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Motto: 

 

 

 Natura 2000 nową marką  

 

produktów i regionów turystycznych 
       

(Jolanta Kamieniecka. 2007)  

 



Turystyka a przyroda  

– może jednak razem? 

 
 

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym? 

Jak zasoby przyrodnicze zmienić w element atrakcyjności turystycznej? 

Jak można i wykorzystywać i dbać o przyrodę zarazem? 

Jak tworzyć oferty agroturystyczne w wymiarze ponadlokalnym? 

 

Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać 
podczas realizacji projektu:  

 

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 
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budowanie pozytywnych relacji  

turystyki wiejskiej 

 i ochrony różnorodności biologicznej  

w regionach,  

w których obszary Natura 2000  

stanowią lub mogą stanowić  

kluczowy walor produktu turystycznego. 
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Cel projektu 



Idea projektu (1) 

Zadaniem projektu jest:  
 

przekazanie i zastosowanie wiedzy i praktyki  

w zakresie  

poszanowania i wykorzystania walorów obszarów 

Natura 2000  

 

do zwiększania atrakcyjności oferty turystycznej  

i jej jakości ekologicznej 
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Idea projektu (2) 

Zasada „myśl globalnie – działaj lokalnie”  

 to kolejna przesłanka koncepcji szkoleń. 

 

Obszary Natury 2000 są walorem przyrodniczym  
o randze europejskiej,  

Można i należy to wykorzystać  do przygotowania  
i promocji regionalnych koncepcji  

 trwałego włączenia  
 aspektów przyrodniczych  

 do ofert agroturystycznych. 
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Sposób realizacji (1) 

 W ramach projektu zorganizowane zostaną: 

 6 szkoleń regionalnych, 

 2 szkolenia ogólnopolskie   

 3 szkolenia makroregionalne 

 konsultacje terenowe ze specjalistami. 

 Forma szkoleń: praca grupowa – grupa zadaniowa 

 Metoda: interaktywność, treningowo-warsztatową  

 Program zakłada zarówno:  

 przekaz wiedzy -podstaw teoretycznych,  

 zajęcia praktyczne kameralne i w terenie.  
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Sposób realizacji (2) 

 Integralnym elementem projektu będzie proces budowania  

zasad unikatowego ekoznaku dla ofert agroturystycznych 

  z osobliwościami Natury 2000  

 w jego – jeśli nie rdzeniu – to poszerzonej treści. 

 Celem tworzenie takiego wyróżnienia jest zbudowanie 

motywacji do rangowania jakości ekologicznej ofert  

i praktyk turystycznych według zasad zrównoważonego 

rozwoju.  

 Element przyszłościowy w systemie kategoryzacji 

obiektów turystyki wiejskiej.   
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Rezultaty (1) 

 Podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej turystów  

i zwiększenie ich zainteresowania wypoczynkiem na 

terenach wiejskich o wysokim potencjale przyrodniczym. 

 Rozwój wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń  

w zakresie tworzenia konkurencyjnej oferty 

agroturystycznej i włączanie w nią elementów środowiska 

przyrodniczego.  

 Zwiększenie atrakcyjności oferty agroturystycznej poprzez 

włączenie w nią tematyki przyrodniczej.  

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014 

9 



Rezultaty (2) 
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Stworzenie klimatu przyjaznego 

budowaniu i ocenie  

jakości ekologicznej turystyki wiejskiej   

 

 

Rozpoznanie uwarunkowań  

budowy systemu  

tej oceny   =   (certyfikatu)  
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Liderzy projektu zaprezentują swoje  

doświadczenia i oferty podczas  

 

AGROTRAVEL - 2015 r.  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  



Agroturystyka przyjazna Naturze 

2000 

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014 

12 

Projekt realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju 

www.natura2000.org.pl 

www.ine-isd.org.pl 

Przy wsparciu finansowym:  
 

   Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska  

   i Gospodarki Wodnej  

   oraz  

   

   Ministerstwa Sportu i Turystyki  

http://www.natura2000.org.pl/
http://www.ine-isd.org.pl/
http://www.ine-isd.org.pl/
http://www.ine-isd.org.pl/


Rejestracja  

       

 

 

       www.natura2000.org.pl 
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