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Wprowadzenie 
 
 Województwo małopolskie jest regionem Polski, który charakteryzuje się 
największą liczbą obiektów noclegowych w kraju. Dane pochodzące z Instytutu 
Turystyki podają liczbę 872 różnych obiektów, hoteli, moteli, pensjonatów itd. 
funkcjonujących w roku 2008 w obrębie województwa.  
 Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w województwie małopolskim wi-
doczny jest również poza aglomeracjami miejskimi na obszarach wiejskich.  
W województwie małopolskim zlokalizowanych jest aż 126 gmin wiejskich, 41 
miejsko-wiejskich i 15 gmin miejskich. 
 W omawianym regionie na terenach wiejskich prężnie rozwija się agrotury-
styka. W województwach małopolskim i podkarpackim funkcjonuje 30% wszyst-
kich gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Poza motywami związanymi z wy-
poczynkiem u rolników wyjazdy turystów spowodowane są także celami krajo-
znawczo-poznawczymi, bardzo dobrze rozwija się ekoturystyka i turystyka krajo-
znawcza. W województwie można ponadto uprawiać różne formy turystyki kwali-
fikowanej, m.in. wycieczki piesze górskie i nizinne, turystykę kajakową, rowerową, 
speleologiczną, żeglarstwo, jazdę konną itd. Nierzadko celem wyjazdów turystycz-
nych jest turystyka pielgrzymkowa.   
 Województwo małopolskie posiada urozmaicone warunki naturalne i stosun-
kowo nieskażone środowisko naturalne większości regionu. Bogaty jest świat ro-
ślinny i zwierzęcy. Pośrednim dowodem takiego stanu rzeczy jest liczba znajdują-
cych się na terenie Małopolski obszarów chronionych: 

 sześć parków narodowych – Babiogórski, Gorczański, Ojcowski, Pieniński, 
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Tatrzański oraz niewielki fragment Magurskiego, którego większość po-
wierzchni znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, 

 11 parków krajobrazowych, 
 10 obszarów chronionego krajobrazu, 
 84 rezerwaty przyrody, 
 2189 pomników przyrody. 

 W efekcie ochroną objętych jest 53% powierzchni województwa małopol-
skiego, co stawia je na pierwszym miejscu w kraju1. 
Wśród czynników pozaprzyrodniczych – determinujących rozwój różnych form 
turystyki wiejskiej – jednym z najistotniejszych jest możliwość wsparcia finanso-
wego ze środków Unii Europejskiej. Polska – jako pełnoprawny członek Wspólnoty 
Europejskiej – ma prawo do korzystania z pomocy unijnej w różnych sferach go-
spodarki, w tym w branży turystycznej.  
 
 
1. Cel, zakres i metodyka badań 
 
 Celem pracy jest ukazanie roli środków unijnych w rozwoju usług turystycz-
no-rekreacyjnych na terenach wiejskich województwa małopolskiego. W związku  
z tym w części teoretycznej artykułu przedstawiono formy wsparcia przedsięwzięć 
turystycznych pochodzące z różnych programów i działań Unii Europejskiej. Scha-
rakteryzowano także bazę noclegową na obszarach wiejskich w tym regionie.  
 Badaniom w formie wywiadu bezpośredniego poddano sześciu prezesów sto-
warzyszeń agroturystycznych działających w województwie małopolskim. Przeba-
dano osoby stojące na czele następujących organizacji: 

 Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich, 
 Stowarzyszenia Dolina Dunajca, 
 Stowarzyszenia Agroturystycznego Beskidów i Gorców „Zagórzanie”, 
 Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne, 
 Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej, 
 Stowarzyszenia Agroturystycznego Powiatu Limanowskiego. 

