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GRYFICACH, TRZEBIATOWIE, MRZEŻYNIE” 

Wprowadzenie  

Atrakcyjność turystyczna określana jest w literaturze jako pojęcie złożone. 

W kontekście atrakcyjności można mówić m.in. o poszczególnych elementach 

produktu turystycznego, walorach turystycznych, dostępności komunikacyjnej, 

formach uprawianej turystyki.  

Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat atrakcyjności tu-

rystycznej obszaru, opartej na zmodernizowanym produkcie turystycznym 

w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Autorzy skupili się na wy-

branym przykładzie z województwa zachodniopomorskiego – projekcie „Kaja-

kiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Pło-

tach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie‖, podejmując jednocześnie próbę 

określenia zainteresowania produktem przed modernizacją i po modernizacji. 
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1. Atrakcyjność produktu turystycznego 

Pojęcie produktu ogółem ma swoje miejsce w teorii marketingu, gdzie wy-

stępuje wiele jego definicji. W ujęciu autorstwa Ph. Kotlera produkt jest defi-

niowany jako „cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać 

nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrze-

bę‖
1
. Produkt określany jest także jako pewnego rodzaju zbiór korzyści dla na-

bywcy w postaci użyteczności czy przyjemności. Zatem produkt w tym ujęciu 

jest sumą materialnych i niematerialnych cech, które zawierają użyteczność 

i korzyści funkcjonalne, społeczne i psychologiczne
2
. W marketingu terytorial-

nym funkcjonuje pojęcie produktu turystycznego, które występuje w literaturze 

głównie w podejściu strukturalnym, gdzie podkreśla się jego dużą pojemność, 

złożoność i elastyczność
3
. Natomiast V.T.C. Middleton uważa, że produkt wła-

śnie w takim ujęciu występuje jako pakiet składników materialnych i niemate-

rialnych, opartych na możliwościach spędzania wolnego czasu w miejscu doce-

lowym. W literaturze występuje pewna uproszczona klasyfikacja produktu tury-

stycznego, której podstawą są charakterystyczne elementy poszczególnych pro-

duktów. Wyróżnione są w nim: produkt turystyczny – rzecz, produkt turystycz-

ny – usługa, produkt turystyczny – wydarzenie, produkt turystyczny – impreza, 

produkt turystyczny – szlak oraz produkt turystyczny – obszar
4
.  

Obszar jest szczególnym zdeterminowanym geograficznie produktem tu-

rystycznym, definiowanym jest jako zbiór wybranych elementów potencjału tu-

rystycznego danego obszaru, które połączone są pewną nadrzędną ideą, decydu-

jącą o jego atrakcyjności, oryginalności oraz odrębności. Produkt turystyczny 

obszar składa się z wielu różnorodnych elementów, do których należą
5
: 

a) dziedzictwo (przyroda, kultura, historia), 

b) infrastruktura (baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna), 

c) wartość dodana (idea, nazwa, wizerunek, stereotypy), 

d) organizacja i zarządzanie (wszelkie struktury i działania pozwalające 

funkcjonować powyższym elementom jako produkt turystyczny). 

                                                             
1  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, 

Warszawa 1994, s. 400 
2  S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF w Pozna-

niu, Poznań 1999, s. 54. 
3  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2005, s. 73. 
4  Ibidem, s. 74.  
5  Ibidem. 
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Podstawą, istotą produktu turystycznego obszar jest jego dziedzictwo, do 

którego zalicza się walory przyrodnicze, ale również między innymi działalność 

człowieka (zamki, zabytki) oraz potencjał turystyczny (bogactwo i możliwości 

obszaru ogółem). Do infrastruktury należą elementy uatrakcyjniające potencjał 

turystyczny obszaru i obejmują obiekty hotelowe, gastronomiczne i inne. Po-

ziomem trzecim jest sfera psychologiczna obszaru – wartość dodana. Charakte-

ryzuje się kreowaniem pewnej „otoczki‖ wokół produktu turystycznego w po-

staci przeżyć, emocji, wyobrażeń, satysfakcji itp.  

