerzy  

20. Winnica MAZUREK Błażowa Mazurek Dorota  

21. Winnica MAZUREK Błażowa Mazurek Krzysztof 

22. Rolnik Pańczak Anna   

23. Gospodarstwo Agroturystyczne Piorun Teresa   

24. Gospodarstwo Agroturystyczne A. Rybka Rybka Anna  

25. Rolnik Teresa Kowal 

26. Gospodarstwo Ekologiczne Ziołolecznictwo Wilk - Kozioł Elżbieta 
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6. ANALIZA SWOT MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH KLASTRA  
 

W chwili obecnej do najważniejszych problemów należą niskie zarobki i brak perspektyw rozwoju 
interesujących miejsc pracy, niski poziom rozwoju gospodarczego, suburbanizacja oraz rozdrobniona struktura 
gospodarstw rolnych, a tym samym niska opłacalności produkcji rolnej. Tym samym mieszkańcy „Doliny 
Strugu” powinni koncentrować się na inicjatywach lokalnych, które umożliwiają wykorzystanie bliskości dużego 
ośrodka miejskiego, walory regionu oraz możliwości tworzenia alternatywnych źródeł dochodu.  
 
Poniżej przedstawiona analizę SWOT, która stała się równocześnie podstawą do wypracowania STRATEGII 

ROZWOJU KLASTRA. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
• Atrakcyjne warunki naturalne dla turystyki 
• Różnorodne atrakcje turystyczne umożliwiające 

tworzenie ofert wariantowych  
• Zaangażowani partnerzy w rozwój inicjatywy  
• Rozpoznawalna marka „DOLINY STRUGU” na 

rynku regionalnym  
• Wieloletnie doświadczenie członków klastra 

biznesie turystycznym/agroturystycznym 
 

 
• Bieżące ograniczone środki rozwoju inicjatywy i 

brak chęci finansowania przyszłych działań 
klastrowych przez partnerów prywatnych  

• Dotychczasowe próby współpracy partnerów w 
sektorze bez spektakularnych sukcesów - 
nieumiejętność wypracowania konsensusu  

• Oczekiwania natychmiastowych korzyści ze 
współpracy  

• Krótki sezon turystyczny i brak całosezonowej 
oferty 

 
 

SZANSE  ZAGROŻENIA  

 
• Moda na zdrowy tryb życia 
• Optymistyczne perspektywy rozwoju regionalnego 

rynku turystycznego 
• Rozwój rynku turystycznego i ruchu turystycznego 

na świecie  
• Bliskość dużego miasta  
• Dostępność środków publicznych na rozwój kadr 

w branży oraz współpracę ponadnarodową 
 

 
• Dalszy wzrost kosztów utrzymania (tj. wzrost cen 

żywności i cen paliw) w Polsce przy ograniczonej 
możliwości ich przełożenia na wzrost cen w 
branży (spadek rentowności) 

• Ograniczone i kończące się środki publiczne na 
wsparcie inicjatyw klastrowych  

• Dalsza emigracja kompetentnych pracowników 
Marginalizacja znaczenia małych podmiotów 
turystycznych w branży  
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WIZJA  

Tworzymy ofertę dla miłośników regionalnej kultury i tradycji, chcemy być alternatywą dla 

osób, które marzą o ciekawych  podróżach, a egzotyczne kraje są dla nich za daleko. 

 

MISJA 

Misją Klastra Turystycznego „Doliny Strugu” jest oferowanie usług turystycznych 

i agroturystycznych, osadzonych w regionalnej kulturze i tradycji, opartych o wspólne 

działania promocyjne  i standardy jakościowe, skierowanych do świadomych i wymagających 

mieszkańców województwa podkarpackiego i województw ościennych. 

 

KLASTER TURYSTYCZNY MIKROREGIONU „DOLINY STRUGU”  
realizuje swoją misję poprzez: 

 

 

 

 

KULTYWACJA 
TRADYCJI 

 

KOMUNIKACJA  
I KOOPERACJA 

 

WSPÓLNE 
STANDARDY 
JAKOŚCIOWE 
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7. CELE I OBSZARY STRATEGICZNE  
 

1.1. PROMOCJA - Prowadzenie wspólnych działań wspomagających rozwój i promocję przedsiębiorstw 

działających w branży  

 

 „Doliny Strugu” wypromowana jako ważna destynacja turystyczna dla mieszkańców 

województwa podkarpackiego i regionów ościennych  

 Spójna komunikacja marki „Dolina strugu” realizowana przez  partnerów klastra władze 

lokalne i partnerów społecznych 

 Zwiększenie świadomość wagi sektora turystycznego wśród partnerów społecznych 

 Realizacja wspólnych projektów 

 

1.2. KOORDYNACJA  -  Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności agroturystycznej w 

mikroregionie „Doliny Strugu” 

