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Historický přehled 

• 2001 – Uzavření ocelárny Ostrowiec, hlavní zaměstnavatel 
regionu; rostoucí míra nezaměstnanosti (přes 30 %) 

• Žádné vodárny, žádný systém odpadních vod ani pokrytí 
mobilní sítě; špatná vláda, chudoba 

• 2002 – Obyvatelé zaznamenali Asociaci pro rozvoj okresu 
Baltow, „Balt“ (120 lidí, nyní přes 290). Společně začali hledat 
způsob, jak efektivně využít přírodní krásy regionu, a upoutat 
tak pozornost turistů a oživit tuto lokalitu.  

• 2003 – Gerard Gierlinski z Národního geologického institutu 
našel v regionu Baltow otisk dinosauří stopy. Členové asociace 
se rozhodli, že využijí tento objev jako turistickou atrakci. 



Nápady 

• Nápady pro turistickou atrakci – místní potenciál: 

• Rafting na místní řece 

• Jurský park – dobrodružně vzdělávací park s dinosauřími 
replikami v životní velikosti (otevřen 2004) 

• Lyžařský svah (k zajištění práce v zimní sezóně) 

• Jízda na koni 

• Agroturistika  

• Zoo safari 
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Finanční zdroje 

• Program aktivizace venkovských oblastí (2002–2003) 

• Agro-Baltow program (2004–2005) 

• Sapard program (2004–2005) 

• Leader +, EQUAL (2005–2007) 

• Místní financování (soukromí dárci) 

• Dárcovství/sponzorování podniky 

• NGO  dárci 



Právní struktury a zaměstnanci 

• Asociace „BALT“ 

• Nadace „DELTA“ 

• „Allozaur“ (společnost s ručením omezením) 

• Nadace „Flint Circle“ 

 

• Přes 120 zaměstnanců, většinou dlouhodobě nezaměstnaní 
lidé 



Klíčové faktory úspěchu 

• Komplexnost– turistický produkt s kompletní infrastrukturou 

• Detailní pracovní plán – záměry a cíle, prostředky, lidé 

• Podpora obyvatelů, jejich zapojení 

• Schopnost využít okolnosti – objev dinosauří stopy 

• Podpora různých soukromých i veřejných partnerů 

• Odhodlání, vytrvalost, silní vedoucí pracovníci 

 



Hlavní překážky 

• Byrokratické bariéry – mnoho povolení, licencí atd. 

• Právní bariéry – rozdílné interpretace inovací turistických 
atrakcí 

• Počáteční kritický postoj části obyvatel 

 



Výsledky 

• Snížení míry nezaměstnanosti v lokalitě z více než 30 % v roce 
2001 na 4 % v roce 2009 

• Pracovní místa pro místní, někdy celé rodiny 

• Výstavba turistické infrastruktury (5 hotelů se stravovacím 
zařízením, 25 agro-turistických farem, 5 soukromých farem) 

• Značný nárůst obecních příjmů 

• Přestavba sociální infrastruktury (místa pro sociální a kulturní 
akce a venkovní události) 

• Bałtów ročně navštěvují tisíce turistů (přes 500 tisíc každý rok) 

• Ekonomický úspěch – nové parky byly otevřeny ve 2 dalších 
lokalitách v Polsku 

 

 



 Více informací najdete na www.juraparkbaltow.pl 

 

 

 

 

 

 

 
 