Podział produktu turystycznego – obszar w literaturze występuje także 

w aspekcie struktury hierarchicznej
6
: lokalny produkt turystyczny – obszar (np. 

gmina, powiat), regionalny produkt turystyczny – obszar (np. krainy geogra-

ficzne, województwa), krajowy produkt turystyczny – obszar (terytorium pań-

stwa) oraz subkontynentalny produkt turystyczny – obszar (np. zbiór kilku 

państw). Produkt turystyczny obszar, który cieszy się zainteresowaniem tury-

stów oraz jest regularnie odwiedzany, może być uważany za atrakcyjny tury-

stycznie. Elementy, od których zależy jego atrakcyjność, są niezwykle ważne i 

kluczowe w przyciąganiu turystów do miejsca. 

Zainteresowanie produktem turystycznym, konkretnym obszarem może 

być uzależnione od jego atrakcyjności turystycznej, jak również sposobu i siły 

przyciągania turystów. Złożoność pojęcia atrakcyjność turystyczna jest argu-

mentowana w literaturze tym, iż obok istniejących obiektywnie warunków śro-

dowiska przyrodniczego, kulturowego czy społecznego ważną rolę w warto-

ściowaniu odgrywa czynnik psychologiczny
7
. Przez pojęcie atrakcyjność tury-

styczna można rozumieć właściwość obszaru lub miejscowości, która wynika z 

zespołu cech przyrodniczych czy pozaprzyrodniczych, wzbudzających zaintere-

sowanie i przyciągających turystów. Pojęcie to jest zbiorem elementów, takich 

jak: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunika-

cyjna, które to stanowią podstawę rozwoju wszelkiej aktywności turystycznej 

oraz zaspokajania potrzeb turystycznych
8
. Atrakcyjność turystyczna może być 

postrzegana według znaczenia
9
: 

                                                             
6  Ibidem, s. 111. 
7  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, za: 

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. 
Plany rozwoju turystyki, t. 3, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, WN UAM, Poznań 2009, s. 19. 

8  Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 24. 
9  Ibidem. 



146 Katarzyna Orfin, Michał Zdanowski 

 

a) uniwersalnego – gdy cechy przyrodnicze, kulturowe oraz wyposażenie 

obszaru w infrastrukturę turystyczną są atrakcyjne dla ogółu turystów; 

b) względnego – gdy atrakcyjność obszaru rozpatrywana jest przez pry-

zmat określonych form turystyki (np. atrakcyjność dla turystki żeglar-

skiej, rowerowej, narciarskiej). 

W literaturze występuje również inny podział atrakcyjności turystycznej 

według jej znaczenia10: 

a) jako pojęcie subiektywne – obszar lub obiekt oceniany jest w ujęciu 

własnych doświadczeń, wartości, odczuć; subiektywne kryteria oceny 

produktu nie muszą mieć związku z preferencjami odwiedzających; 

b) jako rezultat różnych klasyfikacji, kategoryzacji; 

c) jako efekt zastosowania konkretnej techniki badawczej, np. określenie 

atrakcyjności obszaru metodą bonitacji punktowej, inaczej ocena 

atrakcyjności nazywana jest waloryzacją. 

Atrakcyjny produkt turystyczny w kontekście obszaru to taki, który posia-

da między innymi walory turystyczne, jest odpowiednio zagospodarowany tury-

styczne oraz cechuje się konkretną dostępnością komunikacyjną. Wymienione 

elementy w literaturze określane są również mianem zasobów strukturalnych.  

Walory turystyczne, jako pierwszy z wymienionych elementów zasobów 

strukturalnych, to wszystko to, co leży w sferze bezpośredniego zainteresowa-

nia turysty. Dzielą się one – ze względu na swoje pochodzenie – na walory śro-

dowiska przyrodniczego (np. jaskinie, góry, jeziora, rzeki) oraz walory środo-

wiska antropogenicznego (m.in. pałace, muzea, parki rozrywki, przystanie kaja-

kowe). Podział ich ze względu na sposób wykorzystania pozwala na wyodręb-

nienie walorów: wypoczynkowych (np. jeziora, rzeki, klimat), krajoznawczych 

(np. pomniki przyrody, zamki), specjalistycznych (np. żeglarskie – jeziora, za-

toki). Kolejnym elementem zasobów strukturalnych jest zagospodarowanie tu-

rystyczne, które ma za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miejsca 

recepcyjnego przy założeniu maksymalnego zaspokojenia potrzeb turystów. 