 

 Wdrożenie nowych produktów turystycznych dla wybranych grup klientów, pożądanych 

przez klientów 

 Zidentyfikowanie nowych rynków konsumenckich  

 Stworzenie dodatkowej wysokiej wartości dodanej przez współpracę  

 Rozpropagowanie znaczenia sektora turystycznego wśród administracji lokalnej i 

wojewódzkiej 

 

1.3. KADRY - Rozwój zasobów ludzkich w sektorze, w tym rozwijanie oferty edukacyjnej dedykowanej 

branży turystycznej 

 

 Transfer wiedzy do biznesu  

 Wysoka jakość pozyskanej wiedzy przez pracowników  

 Podniesienie kompetencji pracowników sektora turystycznego 

 Wyższa skuteczność zarządzania kadrami 

 

1.4. KOOPERACJA  - Animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją lokalną, 

stowarzyszeniami branżowymi, placówkami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi 

zainteresowanymi podmiotami 

 

 Skoordynowane działania podmiotów biznesowych i partnerów inicjatywy 

 Podniesienie konkurencyjności lokalnych firm 

 Wdrażanie innowacji w obszarach produktów i funkcjonowania przedsiębiorstw  

 Szybki przepływ informacji między partnerami klastra  
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OBSZAR 
STRATEGICZNY 

CEL STRATEGICZNY  CELE OPERACYJNE 

P
R

O
M

O
C

JA
 

Prowadzenie wspólnych działań 
wspomagających rozwój i 
promocję przedsiębiorstw 
działających w branży  

„Doliny Strugu” wypromowana jako ważna 
destynacja turystyczna dla mieszkańców 
województwa podkarpackiego i regionów 
ościennych  
 

Spójna komunikacja marki „Dolina strugu” 
realizowana przez  partnerów klastra władze 
lokalne i partnerów społecznych 
 

Zwiększenie świadomość wagi sektora 
turystycznego wśród partnerów społecznych 
 

Realizacja wspólnych projektów 
 

K
O

O
R

D
YN

A
C

JA
 

Tworzenie sprzyjających 
warunków dla prowadzenia 
działalności agroturystycznej w 
mikroregionie „Doliny Strugu” 

Wdrożenie nowych produktów turystycznych 
dla wybranych grup klientów, pożądanych 
przez klientów 
 

Zidentyfikowanie nowych rynków 
konsumenckich  
 

Stworzenie dodatkowej wysokiej wartości 
dodanej przez współpracę  
 

Rozpropagowanie znaczenia sektora 
turystycznego wśród administracji lokalnej i 
wojewódzkiej 
 

Koordynowanie oferty „urlopu duchowego” 
jako ważnego elementu oferty turystycznej 
DOLINY STRUGU 

K
A

D
R

Y 

Rozwój zasobów ludzkich w 
sektorze, w tym rozwijanie oferty 
edukacyjnej dedykowanej branży 
turystycznej 
 

Transfer wiedzy do biznesu  
 

Wysoka jakość pozyskanej wiedzy przez 
pracowników  
 

Podniesienie kompetencji pracowników 
sektora turystycznego 
 

Wyższa skuteczność zarządzania kadrami 
 

K
O

O
P

ER
A

C
JA

 

Animowanie współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami, 
administracją lokalną, 
stowarzyszeniami branżowymi, 
placówkami edukacyjnymi i 
badawczo-rozwojowymi oraz 
innymi zainteresowanymi 
podmiotami 

Skoordynowane działania podmiotów 
biznesowych i partnerów inicjatywy 
 

Podniesienie konkurencyjności lokalnych firm 
 

Wdrażanie innowacji w obszarach produktów 
i funkcjonowania przedsiębiorstw  
 

Szybki przepływ informacji między 
partnerami klastra  
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8. PROPOZYCJE ZADAŃ W RAMACH OBSZARÓW 

STRATEGICZNYCH  

 
Poniżej zaprezentowane zostały propozycje zadań w poszczególnych obszarach strategicznych, które w sposób 

bezpośredni przyczynią się do realizacji celów operacyjnych, jak również wyznaczały będą podstawowe 

kierunki wdrażania strategii. Zadania w poszczególnych obszarach podzielone zostały na konieczne do 

zrealizowania w krótkim (ZK) okresie czasu, zadania średnio- i długookresowe (ZŚ i ZD). Jako zadania niezbędne 

do zrealizowania w krótkim okresie czasu należy rozumieć zadania realizowane w perspektywie do roku końca 

roku 2016. Zadania średniookresowe to zadania, które powinny zostać zrealizowane do roku 2020. Zakładając 

10-letni okres obowiązywania niniejszej strategii, zadania długookresowe powinny zostać zrealizowane do 

końca 2025 roku, kiedy to przeprowadzona będzie kompleksowa ocena wdrażania strategii, a na podstawie 

przeprowadzonej oceny przeprowadzona jej aktualizacja.  

