
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
ODZIAŁYWANIE PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNO-
EDUKACYJNE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO

Z ELEMENTAMI OCHRONY PRZYRODY



Cel ogólny:

 podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski w oparciu o zasoby 

dziedzictwa regionalnego, w tym w szczególny sposób walory przyrodniczo-

krajobrazowe;

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Pogórza Ciężkowickiego bazując na zasobach 

przyrodniczych i przestrzennych m.in. poprzez poprzez szereg inwestycji publicznych, 

zorganizowanych wokół jednego spójnego obszarowo projektu;

 nadanie mu nowego impulsu rozwojowego obszarowi, a poprzez to stworzenie 

atrakcyjniejszych warunków do życia i pracy mieszkańcom gmin realizujących wspólnie 

projekt. 



Cel główny
 turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Pogórza Ciężkowickiego wraz z 

rozbudowanym programem związanym z edukacją, ochroną przyrody oraz 
profilaktyką zdrowotną w oparciu o endogeniczne zasoby przyrodniczo-
krajobrazowe.

Cele pośrednie
 wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej obszaru oraz dywersyfikacji ruchu turystycznego na innych, cennych 
przyrodniczo obszarach Małopolski;

 zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej (w szczególności na terenie parków 
krajobrazowych) wraz z szeroką i nowoczesną edukacją ekologiczną;

 nadanie nowego impulsu rozwojowego i ożywienie gospodarcze gmin Pogórza Ciężkowickiego 
i tworzenie warunków rozwoju gospodarczego i lokowania się nowych inwestycji związanych z 
funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi;

 wzrost zainteresowania poszczególnymi miejscowościami zaangażowanymi w realizację 
projektu;

 znaczące podniesienie jakości życia miejscowej ludności poprzez stworzenie 
atrakcyjnych miejsc pracy oraz możliwości samozatrudnienia.



Odbiorcy podejmowanych działań
 osoby starsze i szukające tu możliwości poprawy stany zdrowia i kondycji
 rozwój na obszarze Pogórza Ciężkowickiego tzw. „srebrnej gospodarki” (gospodarki 

senioralnej), obejmującej tworzenie i rozwój systemu usług oraz dóbr ukierunkowanych na 
zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, bytowych oraz zdrowotnych osób starszych (także w 
wymiarze długoterminowym). Usługi związane z opieką medyczną, opieką pielęgnacyjną, 
sanatoryjną oraz rehabilitacyjną,

 do roku 2025 wzrost liczby osób w wieku 65+ do 21%. W ciągu 10 lat ponad 40% populacji 
Polski to będą osoby w wieku do 14 lat oraz powyżej 60 roku życia, stanowiąc zwiększającą 
się grupę klientów.

 osoby młodsze, jako element świadomej profilaktyki
 oferta kierowana do tej grupy wykorzystuje coraz większą świadomość ludzi młodych i w 

średnim wieku dotyczącą potrzeby profilaktyki przeciwstarzeniowej, 
 oferta ogólnodostępnych łazienek wsparta ofertą pensjonatów i hoteli powinna stwarzać 

szanse dla osób, które szukają miejsca, w którym mogą połączyć wypoczynek i relaks z 
diagnostyką medyczną, terapią, medycyną przeciwstarzeniową i estetyczną, zabiegami 
kosmetycznymi, masażami i hydroterapią metodą Kneippa. 

 ośrodki powinny oferować zróżnicowane pakiety profilaktyczno-zdrowotne oferujące m.in. 
kompleksowy monitoring stanu zdrowia, dostosowany do płci i wieku, modyfikacje 
codziennych nawyków żywieniowych, poprawia aktywności fizycznej, dając podstawy trwałej
poprawy stanu zdrowia.



 osoby szukające atrakcyjnych, ciekawych, innych miejsc wypoczynku
 osoby, które poszukują nowych, nieznanych sobie do tej pory miejsc i atrakcji. Ich pobyt 

będzie miał raczej charakter jednorazowy, przy czym cięgle znajdować się będą nowe osoby, 
które będą chciały odkryć nieznane sobie Pogórze Ciężkowickie z jego unikatową ofertą 
przyrodniczą, krajobrazową i turystyczno-rehabilitacyjną. 

 rodziny, jako miejsce weekendowych czy wiosenno-letnio-jesiennych 
kilkudniowych wypadów rekreacyjnych

 głównie mieszkańcy małopolski i województw sąsiednich, w tym głównie Śląska i w części 
Podkarpacia, którzy poszukują atrakcyjnych miejsc na krótki np. weekendowy wypoczynek. W 
tej grupie najistotniejsza będzie oferta turystyczno-rekreacyjna (szlaki rowerowe, 
infrastruktura rekreacyjna w postaci kortów, boisk, wreszcie oferta typu wellness&spa). 
Oferta związana z ogólnodostępnymi łazienkami, rozpropagowanie metody Knaippa czy 
obiekty edukacyjne mogą być dodatkowymi atrakcjami, które przesądzą o wyborze tej, a nie 
innej destynacji, jako miejsca na krótki, kilkudniowy, aktywny wypoczynek.

 dzieci i młodzież – zarówno jako atrakcyjne miejsce zabaw w otoczeniu 
wody, jak i miejsce proponujące ciekawą i nowoczesną w formie edukację 
związaną z szeroko pojętymi kwestiami obiegu wody w przyrodzie.

 oferta edukacyjna (Dom Wody, Skalna Baszta, istniejące Muzeum Przyrodnicze, planowane 
atrakcje MCE-N) sprawi, iż obszar ten stanie się niezwykle atrakcyjny jako miejsce jedno- i 
kilkudniowych wycieczek szkolnych, a także indywidualnych przyjazdów rodziców z dziećmi w 
celu zapoznania się z atrakcyjnymi wystawami i prezentacjami.



Długofalowe oddziaływanie projektu

Istotą projektu jest – poprzez inwestycje publiczne w ogólnodostępną 
przestrzeń - zapoczątkowanie procesu przemian i rozwoju obszaru Pogórza 
Ciężkowickiego w oparciu o endogeniczne potencjały przyrodniczo-
krajobrazowe, w tym w sposób szczególny oparte o koncepcję wodolecznictwa.

Wpływ podejmowanych działań na obszar Pogórza Ciężkowickiego:
 tworzenie nowych miejsc pracy w szeroko rozumianej branży turystyczno-

rekreacyjnej po zrealizowaniu inwestycji 

 rozwój rolnictwa na obszarze Pogórza Ciężkowickiego i wzrost dochodów 
gospodarstw indywidualnych 



Długofalowe oddziaływanie projektu (c.d.)

 wzrost atrakcyjności miejscowości i gmin, a w konsekwencji zwiększone 
wpływy budżetowe samorządów; 

 rozwój innowacyjnego (nieobecnego dotąd w ofercie regionu) produktu 
turystycznego-rekreacyjno-zdrowotnego w Małopolsce;

 poprawa stanu zdrowia osób korzystających z metody Kneippa (zarówno 
mieszkańców regionu, jak i gości odwiedzających Małopolskę); 

 stworzenie nowej formy aktywnego spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców obszaru Pogórza Ciężkowickiego;

 zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo, 
które powinny podlegać ochronie (Tatry, Pieniny, Rejon Babiej Góry czy Ojcowa). 