Zagospodarowanie turystyczne to baza noclegowa, gastronomiczna, towarzy-

sząca (np. wypożyczalnia kajaków) oraz baza para turystyczna. Ostatnim ele-

mentem tworzącym zasoby strukturalne jest dostępność komunikacyjna, która 

stanowi istniejącą sieć połączeń pomiędzy miejscem zamieszkania a celem po-

dróży (dostępność zewnętrzna), oraz system połączeń komunikacyjnych szla-

ków turystycznych, ścieżek rowerowych, szlaków kajakowych umożliwiających 

                                                             
10  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki…, op. cit., s. 19. 
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turyście odbywanie wycieczek w obrębie danego regionu (dostępność we-

wnętrzna)
11

.  

Dodatkowymi elementami zasobów strukturalnych są
12

:  

a) walory recepcji – jak biura i agencje turystyczne, punkty informacji tu-

rystycznej, 

b) infrastruktura komunalna – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

c) tereny pod inwestycje turystyczne – obszary w planach zagospodaro-

wania przestrzennego, przeznaczone pod inwestycje turystyczne. 

Elementy dodatkowe, a szczególnie punkt dotyczący inwestycji turystycz-

nych, mogą być kluczowe dla produktów turystycznych, które są interesujące 

dla turysty, ale nie spełniają podstawowych norm użytkowych czy jakości. Brak 

zmodernizowanej infrastruktury, spełniającej przynajmniej podstawowe potrze-

by turystów, sprawia, iż dany region, miejsce lub produkt nie jest atrakcyjny tu-

rystycznie. Współcześnie ogromną szansą w takich wypadkach są fundusze 

unijne, dzięki którym możliwe są działania na większą skalę w postaci np. mo-

dernizacji produktów istniejących, infrastruktury itp. Wymienione elementy 

mogą istotnie wpływać na atrakcyjność turystyczną na przykład obszaru. 

2. Znaczenie funduszy unijnych dla sektora turystycznego 

Na realizację inwestycji i przedsięwzięć zapisanych w Narodowej Strategii 

Spójności 2007–2013 (NSS) Polska otrzymała ponad 67,3 mld euro – blisko 1/5 

z ogólnej sumy środków przeznaczonych na politykę spójności Unii Europej-

skiej w tych latach. Na ich współfinansowanie przeznaczymy około 11,9 mld 

euro ze środków publicznych. 6,4 mld euro pochodzić będzie ze środków pry-

watnych. Z funduszy strukturalnych współfinansowanych jest 5 programów 

operacyjnych o krajowym bądź ponadregionalnym zasięgu działania, finanso-

wanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu 

Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 16 regionalnych 

programów operacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, a także programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współ-

finansowane ze środków EFRR)
13

. Nadrzędnym dokumentem strategicznym 

                                                             
11  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 56. 
12  Ibidem. 
13  Budujemy Polskę, Bilans Wykorzystania Funduszy UE – Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości, materiały konferencyjne z II Forum Funduszy Europejskich, Warszawa 2009. 
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stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii oraz programów rządowych i 

samorządowych jest Strategia Rozwoju Kraju. Narodowa Strategia Spójności to 

dokument określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraża-

nia funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. NSS jest realizo-

wana za pomocą Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarzą-

dzanych przez samorządy poszczególnych województw: 

a) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,  

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  

e) Program Operacyjny Pomoc Techniczna,  

f) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,  

g) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

W perspektywie finansowej 2007–2013 jednostki samorządu terytorialne-

go mogą korzystać głównie z programów operacyjnych finansowanych z dwóch 

funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

wspierającego projekty inwestycyjne, oraz Europejskiego Funduszu Społeczne-

go, którego obszarem interwencji objęte są tzw. projekty miękkie, jak również 

Funduszu Spójności, który nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Unijne 

fundusze przeznaczone na wsparcie turystyki w latach 2007–2013 tworzą nie-

powtarzalną szansę dla rozwoju regionów. Pieniędzy na turystykę jest pięcio-

krotnie więcej niż w okresie 2004–2006, co zwiększa możliwości realizacji wie-

lu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć, których wdrożenie poprawi atrakcyj-