 
.1. PROMOCJA - Prowadzenie wspólnych działań wspomagających rozwój i promocję przedsiębiorstw 

działających w branży: 

 

 Stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej Klastra i konsekwentne budowanie 

marki Klastra    

 Stworzenie portalu internetowego, który pełniłby równocześnie funkcje centrum 

informacyjnego o ofercie turystycznej i agroturystycznej DOLINY STRUGU 

 Opracowanie i bieżąca dystrybucja materiałów promocyjnych  

 Uczestnictwo w targach i imprezach wystawienniczych 

 Organizacja kampanii promocyjnej (internet, media lokalne, regionalne i ponadregionalne)  

produktów regionalnych pod wspólną marką „Turystyka DOLINY STRUGU” 

 Generowanie tożsamości regionalnej  

 Środki wzmacniające wizerunek branży turystycznej w regionie, w tym przede wszystkim 

konsekwentne budowanie spójnej oferty turystycznej DOLINY STRUGU 

 Stworzenie punktu kontaktowego dla mediów, bazy zasobów multimedialnych dla promocji 

 
.2. KOORDYNACJA  -  Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności agroturystycznej w 

mikroregionie „Doliny Strugu” 

 

 Organizowanie imprez plenerowych i integracyjnych dla aktualnych i potencjalnych członków 

Klastra 

 Stworzenie wspólnej oferty turystycznej – oferty pakietowe weekendowe, tygodniowe, 

wakacyjne, zimowe, jesienne itp.  (przejazd ścieżką turystyczną, obiad w gospodarstwie x, 

degustacja produktów lokalnych w miejscu y, wizyta w stadninie, nocleg w gospodarstwie y) i 

oferowanie  pakietów, w których wielu członków klastra sprzedaje swoją ofertę 

 Analiza zainteresowań potencjalnych odbiorców i budowanie oferty dla różnych grup 

odbiorców (turystyka aktywna, turystyka religijna, enoturystyka, turystyka historyczna) 

 Nawiązanie współpracy z biurami turystycznymi i operatorami turystycznymi 

 Opracowanie systemu wewnętrznych norm i certyfikacji usług 
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 Opracowanie wspólnych standardów w zakresie pobytu gości – (regulaminy i normy) oraz 

wspólnej polityki cenowej powiązanej z systemem certyfikacji 

 

 

.3. KADRY - Rozwój zasobów ludzkich w sektorze, w tym rozwijanie oferty edukacyjnej dedykowanej 

branży turystycznej 

 
 Organizacja  warsztatów i seminariów umożliwiających podwyższanie kwalifikacji członków 

Klastra 

 Stworzenie bazy danych skupiającej informacje na temat zasobów wiedzy i możliwości 

współpracy z uniwersytetami (z regionu i kraju) 

 Nawiązanie współpracy z instytucjami B+R i edukacyjnymi zajmującymi się kształceniem i 

badaniami w obszarze turystyki  

 Organizacja wizyt studyjnych i wymiana dobrych praktyk - wspólne uczenie się z innymi 

podmiotami  

 Opracowanie programu praktyk zawodowych dla absolwentów szkół zawodowych i wyższych 

uczelni 

 Intensyfikacja współpracy z instytucjami wsparcia biznesu 

 

 

.4. KOOPERACJA  - Animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją lokalną, 

stowarzyszeniami branżowymi, placówkami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi 

zainteresowanymi podmiotami 

 

 Zinwentaryzowanie i efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i zaplecza 

noclegowego, ścieżek pieszych i rowerowych, interesujących atrakcji 

przyrodniczo-krajobrazowych 

 Opracowanie szczegółowych analiz rynku oraz prognozy rozwoju branży turystycznej i 

agroturystycznej, trendów i oczekiwań konsumentów oraz zapotrzebowania na pakietowe 

usługi turystyczne oferowane przez członków Klastra  

 Analiza możliwości poszerzenia oferty Klastra poprzez poszukiwanie i zapraszanie do Klastra 

nowych członków   

 Przystąpienie do Forum Klastrów Podkarpacia  

 Nawiązanie kontaktów z innymi klastrami turystycznymi w Polsce i Europie 

 Opracowanie platformy komunikacji (intranetu), przygotowanie biuletynu Klastra oraz 

miesięczne uaktualnianie informacji dotyczących członków Klastra, inicjatyw podejmowanych 

przez Klaster, ciekawy wydarzeń, targów misji itp. i jego dystrybucja 

 Opracowanie i utrzymywanie programu regularnych spotkań Członków Klastra oraz wizyt w 

gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach edukacyjnych i B+R  
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OBSZAR 
STRATEGICZNY 

CELE OPERACYJNE ZK ZŚ ZD 

1.
 

