
Projekt współpracy 
HESTIA – I etap

„HESTIA - Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / 
HESTIA - Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM



Cel projektu

 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

 termin realizacji: 23.04.2019 - 30.06.2020

 budżet projektu: 

• całkowita wartość zadań: 28 267,64 zł

• przyznana kwota pomocy: 28 267 zł 



Partnerzy międzynarodowego projektu współpracy

 Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM (LGD AR, Polska)

 Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI (LGD ZZ, Polska)

 Lokalna Grupa Działania OUTOKAIRA (LGD OT, Finlandia) 

 Lokalna Grupa Działania CSERHATALJA (LGD CS, Węgry) 



Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

 Cel ogólny 3. 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

 Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas!



Opis

Projekt współpracy HESTIA ma służyć pełniejszemu wykorzystaniu popytu na turystykę 
związaną z dziedzictwem kulturowym, w tym zwłaszcza kulinarnym wsi, obejmującym 
lokalne produkty (zwłaszcza spożywcze), a także jej dziedzictwem przyrodniczym. Projekt 
zakłada też stworzenie modelowego podejścia umożliwiającego głębszą synergię 
pomiędzy (eko)turystyką, lokalnymi produktami spożywczymi /gastronomią 
i zatrudnieniem.  

Udział partnerów z Polski, Węgier i Finlandii daje możliwość wymiany doświadczeń 
i wiedzy oraz wygenerowania nowych rozwiązań poprzez wykorzystanie zewnętrznego 
spojrzenia na potencjał i problemy każdego z uczestniczących w projekcie obszarów. 
Poprzez promocję lokalnego dziedzictwa w uczestniczących społecznościach (także 
z pomocą partnerów, ponieważ sami często nie zauważamy lub nie doceniamy tego, czym 
dysponujemy) służy rozwojowi lokalnej tożsamości, stanowiącej bazę dla mocniejszego 
zaangażowania się mieszkańców w procesy rozwojowe. Projekt daje też możliwość 
promocji oferty każdego z uczestniczących obszarów (turystycznej, kulinarnej itp.) na 
obszarach partnerskich.



Zadania I etapu

Realizacja 4 zadań:

 Spotkanie inicjujące projekt (zorganizowane na terenie LGD AKTYWNI RAZEM, 
przedyskutowanie szczegółów działań projektu HESTIA i osiągnięcia jednakowego 
rozumienia celów i sposobu realizacji projektu, omówienie zagadnień związanych 
z realizacją projektu, harmonogramem poszczególnych działań, rekrutacją 
uczestników i wizytami studyjnymi, w tym szkoleniami kulinarnymi, przedstawienie 
planu pobytu przedstawicieli LGD z zagranicy, omówienie kolejnych działań 
zaplanowanych w ramach projektu, w szczególności szkoleń i praktyk 
gastronomicznych dla młodzieży, zaplanowanych publikacji i działań promocyjnych, 
ustalenie szczegółowego harmonogramu prac dla partnerskich LGD; prezentacja 
walorów kulturowych obszaru LGD AR partnerom projektu współpracy).

 Rekrutacja uczestników (ogłoszenia w celu rekrutacji uczestników, promocja celów 
i działań projektu HESTIA na obszarze każdej LGD, adresowana do grup docelowych 
projektu w celu skłonienia ich przedstawicieli do udziału w projekcie, wyłoniona 
grupa uczestników projektu spośród gestorów branży gastronomicznej, uczniów 
szkół ponadpodstawowych z profilami gastronomicznymi w liczbie osób 
niezbędnych do realizacji poszczególnych działań)



Zadania I etapu, c.d.

 Wizyta studyjna w Finlandii, w tym szkolenie kulinarne (wizyta uczestników 
projektu i przedstawicieli z obszarów LGD AR i ZZ na obszarze LGD OK w celu 
poznania sposobów wykorzystania jego dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego dla rozwoju turystyki, zwłaszcza kulinarnej i ekoturystyki;  
zadanie umożliwiło przedstawicielom branży gastronomicznej oraz 
młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej o profilu gastronomicznym 
z obszarów LGD zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju turystyki, zwłaszcza 
kulinarnej i ekoturystyki na terenie LGD Outokaira (LGD OK). W trakcie 
wizyty podczas szkolenia kulinarnego odbyły się warsztaty kulinarne dot. 
tradycyjnej kuchni obszaru LGD OK. Nastąpiła wymiana doświadczeń 
w zakresie tworzenia produktów turystyki kulinarnej i (eko)turystyki)



Zadania I etapu, c.d.