ność regionów i wzmocni ich konkurencyjność. Budowa i modernizacja tras tu-

rystycznych, ścieżek rowerowych, renowacja zabytków, budowli sakralnych, 

przebudowa parków, budowa i rozbudowa ośrodków rekreacyjnych oraz wypo-

czynkowych, rozwój uzdrowisk, tworzenie systemów informacji turystycznej, 

organizacja wystaw, targów i imprez plenerowych korzystnie zmieni obraz 

miast, miasteczek i wsi. Systematycznie poprawiany jest komfort i estetyka 

miejscowości, co przekłada się na wzrost ruchu turystycznego, zainteresowanie 

inwestorów, a także przyczynia się do rozwoju małej przedsiębiorczości oraz 

stabilizacji na rynku pracy. Wszystko to wpływa na rozwój regionów i wzrost 
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ich atrakcyjności, konkurencyjności, a tym samym w znaczący sposób poprawia 

jakość życia lokalnych społeczności
14

. 

W latach 2007–2013 środki na rozwój turystyki będą dostępne przede 

wszystkim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i Programu 

Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej. W przy-

padku programów regionalnych na realizację projektów z zakresu turystyki 

przeznaczono 738,47 mln euro, co stanowi prawie 4,5% wszystkich środków 

dostępnych na realizację programów regionalnych.  

Dodatkowym źródłem funduszy na rozwój turystyki w latach 2007–2013 

jest Program Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowany będzie 

priorytet „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym‖. Jego budżet wyno-

si 411 mln euro. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego na lata 2007–2013 na wspieranie projektów z zakresu rozwoju 

i podniesienia atrakcyjności regionu turystyki zostały poświęcone działania osi 

priorytetowej 5. „Turystyka, kultura i rewitalizacja‖ oraz 6. „Rozwój funkcji 

metropolitalnych‖ skierowanej do gmin zaliczonych do Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego
15

. Działanie 5.1 jest jednym z pięciu działań zaplanowanych 

do realizacji w ramach osi priorytetowej nr 5 RPO WZ, której głównym celem 

jest podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki, kultury 

oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych. W ramach osi priorytetowej 

wspierane będą projekty związane z budową oraz rozbudową infrastruktury tu-

rystycznej, m.in. w zakresie: turystyki wodnej, golfowej, biznesowej oraz infra-

struktury służącej do rozwoju aktywnych form turystyki, turystycznej bazy 

uzupełniającej oraz bazy noclegowej. Działania realizowane w ramach osi prio-

rytetowej pozwolą na dywersyfikację oraz poprawę jakości oferty turystycznej 

oraz przyczynią się do wzrostu roli turystyki jako czynnika sprzyjającego roz-

wojowi społeczno-gospodarczemu regionu. Projekty turystyczne, które będą 

wspierane w ramach tej osi priorytetowej, muszą wykazać określony, ekono-

miczny efekt. W związku z tym priorytetowo taktowane będą projekty, które 

przyciągną nade wszystko turystów spoza regionu i które powinny wpisać się w 

szersze ramy planów rozwoju turystyki dla regionu.  

                                                             
14  Opracowano na podstawie: Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki w latach 2007–

2013 – folder informacyjny wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl 
(30.06.2011). 

15  Opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, wersja 5.6. 
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W ramach działania 5.1. przewidziano do realizacji dwa poddziałania. 

Jednym z nich jest poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki. W ramach pod-

działania 5.1.1 zarząd województwa zamierza wspierać podnoszenie atrakcyj-

ności województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki. Inwestycje w tę in-

frastrukturę pozwolą na rozwój nowych form turystyki, poprawiając jednocze-

śnie dostępność turystyczną regionu. Przyczynią się one również do wydłużenia 

sezonu turystycznego. W ramach poddziałania realizowane będą projekty zmie-

rzające do tworzenia nowych obiektów turystycznych i do podniesienia stan-

dardu technicznego już istniejących oraz infrastruktury rekreacyjnej. Realizacja 

projektów ułatwiających dostęp turystów do wymienionych obiektów przyczyni 

się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności województwa. 