P
R

O
M

O
C

JA
 

Z1.1. Stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej Klastra i 
konsekwentne budowanie marki Klastra    x   

Z1.2. Stworzenie portalu internetowego, który pełniłby równocześnie 
funkcje centrum informacyjnego o ofercie turystycznej i 
agroturystycznej DOLINY STRUGU 

x   

Z1.3. Opracowanie i bieżąca dystrybucja materiałów promocyjnych  x   

Z1.4. Uczestnictwo w targach i imprezach wystawienniczych  x  

Z1.5. Organizacja kampanii promocyjnej (internet, media lokalne, 
regionalne i ponadregionalne)  produktów regionalnych pod wspólną 
marką „Turystyka DOLINY STRUGU” 

 x  

Z1.6. Generowanie tożsamości regionalnej    x 

Z1.7 Środki wzmacniające wizerunek branży turystycznej w regionie, w 
tym przede wszystkim konsekwentne budowanie spójnej oferty 
turystycznej DOLINY STRUGU 

  x 

Z1.8 Stworzenie punktu kontaktowego dla mediów, bazy zasobów 
multimedialnych dla promocji  x  

2.
 

K
O

O
R

D
YN

A
C

JA
 

Z2.1 Organizowanie imprez plenerowych i integracyjnych dla 
aktualnych i potencjalnych członków Klastra x   

Z2.2 Stworzenie wspólnej oferty turystycznej – oferty pakietowe 
weekendowe, tygodniowe, wakacyjne, zimowe, jesienne itp.  (przejazd 
ścieżką turystyczną, obiad w gospodarstwie x, degustacja produktów 
lokalnych w miejscu y, wizyta w stadninie, nocleg w gospodarstwie y) i 
oferowanie  pakietów, w których wielu członków klastra sprzedaje 
swoją ofertę 

 x  

Z2.3 Analiza zainteresowań potencjalnych odbiorców i budowanie 
oferty dla różnych grup odbiorców (turystyka aktywna, turystyka 
religijna, enoturystyka, turystyka historyczna) 

 x  

Z2.4 Nawiązanie współpracy z biurami turystycznymi i operatorami 
turystycznymi x   

Z2.5 Opracowanie systemu wewnętrznych norm i certyfikacji usług   x  

Z2.6 Opracowanie wspólnych standardów w zakresie pobytu gości – 
(regulaminy i normy) oraz wspólnej polityki cenowej powiązanej z 
systemem certyfikacji 

  x 

3.
 

K
A

D
R

Y 
 

Z3.1 Organizacja  warsztatów i seminariów umożliwiających 
podwyższanie kwalifikacji członków Klastra  x  

Z3.2.Stworzenie bazy danych skupiającej informacje na temat zasobów 
wiedzy i możliwości współpracy z uniwersytetami (z regionu i kraju)  x  

Z3.3 Nawiązanie współpracy z instytucjami B+R i edukacyjnymi 
zajmującymi się kształceniem i badaniami w obszarze turystyki  x   

Z3.4 Organizacja wizyt studyjnych i wymiana dobrych praktyk - 
wspólne uczenie się z innymi podmiotami   x  

Z3.5 Opracowanie programu praktyk zawodowych dla absolwentów 
szkół zawodowych i wyższych uczelni    x 

Z3.6 Intensyfikacja współpracy z instytucjami wsparcia biznesu  x  
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4.
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Zinwentaryzowanie i efektywne wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury i zaplecza noclegowego, ścieżek pieszych i 
rowerowych, interesujących atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych 

x   

Z4.1 Opracowanie szczegółowych analiz rynku oraz prognozy rozwoju 
branży turystycznej i agroturystycznej, trendów i oczekiwań 
konsumentów oraz zapotrzebowania na pakietowe usługi turystyczne 
oferowane przez członków Klastra  

 x  

Z4. 2 Analiza możliwości poszerzenia oferty Klastra poprzez 
poszukiwanie i zapraszanie do Klastra nowych członków   x   

Z4. 3 Przystąpienie do Forum Klastrów Podkarpacia  x   

Z4. 4 Nawiązanie kontaktów z innymi klastrami turystycznymi w Polsce 
i Europie  x  

Z4. 5 Opracowanie platformy komunikacji (intranetu), przygotowanie 
biuletynu Klastra oraz miesięczne uaktualnianie informacji dotyczących 
członków Klastra, inicjatyw podejmowanych przez Klaster, ciekawy 
wydarzeń, targów misji itp. i jego dystrybucja  

 x  

Z4.6 Opracowanie i utrzymywanie programu regularnych spotkań 
Członków Klastra oraz wizyt w gospodarstwach agroturystycznych, 
instytucjach edukacyjnych i B+R  

x   

 


