
 
 
 
 

Projekt EKOTURYSTYKA  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

JEŻELI ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ Z WPŁYWU, JAKI WYWIERA CZŁOWIEK NA OTACZAJĄCE ŚRODOWISKO. 

JEŻELI WIDZISZ JAK ŚWIAT ODDZIAŁYWUJE NA CIEBIE. 

JEŻELI DOSTRZEGASZ, JAK WARUNKI ZEWNĘTRZNE, DECYDUJĄ O JAKOŚCI I KOSZTACH ŻYCIA. 

JEŻELI CHCESZ WYWOŁAĆ POZYTYWNY WPŁYW NA SWOJE DZIAŁANIA 

 I CHCESZ TO ROBIĆ CHRONIĄC ŚRODOWISKO. 

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE. 

 

W każdym człowieku budzi się coraz większa świadomość znaczenia takich czynników jak czystość 

środowiska w którym żyjemy, pracujemy, działamy. Rosną też wymagania naszych klientów wobec 

usług i produktów, które im oferujemy a co za tym idzie kończą się czasy usług prostych, 

nieciekawych, trywialnych. Wzrastają wymagania klientów, którzy są ciekawi świata, szukają 

interesujących ofert, zwracają się w kierunku ochrony środowiska i poszukują firm, które działają w 

tym kierunku. Wzrastają wymagania dotyczące kuchni, wszyscy jesteśmy ciekawi świata, szukamy 

interesujących ofert gastronomicznych, zwracamy się w kierunku zdrowej żywności czy też potraw 

regionalnych. Aż 80% polaków woli kupować produkty firm zaangażowanych w działalność 

ekologiczną, a 20% jest skłonnych zapłacić więcej za ich produkty.  

 

Stosując technologie i postawy proekologiczne będziecie też Państwo mogli oszczędzać oraz zwiększać 

swoje bezpieczeństwo energetyczne. Będziecie potrafili uniezależniać się od zewnętrznych dostaw 

energii, ciepłej wody itd. Będziecie mogli oferować swoje usługi taniej, a nawet oferować je wówczas, 

gdy inni nie będą do tego zdolni, np. okoliczności spowodują brak dostaw energii elektrycznej. 

Zastosowanie opracowanych przy naszej pomocy procedur spowoduje racjonalne, świadome 

wykorzystywanie energii i mediów, dostosowanie ich wykorzystania do czynników zewnętrznych (np. 

pogody), umożliwi kształtowanie Waszych cen i prognozowanie Waszych kosztów – predykcję. 

 

Stosując wspólnie opracowane rozwiązania, Będziecie mogli: 

- aktywnie wykorzystywać elementy społecznej odpowiedzialności biznesu; 

- promować swoje usługi, jako usługi przyjazne środowisku; 

- zyskać przewagę nad konkurencją w oczach klientów; 

- nawiązać nowe znajomości w branży turystycznej i rekreacyjnej; 

- zdobyć nowe doświadczenia. 

 

Proponujemy Państwu udział w bezpłatnym projekcie szkoleniowo - doradczym, w zakresie: 

- Prawa w ochronie środowiska 

- Minimalizacji kosztów energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii w branży turystycznej 

- Nowoczesnych systemów grzewczych 

- Zaopatrzenia w wodę i gospodarkę odpadami 

- Różnych form ekoturystyki (np. Fotosafari, birdwatching) 

- Budowy ekologicznej marki i wizerunku firmy 

- Możliwości dofinansowania z zewnątrz działań związanych ze środowiskiem, odnawialnymi źródłami 

energii 

- Ochrony środowiska a procesu inwestycyjnego  

 

Zapraszamy do udziału w projekcie EKOTURYSTYKA w ramach poddziałania 2.1.1 POKL 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl 

mailowo: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl lub telefonicznie 698 687 398 

http://www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl/
mailto:m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl

