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Idea projektu  

Motto: Natura 2000 nową marka  

Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony 
różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą 
stanowid kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu będzie przygotowanie grupy 
liderów organizacji działających na rzecz turystyki na terenach wiejskich, którzy w czasie trwania 
projektu oraz po jego zakooczeniu będą w skuteczny sposób wdrażad praktyczną wiedzę nt. 
prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 na poziomie 
lokalnym.  

Udział w szkoleniach grupowych organizowanych przez liderów regionalnych, a także realizacja 
zadao indywidulanych (w trakcie sezonu turystycznego) pozwoli przygotowad regionalne koncepcje 
włączenia aspektów przyrodniczych obszarów Natura 2000 do ofert stowarzyszeo 
agroturystycznych, wraz ze strategiami ich ogólnopolskiej promocji. Integralnym elementem cyklu 
szkoleo będzie także nadanie unikatowego ekooznaczenia ofertom turystycznym uwzględniającym 
osobliwości Natury 2000. Tworzenie takiego wyróżnienia, wspólne wypracowanie uwarunkowao  
i procedur jego przyznawania jest jednym z zadao szkoleniowych. Element ten jak dotąd nie 
występuje w systemie kategoryzacji obiektów turystyki wiejskiej, ale w dalszej perspektywie może 
stad się nowym wymogiem tego systemu, a Natura 2000 nowa marką produktów i regionów 
turystycznych. 

Dorobek wybranych stowarzyszeo agroturystycznych, grup LGD lub LOT zostanie zaprezentowany 
podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych AGROTRAVEL w kwietniu 2015 r. 

Czego oczekujemy od uczestników projektu: 

 wypełnienie formularza rejestracyjnego – warunek i podstawa kwalifikacji do projektu 

 uczestnictwa w szkoleniach przez cały cykl trwania projektu pod kierunkiem InE 

 współpracy zespołowej w grupie kierowanej przez lidera regionalnego z przyrodnikiem 

regionalnym i ekspertami InE 
 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAO: 

 trzydniowe szkolenia regionalne – maj/czerwiec 2014,  
 konsultacje terenowe oferta przyrodnicza w praktyce i jej wyróżniki (konsultacje dot. certyfikacji 

jakości ekologicznej w agroturystyce) – lipiec/wrzesieo 2014, 
 przygotowanie oferty reprezentowanego stowarzyszenia i wizji jej promocji – lipiec/wrzesieo 

2014  
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 trzydniowe ogólnopolskie szkolenie nt. strategii promocji ofert turystyki przyrodniczej w 
agroturystyce – październik 2014,  

 opracowanie materiałów promocyjnych i doskonalenie oferty stowarzyszenia – listopad 
2014/luty 2015, 

 warsztaty nt. dzielenia się zdobytymi w projekcie doświadczeniami podczas Międzynarodowych 
Targów Agroturystycznych AGROTRAVEL 2015 (kwiecieo 2015) 

 trzydniowe szkolenie makroregionalne nt. wymiany doświadczeo podobnych przyrodniczo 
regionów turystycznych, konsultacje ekolabelingu w turystyce wiejskiej – marzec/czerwiec 2015, 

 przygotowanie oferty pod kątem wyróżnienia ekooznaczeniem, jej wdrożenia i promocji  
w sezonie turystycznym – czerwiec/wrzesieo 2015, 

 szkolenie koocowe i uroczyste nadanie ekooznaczeo dla wyróżnionych ofert – październik 2015. 
 

Zapewniamy bieżące konsultacje specjalistów z uczestnikami cyklu szkoleo, serwis społecznościowy, 
rzetelną wiedzę o zasadach udostępniania turystycznego zasobów przyrodniczych i skutecznej 
promocji ofert turystyki przyrodniczej na rynku krajowym i europejskim. 
 
 
Dodatkowo o projekcie będziemy opowiadad w Kielcach na Międzynarodowych Targach 
Agroturystycznych AGROTRAVEL 2014.  
  
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach Dnia Eksperckiego POT 
„Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych”. Odbędzie się on 12 
kwietnia w sali DELTA w godzinach 10.00-13.30.  

Podczas warsztatów usłyszą Paostwo wystąpienia ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju: 

Jolanty Kamienieckiej   „Podnoszenie poziomu jakości ekologicznej ofert agroturystycznych w 
Polsce” – prezentacja projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”, 

Patrycji Manthey  „Ekocertyfikaty i ich rola w wzmacnianiu atrakcyjności ofert 
agroturystycznych” – przegląd certyfikatów i ecolabelingu w Europie. 

 

 