3. Projekt pn. „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajako-

wych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejsco-

wościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie 

i Mrzeżynie” jako przykład podnoszenia atrakcyjności produktu tury-

stycznego 

W województwie zachodniopomorskim jedną z wiodących form turystyki 

jest turystyka wodna, ze względu na znaczną ilość zbiorników wodnych, które 

stanowią części składowe licznych wodnych szlaków turystycznych. Jednym 

z wielu popularnych w regionie jest szlak kajakowy w Dolinie Regi. Rega jest 

największą rzeką Pomorza Zachodniego i uchodzi do zlewni Morza Bałtyckiego 

w Mrzeżynie. Szlak znajduje się na obszarze 4 miejscowości powiatu gryfickie-

go: Płoty, Gryfice, Trzebiatów i Mrzeżyn. W przytoczonym przykładzie można 

mówić jednocześnie o produkcie turystycznym obszar oraz produkcie tury-

stycznym szlak. Działania inwestycyjne dotyczące stricte szklaku, jednak mają 

również bezpośrednie przełożenie na cały obszar powiatu gryfickiego. 

Powiat gryficki położony jest na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Regą, 

w odległości 22 km od Morza Bałtyckiego. Siedzibą powiatu jest miasto Gryfi-

ce. Głównym atutem regionu są znaczne zasoby wód powierzchniowych, 

a główną oś hydrograficzną powiatu stanowi Rega. Rzeka płynie przez wszyst-

kie miasta powiatu, aż do ujścia w porcie mrzeżyńskim. Rega to najdłuższa w 

północnej części Polski rzeka wpadająca do morza, stanowiąca jeden 

z głównych atutów regionu. Czyste wody pełne ryb, szczególnie troci wędrow-

nej, są dogodnym miejscem uprawiania wielu form turystyki. Rzeka od wielu 
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lat jest miejscem organizowania malowniczych spływów kajakowych oraz za-

wodów wędkarskich o ogólnopolskim zasięgu
16

.  

Szlak kajakowy rozpoczyna się w Świdwinie, wiedzie poprzez Resko, Pło-

ty, Trzebiatów, a kończy się u ujścia rzeki w Mrzeżynie
17

. Poszczególne odcinki 

szlaku – Resko, Płoty, Gryfice – to 38 km, a dalszy jego ciąg: Gryfice, Trzebia-

tów, Mrzeżyno – to kolejne 40 km
18

. Dla szlaku kajakowego, a dokładniej pro-

jektu, który go dotyczy, funkcjonuje strona internetowa, na której znajdują się 

wszelkie informacje o produkcie turystycznym (szlaku) oraz o przystaniach ka-

jakowych, których projekt również dotyczy. Wzdłuż szlaku znajdują się 4 przy-

stanie kajakowe: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Mrzeżyno, które są modernizowa-

ne w ramach projektu „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kaja-

kowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowo-

ściach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie‖. 

Każda z przystani posiada zróżnicowaną infrastrukturę, odpowiadającą potrze-

bom turystów, z nastawieniem na turystykę wodną (głównie spływy kajakowe). 

Szlak kajakowy oraz przystanie w poszczególnych miejscowościach dzięki fun-

duszom unijnym mają szansę być niezwykle atrakcyjnym produktem turystycz-

nym, budującym przy tym atrakcyjność całego obszaru.  

Projekt „Kajakiem do morza…‖ jest realizowany przez powiat gryficki 

przy współudziale trzech partnerów: gminy Płoty, gminy Trzebiatów oraz gmi-

ny Gryfice. Całkowita wartość projektu wynosi 7 969 874 zł, wydatki kwalifi-

kowane wynoszą 7 947 914 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 stanowi 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. 3 973 957 zł
19

. Środki na po-

krycie wkładu własnego pokrywające 50% całkowitych wydatków kwalifiko-

wanych oraz wydatki niekwalifikowane pochodzą w całości ze środków lidera 

oraz partnerów projektu. W związku z faktem, iż projekt nie jest objęty zasada-

mi pomocy publicznej, środki własne nie obejmują dotacji z budżetu państwa 

                                                             
16  Opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Kajakiem do morza – stwo-

rzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miej-
scowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie‖, Gryfice 2009. 