 Drugie badania przeprowadzono w 20 gospodarstwach agroturystycznych 
zrzeszonych w dwóch największych stowarzyszeniach agroturystycznych woje-
wództwa małopolskiego – Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych i Stowarzyszenia 
Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. W badaniach tych jako narzędzie badaw-
cze wykorzystano ankietę, którą wysłano do wszystkich gospodarstw agrotury-
stycznych z zamieszczonymi adresami mailowymi na portalach wspomnianych 
dwóch organizacji. Do członków Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Go-
ścinne wysłano 107 ankiet, na które odpowiedziało zaledwie 18 osób. Z kolei 31 

                                                 
1  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie. 
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ankiet wysłano do gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich – odpowiedziały jedynie dwie osoby. 
Badania te przeprowadzono w listopadzie 2009 roku. 
 Trzecie badania przeprowadzono w 57 gminach omawianego województwa. 
Dotyczyły one zaangażowania władz lokalnych w rozwój usług turystyczno- 
-rekreacyjnych. Opisano formy takiego wsparcia, m.in. przejawiające się zdobywa-
niem środków zewnętrznych na rozwój turystyki, w tym głównie wsparcia finanso-
wego z różnych działań i programów Unii Europejskiej. Metodą badawczą był wy-
wiad bezpośredni, a narzędziem badawczym kwestionariusz. 
 
 
2. Infrastruktura turystyczna obszarów wiejskich województwa małopolskiego  
 
 Baza noclegowa na obszarach wiejskich województwa małopolskiego składa 
się głównie z gospodarstw agroturystycznych, prywatnych kwater, wiejskich pen-
sjonatów, hoteli, pól namiotowych i biwakowych. 

Tabela 1 
 

Kwatery agroturystyczne w 2007 roku 
 

Województwo 
Liczba 

obiektów 
Liczba obiektów 

całorocznych 
Liczba miejsc 
noclegowych 

Dolnośląskie 592 562 6475 
Kujawsko-Pomorskie 333 246 3544 
Lubelskie 408 294 3445 
Lubuskie 164 123 1615 
Łódzkie 167 116 1427 
Małopolskie 1590 1230 17927 
Mazowieckie 378 273 3322 
Opolskie 112 84 1110 
Podkarpackie 1074 807 8288 
Podlaskie 629 447 5751 
Pomorskie 770 542 7565 
Śląskie 384 321 5296 
Świętokrzyskie 355 274 2896 
Warmińsko-Mazurskie 869 597 8164 
Wielkopolskie 474 369 4703 
Zachodniopomorskie 491 343 5616 
RAZEM: 8790 6628 87144 

 
Źródło: http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw1.php?zestaw=agroturystyka. 
 
 Dane Instytutu Turystyki za rok 2007 dotyczące liczby gospodarstw agrotury-
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stycznych w poszczególnych województwach w Polsce ukazują województwo ma-
łopolskie jako zdecydowanego lidera pod względem liczby tych obiektów wiejskiej 
bazy noclegowej. W regionie tym funkcjonowało wówczas ich 1590, aż o ponad 
pół tysiąca więcej niż w uplasowanym na drugiej pozycji województwie podkar-
packim (tabela 1).  
 Bazując na danych pochodzących z Instytutu Turystyki, w poniższej tabeli 
przedstawiono liczbę gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach 
województwa małopolskiego. W tym przypadku zdecydowanie najwięcej tych 
obiektów w 2007 roku funkcjonowało w regionie Podhala, w powiecie nowotar-
skim – 387, a w powiecie tatrzańskim – 365 (tabela 2). 
 

Tabela 2 
 
Liczba gospodarstw agroturystycznych z całoroczną i sezonową ofertą w województwie 

