
Jak wykorzystać współczesne 
trendy do zrównoważonego 
rozwoju turystycznego 
regionu i budowania oferty 
ekoturystycznej?

EKOTURYSTYKA 
– marką Małopolski

ORGANIZATOR:
Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
Stryszawa 740

PARKING – najlepiej zaparkować na parkingu 
przy Kościele pw. Św. Anny w Stryszawie

PARTNERZY:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 Uroczyste otwarcie spotkania 
Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Rafał Lasek – Wójt Stryszawy 
Renata Chudzik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

10:10 – 10:30 EkoMałopolska – prezentacja założeń Programu Województwa 
Małopolskiego nakierowanego na ochronę środowiska  
Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

10:30 – 11:00 Rola ekoturystyki i turystyki zrównoważonej w funkcjonowaniu 
regionów (współczesne trendy i wyzwania, wpływ ekoturystyki 
na rozwój lokalnej gospodarki, aktywizację społeczną i rozwój 
regionu. Dobre praktyki w ekoturystyce i turystyce zrównoważonej 
– przykłady z Europy i świata 
Dominika Zaręba – Fundusz Partnerstwa, autorka książki “Ekotury-
styka” (PWN)

11:00 – 11:20 Turystyka dziedzictwa i ekoturystyka na Orawie – doświadczenia 
Muzeum-Orawskiego Parku Etnograficznego Zubrzyca Górna  
Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn – Dyrektor Muzeum Oraw-
skiego Parku Etnograficznego Zubrzyca Górna 

11:20 – 11:50 Przerwa kawowa w formule zielonego wydarzenia

12:00 – 12:30 Jak udostępniać turystom dziedzictwo i historie miejsca? 
– estetyka krajobrazu w turystyce zrównoważonej oraz interpreta-
cja dziedzictwa miejsca 
Nina Gałuszka – Fundacja Regionów, Stowarzyszenie Greenways 
Polska

12:30 – 12:50 Doświadczenia i inicjatywy Regionu Babiogórskiego na rzecz roz-
woju turystyki zrównoważonej – ekoturystyki, turystyki aktywnej 
oraz turystyki dziedzictwa opartej o tradycyjne rzemiosło (pakiety 
ekoturystyczne) 
Piotr Pochopień – Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

12:50 – 13:10 Turystyka oparta o dziedzictwo Karpat – Szlak Kultury Wołoskiej  
Józef Michałek – Szlak Kultury Wołoskiej 

13:10 – 14:00 Dyskusja o rozwoju ekoturystyki w subregionie i podsumowanie 
moderatorzy – Nina Gałuszka i Anna Woźniak-Lubaś

14:00 – 14:30 Regionalny poczęstunek – Gospodarstwo Przytulia w Stryszawie 

Dodatkowo dla osób zainteresowanych – warsztaty malowania 
drewnianych zabawek

Prowadzenie szkolenia – Anna Woźniak-Lubaś, prezeska Funduszu 
Partnerstwa

Szkolenie dla 
Subregionu 

Podhalańskiego

Stryszawa, 12.11



Kontakt w sprawie szkolenia, zgłoszenia na szkolenie i eko-opieka nad wydarzeniem: 
Barbara Firlej, koordynatorka projektów ekologicznych, Fundusz Partnerstwa

email: pr.funduszpartnerstwa@gmail.com

 Projekt „Małopolska Ekoturystyka - zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest częścią Programu Eko-

Małopolska. Jego celem jest promocja regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak najmniej inwazyjny 

dla środowiska naturalnego oraz zakładający autentyczne zainteresowanie jego bogactwem i dziedzictwem. Ekotu-

rystyka jest ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych innowa-

cyjnych, zielonych rynków pracy.

 Wierzymy, że ekoturystyka może stać się swoistą marką Małopolski w Polsce i Europie. Wyzwanie polega 

na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, by zachować tożsamość i walory, które decy-

dują o unikalności i sile Województwa. Należą do nich przede wszystkim: obszary cenne przyrodniczo (parki narodowe 

i krajobrazowe, rezerwaty i obszary Natura 2000), różnorodny i dobrze zachowany krajobraz wiejski, dziedzictwo 

kulinarne i produkty regionalne wysokiej jakości oparte o rodzinne gospodarstwa rolne i agroturystyczne, rzemiosło 

artystyczne, rękodzieło i sztuka ludowa, tradycje, lokalne imprezy kulturalne, warsztaty i zagrody edukacyjne etc.

Rejestracja na wydarzenie pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4EdO-WZxS-WjtSw7Uk5F5aFfp-qjRmh1eoLIS1oEt27BaTg/viewform 

WIĘCEJ O PROGRAMIE EKOMAŁOPOLSKA: 
www.malopolska.pl/ekomalopolska/projekt-ekomalopolska

Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest realizowany 
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Szkolenie organizowane jest w formule zielonego wydarzenia. 
Zielony catering zapewnia Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej i Gospodarstwo 

Przytulia w Stryszawie (www.przytulia.eu).
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