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 „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”  

 Obszar 2: Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego; Kierunek 2.2: Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz 

komercjalizacja usług czasu wolnego;  

Kluczowe działania: Turystyka pielgrzymkowa, Turystyka miejska i kulturowa 

 „Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata  2008-2013” 

 Produkt: Turystyka miejska, kulturowa oraz pielgrzymkowa 

 Priorytety Samorządu Województwa Małopolskiego w kadencji 2012-2014 

 Opracowanie i wdrożenie nowego markowego produktu turystyki religijnej wykorzystującego dorobek  

i działalność bł. Ojca Świętego Jana Pawła II 

 „Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej” - Uchwała Zarządu WM 

Nr 86/12 z dn. 31 stycznia 2012r. o wyborze projektu do dofinansowania;  

 Wzmocnienie istniejących i stworzenie nowych produktów turystyki religijnej Małopolski –  konkurs ofert 

„Małopolska Gościnna”; 

 Realizacja partnerstwa strategicznego w ramach współpracy z Miastem Kraków w celu kreowania marki 

„Małopolska” - Wspólna realizacja projektów w zakresie turystyki religijnej 

Działania Samorządu Województwa Małopolskiego 
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Cel religijny przyjazdów do Małopolski deklarowało: 

2011r.: 

 6% - turystów Polskich 

 9,2% - odwiedzających Polskich 

 4,4% - turystów zagranicznych  

2010r.: 

 2,8% - turystów Polskich 

  7,7% - odwiedzających Polskich 

 2,3 % - turystów zagranicznych 

 

 

* wg badań ruchu turystycznego w woj. małopolskim w 2011r. i 2010r. 

Ruch turystyczny w Małopolsce 
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 ponad 120 sanktuariów  
Kraków-Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków – Mogiła, Wadowice, Ludźmierz, Krzeptówki 

 Kraków-Łagiewniki - centrum światowego kultu Bożego Miłosierdzia i kultu św. Siostry Faustyny  

 znajduje się w grupie 30 najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych chrześcijaństwa 

 należy do grupy 60 głównych centrów pielgrzymkowych wszystkich religii (pielgrzymi z ponad 100 krajów) 

 należy do grupy 10% sanktuariów poświęconych Jezusowi Chrystusowi  

 najważniejsze miejsca związane z bł. Janem Pawłem II – Kraków, Wadowice, Zakopane, Ludźmierz, Stary 

Sącz, Tatry, Beskidy, Piesze Szlaki Papieskie m.in. Małopolski Szlak  Papieski im. Jana Pawła II 

 Budowa Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” oraz Sanktuarium bł. Jana Pawła II 

 Modernizacja Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II (I poł. 2013) – nowa, multimedialna 

ekspozycja 
 

 

 

Potencjał Krakowa i Małopolski do rozwoju turystyki religijnej 



Małopolska bł. Janowi Pawłowi II 

 

 

Działania zrealizowane w 2011r. – w roku beatyfikacji Jana Pawła II: 

 Wystawa fotografii „Jan Paweł II. Album Rodzinny” w Krakowie  

 Promocja Małopolski na rynku włoskim - workshop dla branży i prezentacja dla mediów w Rzymie 
(Województwo Małopolskie, Miasto Kraków, MOT, POIT w Rzymie) 

 „Małopolskie Dni bł. Jana Pawła II”  

 Program „Małopolska Janowi Pawłowi II” 

 Wydawnictwa: „Małopolska. Śladami Jana Pawła II”, „Odkryj Małopolskę.  

