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Cele programu

• Promocja Polski jako kraju który 
wykorzystał szanse pakietu klimatycznego

• Pokazanie Polski jako lidera w ekologii i 
ekoturystyce w UE i świecie 

• Promocja potencjału przyrodniczego i 
ekologicznego 



Cele programu Cd.

• Rozwój nowoczesnych technologii 
przyjaznych środowisku 

• Konsolidacja środków finansowych na 
promocję

• Zbudowanie systemu wsparcia 
finansowego dla inwestycji w obszarze 
ekoturystyki i technologii proekologicznych



Inicjatorzy programu

• Minister Środowiska
• Minister Sportu i Turystyki
• Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi
• Minister Zdrowia



Obszary współpracy
• Zapewnienie właściwej współpracy podległych  

im jednostek organizacyjnych w  celu synergii 
działania przy wdrażaniu celów Programu.  

• Wymianę informacji o podejmowanych 
działaniach mających na celu właściwą  
promocję zakładanych efektów Programu. 

• Udostępnianie informacji i danych niezbędnych 
do budowy portalu internetowego Eko-Polska   
promującego potencjał Polski w obszarze 
przyrody, ekologii i ekoturystyki.



Zadania programu
• Promowanie eko-turystyki, w tym infrastruktury 

rekreacyjnej oraz informacyjnej,
• Podnoszenie świadomości i wiedzy nt. 

wymogów w  zakresie ochrony środowiska,
• Rozwój i wdrażanie zintegrowanych koncepcji 

zarządzania zasobami naturalnymi,
• Budowa portalu internetowego poświęconego 

ochronie środowiska, promocji, zdrowego stylu 
życia, turystyce ekologicznej, żywności 
ekologicznej , 



Zadania programu Cd.
• Promocja zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego w polskich uzdrowiskach,
• Promocja produktów rolnictwa ekologicznego, 

informowanie i rozpowszechnianie wiedzy o 
cechach i zaletach tych produktów,

• Promocja  zdrowego sposobu   odżywiania się,
• Promocja programów pomocy finansowej dla 

przedsiębiorców inwestujących w
obszarze ekoturystyki oraz technologii 
proekologicznych.



Zadania Ministra Środowiska
•

• Promocja i edukacja w zakresie utrzymania i 
wykorzystania bioróżnorodności.

• Wsparcie „Ekologicznej”   aktywności 
gospodarczej na obszarach  o cennych 
walorach    środowiskowych..

• Wsparcie aktywnej  turystyki z  
wykorzystaniem walorów przyrodniczych –
budowy i promocji ekologicznych szlaków i baz 
turystycznych.



Zadania Ministra Środowiska Cd.

• Promocję przyrodniczej turystyki kwalifikowanej.
• Wsparcie działań związanych z promocją i  

wykorzystaniem potencjału turystycznego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe oraz opracowanie nowych 
produktów turystycznych w ramach posiadanej 
bazy noclegowo hotelowej.

• Wsparcie i promocję badań naukowych 
zmierzających do wykorzystania nowoczesnych 
technologii proekologicznych.



Zadania Ministra Sportu i Turystyki

• Popularyzacja i wybór najlepszych praktyk 
zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie 
lokalnym i regionalnym w formule konkursów;

• Popularyzacja narzędzi i sposobów 
wykorzystania przyrodniczych walorów i atrakcji 
turystycznych do budowy i komercjalizacji 
produktów turystycznych poprzez narzędzia e-
learning i inne;

• Promocja ogólnopolskich systemów 
rekomendacyjnych uwzględniających 
wymagania  zrównoważonego rozwoju turystyki.



Zadania Ministra Sportu i Turystyki 
Cd.

• Popularyzacja i promocja wybranych produktów 
turystycznych oraz powiązanych produktów 
regionalnych w formule tematycznych 
konsorcjów produktowych.

• Promocja celów i zadań Programu Eko-Polska w 
kraju i zagranicą.

• Wspieranie inicjatyw mających na celu promocję 
działań proekologicznych między innymi przy 
organizacji zawodów sportowych, budowie 
obiektów oraz ich eksploatacji, a także innych 
działań dążących do zrównoważonego rozwoju 
sportu i środowiska naturalnego.



Zadania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

• Podejmowanie działań mających na celu 
promocje produktów rolnictwa ekologicznego.

• Podejmowanie działań mających na celu 
informowanie i rozpowszechnianie wiedzy o 
cechach i zaletach produktów rolnictwa 
ekologicznego. 

• Wsparcie działań promocyjnych dla inicjatyw 
mających na celu promocję turystyki na 
obszarach wiejskich.



Zadania Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Cd.

• Przygotowywanie nowoczesnych kadr podejmujących 
działania w zakresie świadczenia usług na obszarach 
wiejskich, wyposażonych w wiedzę z zakresu 
agroturystyki, ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa żywności. 

• Tworzenie atrakcyjnej oferty naukowej dla 
agroturystyki ukierunkowanej na postęp biologiczny i 
technologiczny w wytwarzaniu produktów 
agroturystycznych.

• Kreowanie światopoglądu i aktywizacja społeczności 
wiejskiej, w celu podejmowania działań na rzecz 
ochrony środowiska i produkcji żywności ekologicznej.



Zadania Ministra Zdrowia
• Monitoring klimatu i środowiska  naturalnego w 

miejscowościach uzdrowiskowych.
• Promocja lecznictwa uzdrowiskowego.
• Podnoszenie jakości świadczeń leczniczych w 

zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
• Współpraca z samorządami gmin 

uzdrowiskowych w sprawach związanych z 
działalnością w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego i ochrony środowiska na ich 
obszarach.



Partnerzy w programie
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
• Bank Ochrony Środowiska
• Polska Organizacja Turystyczna
• Wojewodowie oraz Regionalne Władze Samorządowe
• Samorząd lokalny, organizacje pozarządowe.
• Uczelnie oraz jednostki naukowo-badawcze.
• Media 
• Inne podmioty



Harmonogram wdrażania programu

• Upublicznienie założeń programu  w regionach 
oraz podpisanie porozumień z władzami 
województw i samorządów lokalnych 

• Uruchomienie projektu pilotażowego 
• Powołanie zespołu koordynującego ds. wdrażania 

programu 
• Podpisanie porozumień miedzy partnerami 

dotyczących wdrażania konkretnych zadań 
programu



Dziękujemy z uwagę

Dr Jarosław Klimczak
Klimczakwmrot@op.pl 
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