 Wizyta studyjna w Polsce, w tym szkolenie kulinarne (wizyta uczestników 
projektu i przedstawicieli z obszaru LGD OK na obszarze LGD AR i ZZ w celu 
poznania sposobów wykorzystania jego dziedzictwa kulturowego                                
i przyrodniczego dla rozwoju turystyki, zwłaszcza kulinarnej i ekoturystyki; 
zadanie umożliwiło przedstawicielom branży gastronomicznej oraz 
młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej o profilu gastronomicznym 
z obszarów LGD zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju turystyki, zwłaszcza 
kulinarnej i ekoturystyki na terenie LGD Aktywni Razem (LGD AR) oraz LGD 
Zalew Zegrzyński (LGD ZZ). W trakcie wizyty podczas szkolenia kulinarnego 
odbyły się warsztaty kulinarne dot. tradycyjnej kuchni obszarów LGD AR 
i LGD ZZ. Nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia produktów 
turystyki kulinarnej i (eko)turystyki)



Spotkanie inicjujące projekt

 

 



Rekrutacja uczestników

                                          

 
Międzynarodowy projekt współpracy 

”HESTIA - Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości” 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM (LGD AR), trójsektorowe partnerstwo  podmiotów sektora 

publicznego, gospodarczego i społecznego, działające na obszarze gmin: Gąbin, Gostynin, miasto Gostynin, Łąck, Nowy 

Duninów, Sanniki, Szczawin Kościelny, Pacyna, Słubice, Iłów, Brudzeń Duży przystąpiło do realizacji międzynarodowego 

projektu współpracy pn. ”HESTIA - Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”.  

Partnerami LGD AR w projekcie HESTIA są Lokalne Grupy Działania: ZALEW ZEGRZYŃSKI, OUTOKAIRA (Finlandia) 

i CSERHATALJA (Węgry). 

Celem projektu HESTIA jest rozwój potencjału turystycznego obszarów LGD – Partnerów w projekcie, szczególnie 

w zakresie turystyki kulinarnej i ekoturystyki. Dlatego głównymi grupami docelowymi projektu są lokalne podmioty w branży 

turystycznej i gastronomicznej oraz młodzież zainteresowana pracą w placówkach gastronomicznych lub ich prowadzeniem. 

Cele szczegółowe projektu HESTIA to m.in.: 

∙ Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia produktów turystyki kulinarnej i (eko)turystyki 
∙ Zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy i zapewnienie wykwalifikowanych pracowników podmiotom gastronomicznym 

na obszarach LGD  
∙ Rozwój opartych na lokalnym dziedzictwie produktów i usług  
∙ Wzajemna promocja produktów i usług kulinarnych i turystycznych na obszarach partnerskich LGD i poza nimi. 

Działania realizujące te cele to m.in.: 

∙ Wizyty studyjne, w tym szkolenie kulinarne, w Finlandii i na Węgrzech 
∙ Wizyta studyjna partnerów fińskich i węgierskich, w tym szkolenie kulinarne, w Polsce 
∙ Lokalne warsztaty kulinarne w Polsce, Finlandii i na Węgrzech 
∙ Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i praktyki dla młodzieży w placówkach gastronomicznych 
∙ Opracowanie publikacji zawierającej polskie, węgierskie i fińskie przepisy kulinarne i katalog lokalnych produktów i usług 
∙ Działania promujące lokalne produkty, usługi (eko)turystyczne i współpracę   
∙ Rozwój Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD AKTYWNI RAZEM. 
∙ Stworzenie Szlaków Dziedzictwa Kulturowego na obszarze LGD AKTYWNI RAZEM 
∙ Opracowanie przewodnika turystycznego obszaru LGD AKTYWNI RAZEM 
∙ Wyjazd na obszar LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI, promujący produkty lokalne i ofertę turystyczną obszaru LGD AKTYWNI 

RAZEM 

Założone rezultaty projektu HESTIA to m.in.: 

∙ Zwiększona świadomość każdej społeczności dot. ich dziedzictwa i jego wartości dla lokalnego rozwoju społeczno-

ekonomicznego  
∙ Nowe pomysły biznesowe związane z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa dla turystyki i gastronomii 
∙ Zwiększony potencjał turystyczny obszarów LGD, zwłaszcza turystyki kulinarnej i ekoturystyki 
∙ Większe szanse młodzieży na rynku pracy 
∙ Większa podaż wykwalifikowanej kadry w lokalnej gastronomii  
∙ Stworzone międzynarodowe sieci, partnerstwa i zawiązane przyjaźnie  

 

Zachęcamy do udziału w projekcie osoby i podmioty z grup docelowych projektu HESTIA z obszaru LGD AKTYWNI 

RAZEM:  

∙ podmioty w branży turystycznej i gastronomicznej 
∙ młodzież zainteresowaną pracą w placówkach gastronomicznych lub ich prowadzeniem 
∙ mieszkańców i podmioty zainteresowane promocją, wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych, w tym zwłaszcza: 

osoby w wieku 50+ i kobiety 
∙ mieszkańców i podmioty zainteresowane rozwojem turystyki wiejskiej, w tym zwłaszcza turystyki kulinarnej i ekoturystyki 

Szczegółowy opis projektu znajduje się pod adresem: www.aktywnirazem.pl  

                                            

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 



Wizyta studyjna w Finlandii, w tym szkolenie kulinarne



Wizyta studyjna w Polsce, w tym szkolenie kulinarne