Sanktuaria i miejsca kultu religijnego”, „Małopolska. Sanktuaria oraz  miejsca kultu religijnego” 

 Zeszyty tematyczne „Małopolska Sacrum” (insert do Gazety Krakowskiej) 

 Serwis www.jp2.malopolska.pl (wersja polska, włoska, hiszpańska) 
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 Kwota dofinansowania - 75% - 830 334 zł 

 Środki regionalne - wkład własny obu stron - 25% wartości projektu - 276 778 zł 

Województwo Małopolskie (Lider) :  

 469 350 zł w tym wysokość wkładu własnego to 117 337,50 zł 

 

Gmina Miejska Kraków (Partner): 

 637 762 zł w tym wysokość wkładu własnego 159 440,50 zł  

 koszty niekwalifikowane - 54 400 zł 

 

 Termin zakończenia: listopad 2013r. 
 

 

 

 

 

 

„Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski  

na arenie międzynarodowej” 

Całkowita wartość Projektu - 1 161 512 zł  

w tym koszty kwalifikowane  - 1 107 112 zł 
 

 

 



7 

 

 Obszar kampanii:  

Europa: Włochy (Mediolan, Loreto, San Giovanni Rotondo), Francja (Lourdes),  

Hiszpania (Madryt, Santiago de Compostela), Portugalia (Fatima) 

 

 Grupa docelowa:  

touroperatorzy, dziennikarze, zagraniczne środowiska opiniotwórcze (instytucje kościelne, 

naukowe, akademickie zajmujące się organizacją przyjazdów religijnych) oraz potencjalni 

turyści  

 

 

 

 

„Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski  

na arenie międzynarodowej” 



Kampania promocyjna - działania 

 Działania 2012r. 

 Przygotowanie oferty turystyki religijnej Krakowa  i Małopolski 

 tematyczne wydawnictwa promocyjne (6 wersji językowych) 

 film  promocyjny (6 wersji językowych) 

 materiały informacyjno-promocyjne 

 tematyczna strona internetowa w ramach MSIT 

 Spotkanie branżowe typu „workshop” – Madryt (październik) 

Działania 2013r. 

 Przeprowadzenie akcji promocyjnych w europejskich centrach  

religijnych (Loreto, San Giovanni Rotondo, Fatima, Lourdes,  

Santiago de Compostela) z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum 

Jana Pawła II (kwiecień/maj) 

 spotkanie branżowe typu „workshop” – Mediolan (maj) 

 międzynarodowa konferencja w Krakowie (październik) 

     „Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej” 
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 wypromowanie Krakowa i Małopolski jako europejskiego centrum turystyki religijnej 

 

  wzrost liczby turystów przyjeżdżających do Małopolski  w celach religijnych i kulturowych 

 

 wykreowanie  pozytywnego wizerunku i zwiększenie konkurencyjności regionu 

 

 zwiększenie rozpoznawalności marki „Małopolska” na arenie międzynarodowej  

 

 poprawa gospodarczej i społecznej kondycji województwa poprzez zwiększenie 

zainteresowania regionem potencjalnych inwestorów i turystów 

 

 
 

Cele i efekty realizacji projektu 
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Szlaki tematyczne 

 Szlak Architektury Drewnianej (SAD)  
36 kościołów, 49 cerkwi w tym 4 obiekty wpisane na Listę UNESCO 

 Małopolska Droga św. Jakuba  
m.in. Tuchów, Tarnów, Bochnia, Lipnica Murowana 

 Szlak św. Szymona w Lipnicy Murowanej  
m.in. kościółek św. Leonarda wpisany na Listę UNESCO, Sanktuarium św. Szymona, kościół św. Andrzeja,  

rynek z figurą św. Szymona, Dwór Ledóchowskich 

 Południowo-Zachodni Szlak Cysterski 
 projekt dofinansowany z POiG 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 

 Liderem projektu jest Woj. Dolnośląskie w partnerstwie 20 podmiotów (4 województwa, 12 gmin, 4 ROT-y) 

 obiekty z Małopolski: Kraków-Mogiła, Kraków-os. Szklane Domy, Ludźmierz, Trybsz, Czarna Góra, Prandocin, 

Szczyrzyc, Jodłownik 

 
 

Rozwój oferty turystyki religijnej Małopolski 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