małopolskim wraz z liczbą miejsc noclegowych całorocznych i sezonowych 
 

Powiat 
Liczba obiektów 

ogółem 
W tym całorocz-

nych (%) 
Liczba miejsc 
noclegowych 

Bocheński 50 78,0 302 
Brzeski 64 84,5 378 
Chrzanowski 4 50,0 18 
Dąbrowski 17 47,1 86 
Gorlicki 94 86,2 854 
Krakowski 73 71,2 691 
Limanowski 116 70,7 1297 
Miechowski 3 66,7 23 
Myślenicki 46 78,3 435 
Nowosądecki 176 51,7 1858 
Nowotarski 387 76,7 4882 
Olkuski 6 66,7 48 
Oświęcimski 3 66,7 42 
Proszowicki 6 16,7 25 
Suski 57 94,7 760 
Tarnowski 61 77,0 421 
Tatrzański 365 89,3 5351 
Wadowicki 36 91,7 254 
Wielicki 26 73,1 202 
RAZEM 1590 - 17927 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki, 
http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw2.php?w1=12&zestaw=agroturystyka. 
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3. Źródła wsparcia finansowego turystyki wiejskiej ze środków Unii Europej-
skiej 
 
 Ze środków unijnych, a szczególnie z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013 (MRPO) w ciągu najbliższych lat w wojewódz-
twie małopolskim będzie można zrealizować wiele inwestycji związanych z tury-
styką. Najogólniej rzecz biorąc, podzielić je można na trzy grupy: 

 rozwój produktów turystycznych i ofert turystycznej Małopolski, 
 inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów za-

bytkowych do celów turystycznych, 
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i przystosowanie go do celów tury-

stycznych. 
 Dofinansowanie na realizację inwestycji w wyszczególnionych grupach mogą 
otrzymać przede wszystkim2: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki 
organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz związki i stowarzyszenia, parki 
narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, 
instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, Kościoły i związki 
wyznaniowe oraz ich osoby prawne, małe i średnie przedsiębiorstwa – ale tylko te, 
prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu 
(w przypadku dwóch pierwszych grup projektów), jednostki organizacyjne JST 
posiadające osobowość prawną (w przypadku trzeciej grupy projektów). 
 W przypadku pierwszej grupy projektów – Rozwój produktów turystycznych  
i oferty turystycznej Małopolski, na dofinansowanie liczyć mogą między innymi: 

 projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycz-
nych o zasięgu regionalnym, a także rozbudowa istniejących; 

 projekty mające na celu ulepszenie stanu szlaków turystycznych, a zwłasz-
cza ich budowę, rozbudowę i renowację; 

 inwestycje w stacje narciarskie – budowa nowych obiektów tego typu, jak  
i rozbudowa tych, które już istnieją; 

 projekty, które przyczynią się do rozwoju turystyki nad wodą, m.in. po-
przez zagospodarowanie terenów leżących wokół akwenów – budowę ście-
żek rowerowych i spacerowych, wypożyczalni sprzętu turystycznego, przy-
stani wodnych, pomostów, oświetlenia czy zapleczy sanitarnych; 

 inwestycje w infrastrukturę targowo-wystawienniczą, która wspomoże 
rozwój turystyki biznesowej; 

 przystosowanie terenów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojsko-
wych do celów turystyko-rekreacyjnych – należy tereny te przekształcić  

                                                 
2  MRPO. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, Turystyka, 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Zespół 
Promocji Programów, Kraków 2008, s. 10. 
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i odnowić tak, by mogli korzystać z nich ludzie. 
 Z kolei w drugiej grupie projektów – Inwestycje w poprawę bazy noclegowej 
oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych, będzie można 
uzyskać dofinansowanie szczególnie na następujące rodzaje projektów: budowę 
nowych obiektów hotelarskich i rozbudowę tych, które już istniały; przystosowanie 
obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich; podniesienie standardów istnieją-
cych obiektów noclegowych poprzez dostosowanie ich do wymagań bazy hotelar-
skiej zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oraz inwestycje w istniejące 
schroniska. 
 Ostatnia grupa projektów to Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i przystoso-
wanie go do celów turystycznych. Na dofinansowanie mogą tutaj liczyć projekty 
związane z zachowaniem, ochroną i zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów 
dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie parków narodowych i krajobrazowych, 
rezerwatów i pomników przyrody, obszarów Natura 2000 itp. oraz przystosowanie 
ich do celów turystycznych (tabela 3). 
 

Tabela 3 
 

Środki finansowe w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym  
na lata 2007–2013 na rozwój turystyki 

 

Grupa inwestycji 
Środki zarezer-

wowanych w 
budżecie MRPO 

Maksymalny 
udział środ-
ków unij-

nych 

Minimalna 
kwota 

wsparcia dla 
projektu 

Maksymalne 
dofinansowanie 

Rozwój produk-
tów turystycznych  
i oferty turystycz-
nej Małopolski 

Ponad 12 mln euro 75% 500 tys. zł 5 mln zł 

Inwestycje  
w poprawę bazy 
noclegowej oraz 
przystosowanie 
obiektów zabyt-
kowych do celów 
turystycznych 

13 mln euro 75% 500 tys. zł 2 mln zł 

Ochrona dziedzic-
twa przyrodnicze-
go i przystosowa-
nie go do celów 
turystycznych 

Ponad 6 mln euro 75% 500 tys. zł 2 mln zł 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPO Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Kraków 2008, s. 7, 12 i 16. 
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 Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 
2007–2013 można uzyskać także w innych programach: 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

 W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przewidziane 
są działania wspierające sektor agroturystyczny. Możliwości refundacji części po-
niesionych kosztów inwestycyjnych, zwanych tutaj kosztami kwalifikowanymi na 
uruchomienie bądź podniesienie jakości usług agroturystycznych, istnieją w osi 3 
tego programu – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej”. W osi tej w działaniu 1 – „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” jest miejsce na projekty dotyczące przedsięwzięć agroturystycznych.  
W przypadku projektów dotyczących kapitału rzeczowego w agroturystyce działa-
nia podlegające refundacji kosztów inwestycyjnych dotyczą: 

 rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z moderni-
zacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agrotu-
rystyczne oraz ich wyposażenia: pokoje gościnne, samodzielne jednostki 
mieszkalne, domki turystyczne (również budowa), pomieszczenia wspólne 
dla gości, łazienki, kuchnie itd.; 

 inwestycji związanych z doskonaleniem istniejącej lub tworzonej bazy noc-
legowej w gospodarstwie, w zakresie: urządzania miejsc do wypoczynku, 
zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego itd. 

 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej 
wynosi natomiast maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty te 
są nakładami, jakie musi najpierw ponieść właściciel gospodarstwa agroturystycz-
nego. 
 Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt jest uzasadniony ekonomicznie, 
spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają 
zastosowanie do tego projektu. Ponadto jeśli jest realizowany na obszarze wiejskim, 
wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza moż-
liwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie oraz uzyskał akcepta-
cję odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania. 
 Powyższe działanie jest kontynuacją działania – „Różnicowanie działalności 
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub 
alternatywnych źródeł dochodów”, na które w latach 2004–2006 można było skła-
dać wnioski również w zakresie agroturystyki. Dla potrzeb programu agroturystykę 
zdefiniowano jako usługi zakwaterowania o skali nieprzekraczającej 5 pokoi3. 

                                                 
3  A. Niedziółka, Problemy finansowania rozwoju agroturystyki w wybranych gminach wo-

jewództwa małopolskiego, w: Gospodarka Regionalna i Turystyka, IV Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa, Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
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Wszystkich umów, w ramach powyższego działania, w Małopolskim Oddziale 
Regionalnym podpisano 484, w tym w ramach agroturystyki 1014. 
 Aby uzyskiwać środki unijne na rozwój agroturystyki, powinno przeprowa-
dzać się kursy i szkolenia agroturystyczne dla rolników. W ich programach powin-
ny znaleźć się zagadnienia związane z: 

 aspektami budowlano-remontowymi, kosztami tych przedsięwzięć, 
 wyposażeniem pokoi, 
 działalnością rekreacyjno-sportową,  
 zakupem zwierząt służących do celów rekreacyjnych, 
 zakupem oraz przystosowaniem zwierząt służących celom terapeutycznym, 
 pisaniem biznesplanów, 
 kosztorysem planowanych przedsięwzięć, 
 działalnością instytucji i podmiotów w sferze wsparcia agroturystyki w re-

