
Wyniki ankiety 

dotyczącej wsparcia oczekiwanego przez uczestników konferencji  „Bory Tucholskie: zrównoważony 

rozwój poprzez tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych”, 22.06.2010r. 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w czasie konferencji, w której wzięło udział 39 osób. 

W badaniu wzięło udział 26 osób reprezentujących różne sektory: osoby fizyczne (5 os.), 

przedsiębiorców (7 os.), stowarzyszenia (11 os.), uczelnie (1 os.) oraz inne instytucje (3 os.) – jedna 

osoba podała dwa podmioty. 

Na 26 ankiet 25 osób zadeklarowało chęć tworzenia wspólnego produktu turystycznego oraz udziału 

w partnerstwie w celu przygotowania wspólnego projektu i złożenia wspólnego wniosku o 

dofinansowanie. Jedna osoby na oba pytania udzieliła odpowiedzi „nie wiem”. 

Oferowane usługi lub produkty, które ankietowani mogliby wnieść do wspólnego projektu 

turystycznego, umieszczone zostały na stronie klaster.tucholski.pl w zakładce „Uczestnicy”. 

Wsparcie oczekiwane od samorządu: 

12 x wsparcie, w tym 6 x finansowe (w jednym przypadku doprecyzowane jako obniżenie podatków 

od nieruchomości dla podmiotów działających sezonowo w branży turystycznej, w jednym jako udział 

w grantach), 2 x w formie doradztwa, 1 x w formie inwestycji, 1 x w formie informacji, 1 x w formie 

logistyki, 1 x wspieranie projektów turystycznych składanych do Urzędu Marszałkowskiego 

9 x udostępnienie lub stworzenie infrastruktury, w tym  w postaci: obiektu do celów 

wystawienniczych, sieci turystycznej i bazy za tym stojącej, współuczestnictwa w tworzeniu ścieżek, 

szlaków rowerowych na terenie powiatu, użyczenia gruntu na cele publiczne, rozwoju infrastruktury 

rowerowej, wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia, budowy dróg, chodników, oświetlenia ulic, 

kanalizacji i wodociągów, oznakowania muzeum, wydzierżawienia ciekawego terenu pod pole 

paintball. 

8 x współpraca, w tym w postaci współpracy merytorycznej, współuczestnictwa w szerszym zakresie, 

szczególnie Wydziału Promocji, uzgadniania praktycznych kwestii i szczegółów, współorganizacji 

festiwalu. 

8 x tworzenie koncepcji i strategii oraz integrowanie i koordynowanie działań, w tym : zlecanie 

badań i szkoleń na terenie gmin lub całego powiatu związanych ze zrównoważonym rozwojem, 

koordynacja realizacji założeń odbudowy bazy turystycznej w Borach Tucholskich, wspólne, 

zintegrowane działanie na rzecz lokalnej turystyki, wdrożenie działań (wspólnie z NGO i biznesem), 

stworzenie przemyślanej koncepcji, integrowanie działalności pozarządowej, stworzenie realnej 

strategii rozwoju turystyki powiatu tucholskiego. 

6 x promocja: promocja festiwalu, promocja wspólnych produktów (klastra), promocja w 

publikacjach, większe rozpropagowanie wszystkich form wypoczynku w Borach Tucholskich. 

2 x udostępnienie danych, w jednym przypadku doprecyzowane jako dostęp do danych o zasobach 

przyrodniczych i bazie turystycznej. 



1 x poważnego traktowanie problematyki turystycznej, zrozumienie, że turysta przebywający w 

ośrodku wczasowym przynosi korzyści wielu podmiotom gospodarczym, nie przeznaczanie pieniędzy 

przeznaczonych na turystykę na inne cele 

Wsparcie oczekiwane od innych podmiotów: 

9 x współpraca, przy czym w trzech  przypadkach została ona doprecyzowana jako: bieżąca,  w 

zakresie tworzenia klastra turystycznego oraz w tworzeniu produktu. 

7 x wspólna realizacja działań: zaangażowanie we wspólne projekty, wspólna organizacja imprez 

grupowych kilkudniowych, takich jak np. kolonie, imprezy integracyjne przedsiębiorstw, 

współorganizacja, wspólna promocja w wydawnictwach autorskich, strona internetowa z linkami, 

zaangażowanie w rozwój wspólnych projektów, wymiana doświadczeń, wymiana informacji, 

materiałów promocyjnych, możliwość wspólnego (partnerskiego) uczestnictwa w targach 

turystycznych i innych imprezach promocyjnych. 

3 x wsparcie, w tym w dwóch przypadkach zostało ono doprecyzowane jako wsparcie finansowe oraz 

pomoc merytoryczna. 

Dodatkowo od innych podmiotów oczekiwana była rzetelność, włączenie we wspólne działania w 

celu uzyskania efektu spójności oraz potrzeba oferowania atrakcyjnych produktów turystycznych 

połączona z poprawą jakości świadczonych usług. 

Opracowanie: Karol Gutsze, Starostwo Powiatowe w Tucholi 

 


