
    

“Rola innowacyjnych klastrów regionalnych  
w rozwoju turystyki” 

 
Gudauri, Gruzja 

 
Termin: 5-6 marca2020 

 
Miejsce wydarzenia: Hotel Marco Polo, Gudauri, 4702, Gruzja 

 
  

5  Marca 2020 | Dzień I 
 

9.30 – 10.00 
 

Rejestracja, powitalna kawa 

 
 
10:00-10.30 
Sala konferencyjna 

Otwarcie konferencji/przywitanie uczestników 
Wprowadzenie na temat turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej 
i Gruzji 
 

• Krzysztof Krystowski, Prezes Śląski Klaster Lotniczy, Związek 
Pracodawców Klastry Polskie, Członek European Cluster Expert 
Group, Komisja Europejska (Polska) 

• Natalie Kvachantiradze–Przewodnicząca Georgian Tourism 
Association (Gruzja)  

10.30 – 12:00 
Sala konferencyjna 
 

Sesja 1: Rola klastrów w nowoczesnej turystyce i rekreacji (w 
ramach“Experience Industry") 

 

Zagadnienia poruszane podczas sesji: 
• Obecna i przyszła rola organizacji klastrowych w zakresie 

turystyki i rekreacji, będących częścią nowego innowacyjnego 
“Experience Industry" w krajach V4 i Gruzji – modele działania, 
źródła finansowania, kierunki rozwoju.  

• Dotychczasowe doświadczenia – wnioski wyciągnięte przez 
klastry i inne organizacje pozarządowe pracujące w “Experience 
Industry", działające w krajach V4. Jakie są ich sukcesy i jakie są 
ich problemy? Jak klastry turystyczne finansują swój rozwój?  

 
Na te i inne pytania będą odpowiadać eksperci z krajów Grupy 
Wyszehradzkiej. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
 
 
Warsztaty/dyskusja: 
30 minut: Warsztaty/dyskusje w stylu World-café, po których nastąpi 
podsumowanie powyższych tematów 
 

11.50 – 12.30 Przerwa kawowa  
12.30-14.00 
Sala konferencyjna 

Sekcja 2: Turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe Gruzji. 
 
 
Zagadnienia poruszane podczas sesji: 

• Udział innowacji w  turystyce jest coraz większy, ale nie jest 
wystarczający. 

• Jakie są szanse dla firm z krajów V4 i gruzińskich na uzyskanie 
wsparcia finansowego na współpracę i innowacje w 
doświadczonej gospodarce opartej na UE i innych funduszach 



    
publicznych?  

• Możliwe obszary współpracy z gruzińskimi firmami 
turystycznymi, jak zachęcić firmy z krajów V4 do współpracy z 
firmami gruzińskimi, itp.  

 
Warsztaty/dyskusja: 
30 minut: Warsztaty/dyskusje w stylu World-café, po których nastąpi 
podsumowanie powyższych tematów  

14.00-15.00 
 

Networking  
Przerwa na lunch  

15.00-16.30 
Sala konferencyjna 

Sesja 3: Administracja regionalna oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa – ich ważna rola w przemyśle turystycznym oraz 
usługi dla przemysłu 
 
Zagadnienia poruszane podczas sesji: 

• Kulturowa atrakcyjność regionów, regionalne produkty, 
specyficzne potrawy w lokalnej kuchni, turystyka kulinarna, 
wina, sery itd. 

• Przemysł żywieniowy i jego wkład w budowanie atrakcyjności 
turystycznej regionów ( regionalne produkty) 

 
Warsztaty/dyskusja: 
20 minut: Warsztaty/dyskusje w stylu World-café, po których nastąpi 
podsumowanie powyższych tematów  

16.30 – 16.45 
Sala konferencyjna 

Wystąpienia podsumowujące I dzień wydarzenia: 
• Krzysztof Krystowski 
• Natalie Kvachantiradze  

20:00-... Uroczysta kolacja dla uczestników. 

  
6 Marca 2020 | Dzień II  

9:30 – 18:00 Wizyta studyjna dla uczestników/spotkania z firmami: 
• Kurort Gudauri ( Gudauri to górski kurort w Gruzji, leżący w 

górach Kaukazu w regionie Mccheta-Mtianetia) 
• Wizyta w winiarni w Gruzji  

 
Organizatorzy: 
Związek Pracodawców Klastry Polskie, Polska 
GeorgianTourismAssociation(GTA), Gruzja 
International Center for Advancement of Research, Technology and Innovation, Gruzja 
Hírös Supplier Cluster, Węgry 
National Cluster Association, Czechy 
Cluster of regional development, Słowacja 
Śląski Klaster Lotniczy, Polska 
 
 