gionie, 
 możliwością wsparcia kredytowo-pożyczkowego na początkowe inwesty-

cje własne w sytuacji braku kapitały własnego. 
 W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. w jego osi 3 
– „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” jed-
nym z trzech działań jest „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach tego działania mogą 
znaleźć się projekty związane z modernizacją przestrzeni publicznej na wsi, pu-
bliczną infrastrukturą przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz 
działania dotyczące promocji regionu. 
 W działaniu tym można składać różne projekty dotyczące szeroko rozumiane-
go dziedzictwa kulturowo-historycznego. Pomocy udziela się podmiotom z tytułu 
inwestycji w zakresie: 

 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publicz-
ne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabyt-
kowych; 

 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obsza-
rów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowe-
go, tradycji, sztuki lub kultury; 

 kształtowania przestrzeni publicznej; 
 budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej  

z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; 
 zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji bu-

downictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 
 odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, 

                                                                                                                        

red. J. Telus i in., Zeszyt 5/2008. Tom I, Kielce 2008, s. 276. 
4  M. Bogusz, A. Kotala, Fundusze unijne szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych 

w Małopolsce, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2008, s. 376. 
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obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci5. 
 Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksy-
malna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 
500 tys. zł w okresie realizacji programu. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 
75% kosztów kwalifikowanych projektu. 
 W przypadku starania się gminy jako beneficjenta środków unijnych, np. po-
chodzących z opisanego powyżej działania „Odnowa i rozwój wsi”, na jakiekol-
wiek cele – wymogiem jest posiadanie przez gminę opracowanej strategii rozwoju. 
Wskazane jest, aby w dokumencie tym zawarta była strategia rozwoju usług tury-
styczno-rekreacyjnych. Strategię rozwoju turystyki gminy można określić jako: 
„program zamierzeń gminy i kierunków jej działań w zakresie rozwoju turystyki, 
stanowiący część strategii rozwoju gminy oraz z niej wynikające i uszczegóławiają-
ce cele turystyczne gminy”6. Strategia taka powinna dotyczyć badań rynku tury-
stycznego, planowania rozwoju turystyk i rekreacji, budowy infrastruktury tury-
stycznej, promocji oraz przygotowania kadr na potrzeby turystyczne7. 
 W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka beneficjentami mogą 
być natomiast jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i zrzeszenia, 
przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu tworzący lub realizujący wspólne 
przedsięwzięcie. W obecnie przygotowywanym dokumencie wsparcie dla rozwoju 
turystyki na poziomie krajowym przewidziane jest w ramach: 

1. priorytetu 4. – Inwestycje, działanie 4.5. – Inwestycje w produkty tury-
styczne o znaczeniu ponadregionalnym; 

2. priorytetu 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 
6.3. – Promocja turystycznych walorów Polski; 

3. prognozowane kierunki rozwoju turystyki w ramach tego programu to: 
 zwiększanie liczby krótkich wyjazdów i wypoczynku weekendowego, 
 rozwój obszarów i przedsiębiorstw przedstawiających bogatą ofertę, za-

pewniających różnorodne atrakcje, 
 wzrost zainteresowania turystyką aktywną i sportem, 
 zwiększanie znaczenia wypoczynku łączącego aktywne spędzanie czasu 

oraz rehabilitację i poprawę zdrowia.  
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy z kolei głównie 
projektów związanych z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego. Wśród 
typów projektów można wyróżnić m.in.: zakup i modernizację trwałego wyposaże-

                                                 
5  http://www.agroturystyka.pl/fundusze/index.php?i=90. 
6  A.P. Wiatrak, Turystyka w strategii rozwoju gminy, w: Regionalne uwarunkowania eko-

nomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom II, red. A. Czudec, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 191. 