17  Szczegółowy opis szlaku znajduje się na stronie internetowej www.kdm.gryfice.pl/szlak 
(30.06.2011). 

18  www.splywy.kol.pl (30.06.2011). 
19  Opracowano na podstawie: Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu 

RPOWZ/5.1.1/2008/1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007–2013. 
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ani funduszy celowych. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie tury-

styczne rzeki Regi, natomiast celami szczegółowymi projektu są: 

a) stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych; 

b) stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej i ułatwiającej 

dostęp do obiektów turystycznych. 

Cele nadrzędne określano w następujących obszarach: 

a) stworzenie w powiecie gryfickim ciekawej oferty turystycznej, alterna-

tywnej dla turystyki plażowej; 

b) poprawa pozycji konkurencyjnej powiatu gryfickiego i gmin: Gryfice, 

Płoty, Trzebiatów, na mapie turystycznej województwa zachodniopo-

morskiego; 

c) wzrost atrakcyjności turystycznej części powiatu gryfickiego nieleżą-

cego w bezpośrednim pasie nadmorskim; 

d) wzrost wykorzystania atutów przyrodniczo-krajobrazowych powiatu 

gryfickiego i rzeki Regi. 

 

Rys. 1. Cele projektu 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Kajakiem do 

morza…‖, op. cit. 

Inwestycja dotyczy stworzenia publicznej infrastruktury turystycznej – 

sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach pro-
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jektu utworzone zostaną trzy nowe przystanie kajakowe: w Płotach, Trzebiato-

wie oraz Mrzeżynie. Ponadto modernizacji zostanie poddana istniejąca przystań 

mieszcząca się w Gryficach.  

W ramach projektu przewidziano realizację siedmiu zadań, spośród któ-

rych cztery mają charakter stricte inwestycyjny. Obejmują one: 

a) budowę przystani kajakowej w Płotach, w ramach której powstanie 

budynek przystani wraz z przylegającą przystanią kajakową oraz po-

mostem drewnianym i murowanym pontonowym;  

b) rozbudowę przystani kajakowej w Gryficach o pomost drewniany 

i murowany pontonowy oraz dobudowę punktu przenoszenia kajaków; 

ograniczona powierzchnia istniejącej infrastruktury powoduje, że han-

garu oraz pomieszczenia sanitarne wymagają przebudowy; 

c) budowę przystani kajakowej w Trzebiatowie, w ramach której powsta-

nie budynek przystani oraz przystań kajakowa wraz z pomostami;  

d) budowę przystani kajakowej w Mrzeżynie. 

O zasadności realizacji projektu świadczą potrzeby i problemy mieszkań-

ców zdiagnozowane na terenie gmin Płoty, Trzebiatów oraz Gryfice. Wśród 

problemów, które stanowiły największą barierę w rozwoju funkcji turystycznej 

południowej części powiatu gryfickiego, należy wymienić: brak warunków do 

uprawiania zróżnicowanych form wypoczynku, przestarzała infrastruktura tury-

styczna, która stanowi o niskiej atrakcyjności turystycznej obszaru, w tym np. 

stan techniczny obiektów na brzegiem Regi, brak infrastruktury turystycznej, 

niski stopień wyeksponowania najcenniejszych walorów turystycznych regionu, 

niska dostępność do infrastruktury turystycznej. Zidentyfikowane obszary pro-

blemowe stanowiły wyraz utrwalających się negatywnych tendencji w rozwoju 

sektora turystycznego w powiecie gryfickim. W celu przeciwdziałania temu 

zjawisku w ramach projektu wykorzystano najatrakcyjniejsze walory przyrod-

niczo-krajobrazowe, w tym dorzecze Regi. Rzeka ta jest wyznacznikiem atrak-

cyjności turystycznej obszaru powiatu gryfickiego, nieleżącego w bezpośrednim 

pasie nadmorskim
20

. 

