
Agroturystyka przyjazna 
Naturze 2000 – cykl szkoleń



Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) 
– kim jesteśmy?  

• Mamy 25-letni dorobek i osiągnięcia,
• Propagujemy i wdrażamy zasady oraz rozwiązania sprzyjające 

zrównoważonemu rozwojowi  (ZR),
• Pomagamy budować  pozytywne relacje między rozwojem 

społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska,
• Opracowaliśmy definicję ZR zawartą w ustawie Prawo ochrony 

środowiska,
• Z naszych opracowań i rozwiązań korzysta administracja 

państwowa i samorządowa oraz środowisko akademickie
• Cieszymy się uznaniem w Polsce i za granicą.



Nasze główne obszary działania

Ochrona 
bioróżnorodności  

oraz  klimatu 

Edukacja 
ekologiczna Agroturystyka 

przyjazna Naturze 2000 
– cykl szkoleń



Agroturystyka przyjazna Naturze 2000
– cykl szkoleń

Dofinansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Okres realizacji: 

1 marca 2014 – 31 stycznia 2016

Zasięg ogólnopolski



Cel projektu

• jest wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, 

• integrowanie polityk i działań,

• budowanie pozytywnych relacji pomiędzy turystyką 
wiejską a ochroną różnorodności biologicznej.
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Harmonogram  

V-VI 2015

Przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania bezpłatnego certyfikatu Agroturystyka 
przyjazna Naturze „Blisko Natury”

VI 2015

Założenia do strategii promocji ofert turystycznych wykorzystujących walory Natury 
2000,

VII-IX 2015 

Ewaluacja nadesłanych zgłoszeń, audyty terenowe 



Harmonogram

IX 2015

Ogłoszenie wyników naborów do otrzymania certyfikatu Agroturystyka przyjazna 
Naturze „Blisko Natury”,

X 2015

Szkolenie ogólnopolskie i uroczyste nadanie certyfikatów  dla wyróżnionych ofert 



Proces
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Certyfikat – stopniowanie

• I stopień – pilotaż (80 certyfikatów nadawanych na okres 2 lat) 

- wymagania bazowe (oferta przyrodnicza 70% wagi 
certyfikatu),

• II stopień 

• III stopień 

Po zakończeniu projektu proces certyfikacji będzie kontynuowany.

Nadawane będą certyfikaty o różnych stopniach

zaawansowania.



Agroturystyka przyjazna Naturze 
„Blisko Natury”

Projekt  eko-znaku 



Certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze 
„Blisko Natury” – co dalej?
• Promocja odbiorców certyfikatu i  regionów w trakcie trwania projektu 

oraz po jego zakończeniu:

- foldery promujące regiony, 

- publikacje InE dotyczące agroturystyki,

- strona www.natura2000.org.pl,

• Fundacja InE – będzie czynić starania aby certyfikat był akredytowany 
przez jednostki ministerialne,

• Doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o certyfikat II i III stopnia, 

• Pomoc edukacyjna Fundacji InE
dla odbiorców certyfikatu nadawanego w ramach pilotażowego projektu

http://www.natura2000.org.pl/


Dziękujemy za uwagę !!!!

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok.1

00-743 Warszawa

e-mail: k.dmochowska@ine-isd.org.pl
p.jasniewicz@ine-isd.org.pl
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