
 
 

„Inkubator kuchenny i lokalne formy sprzedaży 
produktów lokalnych szansą na rozwój 

przedsiębiorczości wiejskiej” 
 
 

Zakrzów, 17-18.09.2015 r. 
 
 

Promocja i kanały dystrybucji produktów lokalnych wytworzonych w ramach IK 
na przykładzie jarmarków Gościńca 4 Żywiołów. 

 



Projekty realizowane przez Gościniec 4 żywiołów służące 
tworzeniu lokalnych kanałów dystrybucji spożywczych 

produktów   

 
• Projekt Leader w ramach osi 4 PROW ( cele i 

przedsięwzięcia LSR) 
• Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…..” 
• Projekt współpracy „Wioski tematyczne pomysłem na 

innowacyjne produkty turystyki wiejskiej” 
• Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji 

dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 
Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”  
 



 
 

Projekt współpracy „Wioski tematyczne pomysłem na 
innowacyjne produkty turystyki wiejskiej” 

  

Cel  projektu:   

        stworzenie podstaw działania  sieci 6 wiosek tematycznych i wypracowanie dla nich 
przykładowych ofert turystycznych nawiązujących do turystyki związanej z gospodarką wiedzy  
doznań i twórczości. Działanie sieci  ma się przyczynić do podniesienia atrakcyjności wiosek 
oraz uzyskania dodatkowych przychodów  ich mieszkańców.  

Adresaci : 

        wszyscy chętni  mieszkańcy  wybranych miejscowości chcący  wzmocnić życie społeczne wsi  
i pozyskać dodatkowe źródła dochodu. W jego ramach zostały opracowane i wstępnie 
sprawdzone produkty turystyczne wsi, których  podstawą  były zasoby  kulturowe, 
historyczne, przyrodnicze i społeczne poszczególnych wiosek.  

 



Sieć wiosek tematycznych „Od 
krakowiaków do Górali” 



     Jastrzębia – Wioska trzech wionków 

 Mieszkańcy Jastrzębi zapraszają na 
przepiękne 

spacery po malowniczych łąkach i wzgórzach. 
       
W trakcie spaceru można odwiedzić: 
• zielarkę Maciejową i spróbować ziołowych 

wionków, 
• Piotra snycerza, który pokaże swój warsztat 

pracy,  
• panią Jasię na polanie  Pasieka, która może 

da skosztować drożdżowych przysmaków. 
     Motywem przewodnim spaceru jest 

legenda 
 o Jastrzębi napisana przez Artura Gielatę  
i zilustrowana przez Kazimierza Wiśniaka. 





Gospodarstwo „Koło wiejskich tradycji”  

•  tradycyjne zajęcia gospodarskie: pokaz i nauka koszenia kosą,  

• Składanie  siana  na rogalu,  

• rozpalanie w piecu i pieczenie tradycyjnych ciast, 

•   zabawy w stodole, 

•  czytanie bajek na prawdziwym strychu, 

•  sianownica – zabawy z sianem i na sianie, 

• „pachnace błotko” – twórcze zabawy w błocie, 

•  warsztaty plecionkarskie, 

•  warsztaty tworzenia żywych rzeźb z wierzby, 

•  spacery badawcze: przyrodnicze, literackie, fitness w stodole 





Cykliczne wydarzenia w Lanckoronie 
promujące produkty lokalne  

• Mini Targi Produktu Lokalnego (maj- wrzesień) 

• Jarmark Świętojański (czerwiec) 

• Romantyczna Lanckorona (sierpień) 

• Anioł w Miasteczku (grudzień)  



Mini Targi Produktu Lokalnego 

 

Organizowane od wiosny  
przez Gościniec 4 
żywiołów mają za zadanie 
promocją lokalnych 
producentów, rolników 
oraz rękodzieła 
artystycznego. 

 







Romantyczna Lanckorona 

• Raz w roku w   sierpniu "miasteczko na 
wzgórzu"- Lanckoronę biorą we władanie 
Amor i Wenus. Przywabieni niepowtarzalnym 
klimatem tego miejsca i zapachami lubczyku, 
nawłoci oraz zupy chrzanówki, zjeżdżają tu 
zakochani z całego kraju.  



Afrodyzjaki Prosto od Rolnika 







Anioł w Miasteczku 

• Festiwal Anioł w Miasteczku to jedyna w swoim rodzaju 
wydarzenie w Polsce- zawsze w pierwszy weekend po 
Mikołaju do Lanckorony "zlatują" anioły z różnych stron 
świata i nieba. Ideą lanckorońskiego festiwalu jest 
wspólna zabawa i  otwieranie ludzkich serc. Zwrócenie 
uwagi na fakt, iż wokół nas są ludzie pełni dobroci, 
zaangażowania, którzy pomagają potrzebującym, 
poświęcają swój czas, dzielą się dobrą energią, 
pomysłami i swoimi talentami. Anioły są wśród nas- 
każdy może stać się aniołem dla innej osoby i poczuć 
jego serce napełniające się radością. 
 





Anielskie Przysmaki  





Rezultaty działań Gościńca 4 żywiołów 

• Zaangażowanie w promocję regionu Gościńca 
4 żywiołów przyczynia się do poprawy bytu 
mieszkańców 

• Integruje mieszańców regionu 

• Aktywizuje mieszkańców regionu 

• Pokazuje model spędzania wolnego czasu 

• Stara się podtrzymywać tradycję regionu 



Znak promocyjny- Smaki 4 żywiołów  

Celem przyznawania znaku 
promocyjnego jest identyfikacja oraz 
promocja lokalnych produktów 
rzemieślniczych, żywnościowych, 
turystycznych oraz inicjatyw lokalnych, 
służących promocji i aktywizacji obszaru 
funkcjonowania Lokalnej Grupy 
Działania (LGD) „Gościniec 4 Żywiołów” 
tj. gmin: Kalwaria Zebrzydowska, 
Lanckorona, Mucharz i Stryszów. 



Znak promocyjny przyznawany jest produktom w czterech kategoriach:  
 a) produkt rękodzielniczy (artystyczny),  
b) produkt spożywczy,  
c) produkt turystyczny,  
d) inicjatywa lokalna, służąca promocji i aktywizacji obszaru.  
  
Produkty pretendujące do przyznania znaku promocyjnego  powinny: 
 
- być wytwarzane, oferowane lub realizowane na obszarze LGD,  
- być w ciągłej sprzedaży i ogólnie dostępne, uwzględniając uwarunkowania sezonowe i sposób 
realizacji np. inicjatyw lokalnych,  
- być wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla środowiska”  
w każdej fazie produkcji (realizacji), sprzedaży i rozkładu,  
- być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą (usługodawcą) lub grupą wytwórców 
(usługodawców),  
- spełniać wymogi prawne, jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyborów (usług) w 
świetle aktualnie obowiązujących przepisów. 

 



Oznakowanie produktów  



Dziękuję za uwagę 
Zapraszamy do współpracy. 

 

Renata Bukowska 
Prezes LGD „Gościniec 4 Żywiołów” 

34-143 Lanckorona 587 
e-mail: renatabukowska@poczta.onet.pl 

Tel. 662 – 147 - 884 
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