O wzroście zainteresowania powstającą siecią przystani kajakowych 

świadczą zestawienia na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu. Przed 

przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej Starostwo Powiato-

we w Gryficach razem z partnerami w celu przeprowadzenia ewaluacji ex ante 

                                                             
20  Opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Kajakiem do morza…, op. 

cit. 
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zgromadziło dane archiwalne dotyczące liczby turystów korzystających z istnie-

jącej infrastruktury oraz liczby imprez organizowanych w oparciu o posiadane 

zasoby. Źródłem danych były informacje udostępnione przez firmy z sektora tu-

rystyki, będące bezpośrednimi użytkownikami infrastruktury oraz informacji 

udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-

skiego. Istotne jest, iż przed przystąpieniem do realizacji projektu przystań ka-

jakowa funkcjonowała jedynie na terenie Gryfic. W związku z tym liczba tury-

stów korzystających z infrastruktury funkcjonującej w 2009 roku wykazana ja-

ko wartość bazowa – oszacowana na podstawie danych pochodzących z Instytu-

tu Turystyki oraz podmiotów świadczących usługi w branży turystycznej 

w gminach/powiatach realizujących projekt – była ograniczona, co zaprezento-

wane jest w tabelach. 

Tabela 1 

Liczba turystów na terenie powiatu przed realizacją projektu 

Stan przed realizacją projektu 

Wskaźnik 

Liczba turystów spoza powiatu gryfickiego korzystających z obiektów turystycznych, rekreacyj-
nych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej (osoby) 

rok bazowy wartość bazowa 

2008 750 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

W ramach realizacji projektu zmodernizowana zostanie przystań kajakowa 

w Gryficach, powstaną też trzy nowe przystanie kajakowe: w Płotach, Trzebia-

towie oraz Mrzeżynie, dzięki czemu liczba turystów korzystających ze zmoder-

nizowanej przystani kajakowej wzrośnie w pierwszym roku po zakończeniu re-

alizacji projektu o 33,3%. Prognozuje się, że w kolejnych latach liczba turystów 

korzystających ze zmodernizowanej przystani kajakowej w Gryficach utrzyma 

się na stałym poziomie 1000 osób rocznie, co zaprezentowano w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Prognozowana liczba turystów spoza powiatu (po realizacji projektu) – przystań kaja-

kowa w Gryficach 

Stan po realizacji projektu 

Wskaźnik 

Liczba turystów spoza powiatu gryfickiego korzystających ze zmodernizowanej przystani kaja-
kowej w Gryficach (osoby) 

rok wartość w danym roku 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 1000,00 

2013 1000,00 

2014 1000,00 

2015 1000,00 

2016 1000,00 

Razem 5000,00 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

Analizując dane dotyczące wykorzystania przystani kajakowych oraz po-

zostałych elementów infrastruktury wybudowanych w ramach projektu, zauwa-

żyć należy, że prognozowana liczba turystów zwiększy się. Na podstawie pro-

gnoz wykonanych przez lidera oraz partnerów projektu szacuje się, iż w pierw-

szym roku po zakończeniu realizacji całkowita liczba turystów/użytkowników 

obejmująca (osoby spoza powiatu i z powiatu) korzystających z nowo wybudo-

wanej infrastruktury wyniesie 6000. Wartość ta zostanie utrzymana w latach ko-

lejnych. Jak wynika z informacji uzyskanych od beneficjenta (powiat Gryficki, 

gmina Gryfice, gmina Płoty, gmina Trzebiatów), źródłem danych o wskaźniku 

będzie ewidencja wewnętrzna gminy/powiatu dotycząca rejestru imprez i po-

dobnych wydarzeń. W związku z faktem, iż wskaźnik ten dotyczy nowo wybu-

dowanej infrastruktury, wartość bazowa wskaźnika wynosi 0. Wartość wskaź-

nika w poszczególnych latach wraz z wartością docelową zaprezentowano w ta-

beli 3. 
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Tabela 3 

Całkowita liczba turystów korzystających z nowo wybudowanej infrastruktury na etapie 

eksploatacji projektu 

Stan na etapie eksploatacji projektu 

Wskaźnik 

Całkowita liczba turystów korzystających z nowo powstałej infrastruktury przystani kajakowych 
oraz infrastruktury towarzyszącej (osoby) 

rok wartość w danym roku 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 6 000,00 