7  H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycz-
nej, w: Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, red. M. Jalinik, Wy-
dawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 39. 
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nia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, 
tworzenie kompleksowych systemów informacji, adaptację na cele kulturalne za-
bytkowych obiektów i zespołów obiektów itd8.  
 
 
4. Wyniki badań 
 
 Pierwsze badania przeprowadzono z prezesami stowarzyszeń agroturystycz-
nych. Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne skorzystało w roku 2000 
jako beneficjent ze środków unijnych. Była to pomoc uzyskana w ramach Progra-
mów Małych Dotacji LIEN i PARTNERSHIP do realizacji opracowanego projektu 
pt. Organizacja Centrum Informacji Turystycznej na Orawie. Zadaniem projektu 
było rozpropagowanie wśród mieszkańców Orawy agroturystyki jako dodatkowego 
źródła dochodu, pomoc w promocji oferty agroturystycznej, wyposażenie biura 
informacji agroturystycznej w niezbędny sprzęt komputerowy i przeszkolenie oso-
by do prowadzenia biura. 
 Prezes Galijskich Gospodarstw Gościnnych stwierdził, że w przyszłości jego 
stowarzyszenie zamierza skorzystać ponownie ze wsparcia Unii Europejskiej. Re-
spondent wskazał jednak na trudności w pozyskiwaniu tych środków wyrażające się 
brakiem przejrzystości i kwalifikacji wniosków.  
 Druga organizacja zrzeszająca właścicieli gospodarstw agroturystycznych  
z terenu województwa małopolskiego, która została poddana badaniom, to Stowa-
rzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. Prezes stowarzyszenia stwier-
dził, że środki finansowe na działalność stowarzyszenia pochodzą ze składek człon-
kowskich i z darowizn, i do tej pory organizacja jako beneficjent nie korzystała ze 
środków unijnych. Respondent dodał jednak, że korzystali z tej formy pomocy 
jedynie członkowie jego stowarzyszenia – rolnicy zajmujący się agroturystyką. 
Pomoc tę uzyskali z przedakcesyjnego programu Sapard. Ponadto prezes stwierdził, 
że nie podjęto jeszcze decyzji na temat skorzystania w przyszłości z pomocy finan-
sowej Unii Europejskiej. 
 Prezes kolejnej organizacji – Stowarzyszenia Agroturystycznego Powiatu 
Limanowskiego, potwierdził brak starania się o wsparcie unijne w przeszłości. Wy-
raził natomiast chęć i zamiar skorzystania z tych środków w przyszłości. Stowarzy-
szenie współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Izbą Turystyki, 
Małopolską Izbą Turystyki oraz jest członkiem, jak dwie powyżej wspomniane 
organizacje Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.  
 Respondent czwartej organizacji – prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Tury-
styki Wiejskiej, stwierdził, że stowarzyszenie korzystało w przeszłości ze wsparcia 
unijnego, z kolei w sprawie skorzystania w przyszłości nie podjęto jeszcze decyzji. 

                                                 
8  http://www.agroturystyka.pl/fundusze/index.php?i=90. 
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 Dwa ostanie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Agroturystyczne Beskidów  
i Gorców „Zagórzanie” oraz Stowarzyszenie Dolina Dunajca nie korzystały w prze-
szłości ze wsparcia unijnego w swojej działalności. 
 Wyniki badań przeprowadzonych z 20 właścicielami zrzeszonych obiektów 
agroturystycznych na temat korzyści z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 
pokazały, że jest to głównie promocja oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach 
organizowanych przez te stowarzyszenia. Z kolei połowa badanych stwierdziła, że 
dzięki członkostwu istnieje większa możliwość skorzystania z dotacji unijnych  
w celu rozwoju swojej działalności.  
 Ze szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia skorzystało łącznie 70% 
badanych kwaterodawców. Wśród korzyści, jakie z nich wynieśli, najwięcej osób 
wskazało na informacje w zakresie programów unijnych (tabela 4). 
 

