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 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Operacja pn. „HESTIA - Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA - 

Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”  

mająca na celu rozwój potencjału turystycznego obszarów Lokalnych Grup Działania współpracujących 

w ramach międzynarodowego projektu współpracy HESTIA w zakresie turystyki kulinarnej i ekoturystyki 

poprzez realizację w latach 2019-2021 co najmniej 11 zadań dotyczących wzmocnienia kapitału 

społecznego, rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego, 

promowania obszarów oraz stwarzania warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym opartych na 

wymianie doświadczeń i wzajemnej współpracy szkoleń kulinarnych, wyjazdów studyjnych, publikacji 

i warsztatów kulinarnych, spotkań oraz działań promujących produkty lokalne i ofertę turystyczną 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

HESTIA - projekt współpracy pt. Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości  

 

Partnerzy międzynarodowego projektu współpracy:  

1) LGD Aktywni Razem – partner wiodący 

2) LGD Zalew Zegrzyński 

3) LGD Cserhatalja (Węgry) 

4) LGD Outokaira (Finlandia) 

 

Cele projektu realizują Cel ogólny 3. Lokalnej Strategii Rozwoju AKTYWNI RAZEM „Zachowanie 

i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, w tym działania na 

rzecz ochrony klimatu”, Cel szczegółowy 3.2. Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru. 

 

Cele projektu:  

1) Zachowanie, promocja w społecznościach lokalnych i wykorzystanie dziedzictwa obszarów LGD 

na rzecz ich rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności dziedzictwa kulinarnego 

i przyrodniczego 

2) Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia produktów turystyki kulinarnej i (eko)turystyki 

3) Zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy i zapewnienie wykwalifikowanych pracowników 

podmiotom gastronomicznym na obszarach LGD 

4) Rozwój opartych na lokalnym dziedzictwie produktów i usług 

5) (Wzajemna) Promocja produktów i usług kulinarnych i turystycznych na obszarach LGD – 

Partnerów w projekcie i poza nimi 

 

Działania projektu:  

1) Spotkanie inicjujące projekt 

2) Rekrutacja uczestników 

3) Wizyta studyjna na Węgrzech, w tym szkolenie kulinarne 

4) Wizyta studyjna w Finlandii, w tym szkolenie kulinarne  

5) Wizyta studyjna w Polsce, w tym szkolenie kulinarne 

6) Lokalne warsztaty kulinarne (Węgry) 



7) Lokalne warsztaty kulinarne (Finlandia) 

8) Lokalne warsztaty kulinarne (Polska) 

9) Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i praktyki dla młodzieży w placówkach 

gastronomicznych 

10) Opracowanie publikacji: polskie, węgierskie i fińskie przepisy kulinarne/katalog lokalnych 

produktów i usług 

11) Działania promujące lokalne produkty, usługi (eko)turystyczne i współpracę   

12) Rozwój Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarach LGD AR i LGD ZZ  

13) Stworzenie Szlaków Dziedzictwa Kulturowego na obszarach LGD AR i LGD ZZ  

14) Opracowanie przewodnika turystycznego (LGD AR i LGD OK) 

15) Wyjazd LGD AR na teren LGD ZZ promujący produkty lokalne i ofertą turystyczną 

16) Organizacja Konkursu na Najlepsze Tradycyjne Przepisy Kulinarne Obszaru LGD ZZ wraz 

z Pokazem Kulinarnym 

17) Promocja projektu 

18) Zarządzanie projektem 

 

Wysokość przyznanej pomocy LGD Aktywni Razem: 100 tys. zł. 

Termin realizacji: 30 m-cy od dn. podpisania umowy tj. od 23 kwietnia 2019 r. 

 

Tło projektu 
Działalność gospodarcza ukierunkowana na oferowanie możliwości spędzenia wolnego czasu to stale 
rosnąca część współczesnej gospodarki świata. Obejmuje ona także turystykę i aktywne formy rekreacji. 
Geograficznie koncentruje się w największych ośrodkach miejskich, które mogą dostarczyć szeroki zakres 
atrakcji i zajęć, jak również w wyspecjalizowanych regionach i ośrodkach turystycznych z masową 
i dostępną cenową komercyjną ofertą. Jest to główny nurt usług turystycznych w Europie i innych 
regionach świata. 

Istnieje wszakże znacząca i rosnąca grupa ludzi, którzy poszukują możliwości krajoznawczych 
i rekreacyjnych z dala od turystycznych tłumów, a blisko, nie całkiem jeszcze zmienionej przez masowy 
napływ gości, przyrody i lokalnej kultury. Mogą oni znaleźć potencjalnie te wartości na wiejskich obszarach 
Europy. A sami mogą stanowić dobrą szansę dla lokalnych społeczności do zróżnicowania jej źródeł 
przychodów i lokalnych rynków pracy, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważenia i ożywienia 
lokalnych gospodarek.  

Projekt HESTIA ma na celu wykorzystanie tego popytu oraz turystycznego potencjału obszarów wiejskich 
związanego z ich dziedzictwem kulturowym, w tym zwłaszcza kulinarnym, obejmującym lokalne produkty, 
zwłaszcza spożywcze, a także dziedzictwem przyrodniczym (tworzącym warunki dla rozwoju ekoturystyki).  

Oferta lokalnych produktów spożywczych w ośrodkach (eko)turystycznych nie ma na celu jedynie 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych gości. Lokalna żywność może stać się najważniejszym jakościowym 
aspektem doświadczenia turysty, jako główny lub cząstkowy motyw odwiedzin i jako dająca efekt 
mnożnikowy, gdyż przynosi korzyść nie tylko turystom, ale także lokalnej społeczności. Lokalna żywność, 
stanowiąc pożywienie, pozwala także turystom zrozumieć lokalną społeczność i jej kulturę.  