2013 6 000,00 

2014 6 000,00 

2015 6 000,00 

2016 6 000,00 

Razem 30 000,00 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach działania 5.1 priorytetowo traktowane 

będą projekty, które przyciągną przede wszystkim turystów spoza regionu i któ-

re powinny wpisać się w szersze ramy planów rozwoju turystyki dla regionu, 

beneficjent określił, że w wyniku realizacji projektu szacowana liczba turystów 

spoza regionu, którzy skorzystają z nowo wybudowanej infrastruktury, wynie-

sie docelowo (tj. w latach 2012–2016) 15 000 osób, co będzie stanowiło blisko 

50% całkowitej liczby turystów. Prognozowana liczba turystów spoza powiatu 

w ujęciu przystani kajakowych (oprócz Gryfic) zaprezentowana jest w tabeli 4. 
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Tabela 4 

Szacowana liczba turystów spoza powiatu w latach 2012–2016 – przystanie kajakowe 

w Płotach, Trzebiatowie i Mrzeżynie 

Stan po realizacji projektu 

Wskaźnik 

Liczba turystów spoza powiatu gryfickiego korzystających z wybudowanej infrastruktury przy-

stani kajakowych oraz infrastruktury towarzyszącej (osoby) 

rok wartość w danym roku 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 3 000,00 

2013 3 000,00 

2014 3 000,00 

2015 3 000,00 

2016 3 000,00 

Razem 15 000,00 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

Analizując wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój produktu tury-

stycznego na przykładzie projektu „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przy-

stani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miej-

scowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeży-

nie‖, należy zauważyć, że absorpcja środków pomocowych w sposób znaczący 

przyspiesza powstawanie nowej oraz modernizowanie i rozbudowę istniejącej 

infrastruktury turystycznej. Deklaracja beneficjenta dotycząca efektu zachęty 

pokazuje, iż w przypadku nieotrzymania dofinansowania projekt zostanie zre-

alizowany w terminie późniejszym i w ograniczonym zakresie. Wynika z tego 

jednoznacznie, że mimo dużego znaczenia projektu dla regionu z powodu braku 

wystarczających środków własnych jego realizacja nie byłaby możliwa. Niezre-

alizowanie inwestycji przyczyniłoby się do utrwalenia negatywnych zjawisk 

związanych z promocją produktu turystycznego charakterystycznego dla tego 

obszaru. 

Podsumowanie 

Charakteryzowany w artykule przykład świadczy o istotnej roli funduszy 

unijnych w turystyce. Wielkość opisywanych poszczególnych wskaźników re-
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zultatu, założonych na etapie konstruowania dokumentacji aplikacyjnej, poka-

zuje, iż projekt przyczyni się do znaczącego podniesienia atrakcyjności tury-

stycznej obszaru. Biorąc pod uwagę, iż trzy spośród czterech miejscowości ob-

jętych zakresem projektu nie leżą bezpośrednio w pasie nadmorskim, należy 

stwierdzić, że jego realizacja umożliwi pełne wykorzystanie walorów natural-

nych obszaru, a tym samym podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. 

Projekt ten, uwzględniający specyfikę obszaru, przyczyni się do poprawy sytu-

acji społecznej, rozumianej jako wzrost zatrudnienia, poprawy dostępności 

mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy sytuacji 

ekonomicznej, przejawiającej się jako wchłonięcie przez lokalne firmy części 

wydatków inwestycyjnych związanych z projektem (zwiększenie przychodów 

budżetowych związanych z napływem większej liczby turystów).  
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UE FUNDS IMPACT ON TOURISM PRODUCT’S ATTRACTIVENESS ON 

“THE KAYAKING TO THE SEA – CREATING THE MARINAS CANOEING 

CONNECTING WITH INFRASTRUCTURE ON THE REGA RIVER, 

ACCORDING TO 4 LOCALITIES OF GRYFICE DISTRICT: PŁOTY, 

GRYFICE, TRZEBIATÓW, MRZEŻYNO” EXAMPLE 

Summary  

Tourist‘s attractiveness is defined in the literature as a complex concept. In the at-

tractiveness context, there are the individual elements of the tourist product, tourist at-

tractions, accessibility, cultivated form of tourism. This article is devoted to discussions 

about the attractiveness of the area, based on a modernized tourist product in the co-

financing from European funds. 

Translated by Katarzyna Orfin and Michał Zdanowski 

 


