
Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje 

Turystyczne EDEN



• Akronim EDEN w rozwinięciu oznacza European Destinations
of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne)

• Projekt od 2006 roku promuje zrównoważone modele rozwoju 
turystycznego w całej Unii Europejskiej



• Projekt opiera się na organizacji konkursów zwracając uwagę 
na wartości, różnorodnośd i wspólne cechy europejskich 
atrakcji turystycznych 

• Polska dołączyła do projektu w 2009 roku a jej koordynatorem 

została Polska Organizacja Turystyczna



• Konkurs EDEN pomaga w rozpowszechnianiu 
zrównoważonych praktyk oraz w przekształcaniu ich na 
ośrodki całoroczne. Tym samym proces ten ma na celu 
odciążenie miejsc nadmiernie obciążonych ruchem 
turystycznym.

• Każdy wybrany temat służy uwydatnieniu różnych aspektów 
regionalnych atrakcji w Europie i jest związany ze 
zrównoważonym rozwojem, czy to z punktu widzenia kultury, 
gospodarki, lokalnego zaangażowania, czy też środowiska.



Co roku wybierany jest inny temat przewodni konkursu

• W 2009 r. roku była to „Turystyka i obszary chronione”, 

• W 2010 r. „Turystyka wodna”, 

• w 2011 r. „Rewitalizacja  miejsc”

• Edycja tegoroczna to „Turystyka dostępna”



Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu poświęconej „Turystyce dostępnej" 

przyjmowane były od obszarów/miejsc, które:

• swoją atrakcyjnośd turystyczną budują między innymi poprzez dostępnośd 
komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla 
turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziedmi; 

• nie są kojarzone przez turystów, jako powszechnie znane miejsce uprawiania 
turystyki, rekreacji i wypoczynku - na poziomie regionu i kraju; 

• proponują własną ofertę turystyczną przygotowaną zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za 
ochronę przyrodniczą danego obszaru.



• Edycja rozpoczęła się 11 lutego 2013 r.

• Rekordowa liczba 36 zgłoszeo 

• 11 kwietnia Kapituła dokonała oceny zgłoszonych destynacji i wyłoniła jednego 

zwycięzcę oraz 4 wyróżnione destynacje 

• Oficjalne ogłoszenie wyników oraz ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 

podczas Festynu z okazji Dnia Ziemi 28 kwietnia 2013 r. na Polach Mokotowskich 

w Warszawie o godzinie 13:00

POT jest partnerem projektu i będzie miał swoje 

stoisko promocyjno-informacyjne. 



W skład kapituły konkursowej wchodzą m.in.: 

• Anna i Krzysztof Kobusowie (podróżnicy i fotografowie, propagatorzy 

podróżowania z dziedmi)

• Tomasz Deroo z Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”

(Jasiek Mela objął honorowy patronat nad tegoroczną edycją konkursu)

• Przedstawiciele Ministerstw: Sportu i Turystyki, Pracy i Polityki Społecznej, 

Regionów Turystycznych a także mediów. 



Wśród korzyści jakie czekają na nagrodzone destynacje znajdują się:

• Członkostwo w polskiej i europejskiej sieci EDEN

• prawo posługiwania się logo i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska 
Destynacja Turystyczna”,

• możliwośd korzystania z narzędzi promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, 
zarówno w kraju, jak i za granicą,

• odcinki programu „Nie ma jako Polska” poświęcone laureatom głównej nagrody

• Uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych, warsztatach wymiany dobrych praktyk

Tegoroczny laureat i wyróżnione destynacje otrzymają także:

• kampanię promocyjną w Internecie 

• organizację na dany obszar podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów,

• przygotowanie i dystrybucję materiałów  promocyjnych (w tym e-book)

• otrzymają profesjonalną sesję zdjęciową obszaru destynacji laureata,



Zapraszam na krótki film promujący konkurs EDEN

Anna Księżnik
Kierownik  Sekcji ds. Promocji Produktu Turystycznego

Departament Współpracy Regionalnej 

Polska Organizacja Turystyczna 

www.edenpolska.pl

http://www.edenpolska.pl/