Projekt współpracy ma także za cel stworzenie modelowego podejścia umożliwiającego ściślejsze 
powiązanie, głębszą synergię pomiędzy (eko)turystyką, lokalnymi produktami spożywczymi/gastronomią 
i zatrudnieniem.   

Udział partnerów z Polski, Węgier i Finlandii daje możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy między trzema 
peryferyjnymi obszarami Unii Europejskiej o zbliżonej historii, lecz różnych warunkach naturalnych 
i, częściowo, społecznych oraz wygenerowania nowych rozwiązań poprzez wykorzystanie zewnętrznego 
spojrzenia na potencjał i problemy każdego z uczestniczących w projekcie obszarów. Sprzyja także 
rozwojowi osobistemu uczestników oraz budowaniu wspólnej europejskiej tożsamości. Jednocześnie, 
poprzez promocję lokalnego dziedzictwa w uczestniczących społecznościach (także z pomocą partnerów, 
sami często nie zauważamy lub nie doceniamy tego, czym dysponujemy) służy rozwojowi lokalnej 



tożsamości, stanowiącej bazę dla mocniejszego zaangażowania się mieszkańców w procesy rozwojowe. 
W końcu daje też możliwość promocji oferty każdego z uczestniczących obszarów (turystycznej, kulinarnej 
itp.) na obszarach  partnerskich. 

Grupy docelowe 
W odniesieniu do celów i działań projektu HESTIA można zidentyfikować jego bezpośrednie i pośrednie 
grupy docelowe.  

Bezpośrednie grupy obejmują: 

 lokalne podmioty w branży turystycznej i gastronomicznej, 

 młodzież zainteresowaną pracą w placówkach gastronomicznych lub ich prowadzeniem, 

 mieszkańców i podmioty obszarów LGD uczestniczących w projekcie, zainteresowane promocją, 
wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych, w tym zwłaszcza: osoby w wieku 50+ i kobiety, 

 mieszkańców i podmioty obszarów LGD uczestniczących w projekcie, zainteresowane rozwojem 
turystyki wiejskiej, w tym zwłaszcza turystyki kulinarnej i ekoturystyki. 
 

Na pośrednich beneficjentów projektu złożą się: 

 lokalne władze odpowiedzialne za ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa i rozwój 
gospodarczy, 

 lokalne organizacje zainteresowane ochroną i promocją lokalnego dziedzictwa i rozwojem 
gospodarki lokalnej, 

 członkowie każdej społeczności rozważający rozpoczęcie lub rozwijanie turystycznej 
i gastronomicznej działalności gospodarczej opartej na przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie 
obszaru, 

 turyści, 

 ogół społeczności lokalnych objętych projektem jako beneficjenci rozwoju społeczno-
gospodarczego ich obszaru. 

 

Obszary geograficzne objęte projektem 

Działania projektu będą realizowane w trzech krajach reprezentowanych przez Partnerów: w Polsce, na 
Węgrzech i w Finlandii. W dokładniejszym ujęciu, będą one miały miejsce w regionach: Mazowsze (woj. 
mazowieckie) w Polsce, Cserhatalja na Węgrzech (obszar Średniogórza Północnowęgierskiego, powiat 
Paszto, Północne Węgry) i Meri Lappi w Finlandii (północna Finlandia, region południowo-zachodniej 
Laponii), w obrębie obszaru każdej z uczestniczących Lokalnych Grup Działania. Dokładne miejsca 
poszczególnych działań zostaną określone w trakcie realizacji projektu w oparciu o ocenę ich 
adekwatności dla danego zadania i związanej z nimi efektywności kosztowej. 

Oczekiwane rezultaty 
1. Pozyskana przez lokalne wiejskie społeczności wiedza i umiejętności. 
2. Zwiększona świadomość każdej społeczności dot. ich dziedzictwa i jego wartości dla lokalnego 

rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
3. Nowe pomysły biznesowe związane z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa 

dla turystyki i gastronomii. 
4. Poszerzone rynki na lokalne produkty obszarów uczestniczących LGD. 
5. Zwiększony potencjał turystyczny obszarów LGD, zwłaszcza turystyki kulinarnej i ekoturystyki.  
6. Wzrost szans młodzieży na zatrudnienie. 
7. Stworzone międzynarodowe sieci, partnerstwa i zawiązane przyjaźnie.  

 
Okres realizacji 
Założony okres realizacji projektu HESTIA wynosi 22 miesiące: od 1 października 2018 roku do 30 września 
2020 roku. 

 

 



Budżet projektu 
Budżet projektu będzie stanowił sumę budżetów wszystkich Partnerów na ich działania związane 
z projektem. Udziały Partnerów w budżecie projektu będą zróżnicowane, zależnie od zakresu 
przewidzianych przez nich działań i poziomu cen na ich obszarach. Każdy Partner pokryje:  

 koszt zakupionych przez niego usług i towarów,  

 koszt pracy, 

 udział w kosztach koordynacji projektu. 
 

Szacunkowa wartość budżetu projektu i udziały Partnerów wynoszą: 

LGD Aktywni Razem 100 000 PLN 25 000 EUR 

LGD Zalew Zegrzyński 120 000 PLN 30 000 EUR 

LGD Cserhatalja 9 075 619 HUF 29 245 EUR 

LGD Outokaira - 20.000 EUR 

Projekt HESTIA  - 104 245 EUR 

 