Tabela 4 
 

Informacje, jakie uzyskali badani kwaterodawcy podczas szkoleń organizowanych 
przez stowarzyszenia 

 

Informacje uzyskane podczas szkoleń 
Liczba 

odpowiedzi 
Informacje w zakresie programów unijnych 8 
Możliwości korzystania z dotacji 4 
Kategoryzacja WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowej) 4 
Zasady prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 3 
Inne – m.in. obsługa komputera, promocja, umowy z klientami 
itd. 

8 

 
Źródło: badania własne. 
  
 Wśród badanych gospodarstw co czwarte korzystało w przeszłości ze środków 
unijnych na rozwój agroturystyki. Wsparcie to pochodziło z programów Sapard  
i Tourin III. Zdobyte środki przeznaczone zostały na zwiększenie liczby i remont 
istniejących już pokoi gościnnych oraz na zakup niezbędnego wyposażenia.  
 Z kolei połowa respondentów stwierdziła, że zamierza w przyszłości starać się 
o wsparcie unijne na rozszerzenie działalności agroturystycznej z PROW-u 2007–
2013, sześciu badanych na to jeszcze się nie zdecydowało, a tylko jeden rolnik 
odrzuca całkowicie tę opcję. Zainteresowani wsparciem unijnym z PROW-u zade-
klarowali, że środki z tego programu przeznaczone zostałyby na uatrakcyjnienie 
otoczenia obiektu agroturystycznego, podniesienie jego standardu (stworzenie placu 
zabaw, ogrodu z alejkami, miejsca ogniskowego, sauny, siłowni), zakup koni i od-
powiedniego dla nich sprzętu, na powiększenie liczby pokoi i na remont pokoi już 
istniejących.  
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 Badane gospodarstwa agroturystyczne korzystają z pomocy różnych podmio-
tów i instytucji. Najczęściej wsparcie pochodzi od stowarzyszeń (9 wskazań)  
i ośrodka doradztwa rolniczego (8 wskazań). Z kolei na gminę oraz Izbę Rolniczą 
wskazano w odpowiedziach dwukrotnie, na Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa jeden raz. 
 Trzecie badania zostały przeprowadzone w 57 gminach. Respondentami byli 
pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za rozwój i promocję swoich jednostek 
terytorialnych. Wyniki badań ukazały, że wśród badanych gmin aż 55 posiada stra-
tegię rozwoju, natomiast w dwóch jest ona obecnie opracowywana. Prawie wszyst-
kie istniejące już strategie rozwoju (53) zawierają ocenę szans i zagrożeń dla roz-
woju turystyki, natomiast w misji i wizji strategicznej gminy rozwój turystyki 
uwzględniono także w 53 dokumentach.  
 W ostatnich 5 latach w 32 badanych gminach władze lokalne starały się pozy-
skać środki zewnętrzne na rozwój turystyki z różnych źródeł. Wykorzystywano do 
tego zarówno pomoc pochodzącą z Unii Europejskiej, jak i ze strony podmiotów 
krajowych (tabela 5). 

Tabela 5 
 

Środki zewnętrzne na rozwój turystyki w badanych gminach 
 
Źródło pozyskiwania środków 

zewnętrznych na rozwój tury-

styki w gminie 

Liczba 

gmin 

Cel, na który 

pozyskiwano środki zewnętrzne 

Sapard 14 

Boiska sportowe, promocja walorów turystycz-

nych, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, mo-

dernizacja Gminnego Ośrodka Sportu, utworze-

nie punktu informacji eko- i agroturystycznej, 

budowa sal sportowych, utworzenie miejsc 

noclegowych, budowa szlaków 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz 

zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

8 

Centrum rekreacyjno-sportowe, ekopark, wzbo-

gacenie bazy sportowo-rekreacyjnej, budowa 

parkingu 

Inne 19 

Modernizacja gospodarstw, trasa rowerowa, 

remont kościółka, wyjazd szkoleniowy, ozna-

kowanie gospodarstw agroturystycznych, 

ochrona walorów przyrodniczych, inwentaryza-

cja kapliczek, budowa basenu, hali sportowej 

oraz centrum turystyki i rekreacji, budowa 

wodociągu, rozwój centrum wsi 
 
Źródło: badania własne. 
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 Przy korzystaniu ze źródeł finansowania tych przedsięwzięć następuje ulep-
szenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej badanych jednostek terytorialnych 
przy ograniczonych kosztach własnych. Wszelka pomoc zewnętrzna, w tym unijna, 
wpływa korzystnie na rozwój turystyki, głównie poprzez częstsze przyjazdy tury-
stów. Ponadto z różnych urządzeń rekreacyjnych, takich jak baseny, hale sportowe, 
wyciągi narciarskie mogą korzystać nie tylko przyjeżdżający turyści, ale i stali 
mieszkańcy.  
 Z kolei wśród proponowanych przez respondentów działań służących rozwo-
jowi usług turystyczno-rekreacyjnych najczęstszymi odpowiedziami były: promocja 
(23,1%), poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (20,5%), uzupełnienie  
i polepszenie infrastruktury technicznej oraz aktywne pozyskiwanie środków unij-
nych (po 14,1%). 
 
 
Podsumowanie  
 
 Istnieje szeroka gama możliwości wsparcia rozwoju usług turystyczno- 
-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce ze środków unijnych. Z pomocy 
finansowej Unii Europejskiej jako beneficjenci mogą korzystać rolnicy zajmujący 
się agroturystyką lub pragnący uruchomić tę działalność w swoich gospodarstwach 
rolnych, jednostki terytorialne, np. w celu budowy lub modernizacji szeroko rozu-
mianej infrastruktury turystycznej, różne organizacje pozarządowe, w tym stowa-
rzyszenia agroturystyczne, instytucje kultury, związki wyznaniowe, Kościół itd. 
 Wyniki badań przeprowadzonych wśród prezesów stowarzyszeń agrotury-
stycznych, właścicieli zrzeszonych w nich gospodarstw agroturystycznych oraz 
pracowników urzędów gmin zajmującymi się rozwojem turystyki, rekreacji i pro-
mocji gmin ukazały istotną rolę środków unijnych w procesie rozwoju infrastruktu-
ry turystyczno-rekreacyjnej.  
 Środki unijne pochodzące z różnych działań i programów Unii Europejskiej są 
ważnym czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. W związku z tym 
istnieje potrzeba organizacji szkoleń i kursów na temat możliwości wsparcia finan-
sowego z funduszy unijnych. Widoczna jest zatem potrzeba współpracy władz 
gminnych i powiatowych z ośrodkami doradztwa rolniczego, stowarzyszeniami 
agroturystycznymi oraz oddziałami powiatowymi Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 
 
 
 
 



Arkadiusz Niedziółka 734 

THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES FROM THE EUROPEAN UNION 
IN DIFFERENT FORMS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT  

IN MALOPOLSKA VOIVODESHIP 
 
 

Summary 
 
 The article concerns different forms of the European Union support for recreation-
al and tourism services development on rural areas in Poland. The author of this work 
presents union programmes which are directed to tourism sector development. Such 
support is related to different undertakings and different beneficiaries. Among the group 
of beneficiaries there are farmers who provide agritourism services, unit of territory 
government like commune, different non-governmental organizations, for example 
agritourism associations, church, cultural institutions, church, religious association.  
 In this article the author tries to presents union programmes in which there are 
different possibilities of obtaining financial support for tourism development on rural 
areas. Different forms of tourism undertakings and beneficiaries are clearly described, 
too. Besides, agritourism as the most popular form of rural tourism  
 In empirical part of the article results of researches carried out with chairmen of 
agritourism associations, associated owners of agritourism farms in these mentioned 
organizations and clerks in Borough Office responsible for tourism development were 
presented.  
 

Translated by Arkadiusz Niedziółka 
 


