1. Nazwa projektu:
Gospodarstwa ECEAT a ochrona przyrody (ECEAT Accommodation and Nature Protection)
Czas trwania projektu: 1999-2000
Źródło finansowania: Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Przyrody, Holandia
Partnerzy: ECEAT – Holland
Opis projektu: Celem projektu było przeszkolenie rolników z terenu Małopolski, mieszkających w
otoczeniu parków narodowych (Babiogórski, Tatrzański, Pieniński) oraz krajobrazowych w zakresie
prowadzenia działalności ekoturystycznej, a w szczególności przygotowanie oferty dla turystów
przyrodników.

2. Nazwa projektu:
Wzmocnienie sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet prowadzących lub współprowadzących
gospodarstwa - projekt demonstracyjny w rejonie Stryszowa (Strengthening of the socio-economic
position of women farmers in Poland)
Czas trwania projektu: 2000-2001
Źródło finansowania: UE – Program Phare
Partnerzy: ECEAT – Holland
Opis projektu: Celem projektu było wspomaganie rozwoju turystyki i grup producentów rolnych w
regionie Beskidów. W trakcie trwania projektu utworzono ok. 30 gospodarstw ekoturystycznych.

3. Nazwa projektu:
Ekoedukacja szansą rozwoju lokalnego
Czas trwania projektu: 2001
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy: Urząd Gminy Stryszów
Opis projektu: Celem projektu było przeszkolenie właścicieli 15 gospodarstw rolnych do
prowadzenia działalności turystycznej dla dzieci i młodzieży. Spośród 15 wytypowano 7
gospodarstw, dla których przeprowadzono dodatkowe szkolenia z zakresu prowadzenia edukacji
ekologicznej dla dzieci i młodzieży pt. „Edukacja w gospodarstwie ekologicznym”. Opracowano i
wydano dwie broszury: „Edukacja w gospodarstwach ekologicznych" w nakładzie 1000
egzemplarzy, przeznaczoną dla kuratoriów oraz szkół oraz „Ekoturystyczne ABC - poradnik dla

rolników prowadzących działalność turystyczną” w nakładzie 500 sztuk.

4. Nazwa projektu:
Turystyka zrównoważona jako nowa forma współpracy polskich i holenderskich miast partnerskich.
„Sustainable tourism and town twinning Netherlands – Poland”
Czas trwania projektu: 2003 – 2004
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii
Partnerzy: ECEAT – Holland
Opis projektu: Celem projektu było wprowadzenie turystyki zrównoważonej do współpracy
pomiędzy holenderskimi i polskim miastami partnerskimi. Opracowano podręcznik szkoleniowy
dla drobnych przedsiębiorców turystycznych: właścicieli kempingów, pensjonatów oraz innych
obiektów noclegowych.

5. Nazwa projektu:
Ekologizacja rolnictwa i turystyki wiejskiej szansą dla przyrody i mieszkańców powiatu
kamiennogórskiego
Czas trwania projektu: 2004
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy: Powiat Kamienna Góra
Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu
Kamiennej Góry oraz poszerzenie oferty turystycznej regionu Karkonoszy. Pracownicy Akademii
Rolniczej we Wrocławiu przeszkolili uczestników programu z zakresu rolnictwa ekologicznego (40
osób). Odbyły się także zajęcia teoretyczne i warsztaty z zakresu organizowania turystyki wiejskiej.
Wydano także broszurę „Ekologizacja polskiej wsi” (1000 sztuk). Uczestnicy programu wzięli
także udział w wyjazdach studyjnych do wybranych gospodarstw ekoturystycznych z regionu
Karkonoszy (35 osób).
6. Nazwa projektu:
Przygotowanie kwaterodawców z gospodarstw eko- i agroturystycznych powiatu
kamiennogórskiego do współpracy w ramach sieci „Domy Zielone Porta Lubavia”
Czas trwania projektu: 2006
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy: Powiat Kamienna Góra

Opis projektu: Założeniem projektu było przygotowanie lokalnych kwaterodawców do współpracy
w ramach sieci „Domy Zielone Porta Lubavia”. Przygotowanie to polegało na szkoleniu w zakresie
przepisów prawnych, podatkowych i sanitarnych obowiązujących w turystyce wiejskiej i
obejmowało wyjazd studyjny do wzorcowych gospodarstw agroturystycznych, przygotowanie i
kategoryzację kwater wiejskich.
7. Nazwa projektu:
Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju agroturystyki na obszarach górskich Francji
(Prowansja), Rumunii (Transylwania) i Polski (Beskidy)
Czas trwania projektu: 2006-2007
Źródło finansowania: Fondation de France w ramach programu « L’Europe, en plus large!»
Partnerzy: Fédération Régionale des Groupes d’Etudes et de Développement Agricole (Francja)
oraz Focus Eco Center (Rumunia)
Opis projektu: Uczestnicy projektu uczestniczyli w wyjazdach studyjnych do wybranych
gospodarstw z regionu Transylwanii oraz Prowansji w celu poznania oferty agroturystycznej oraz
adaptacji ciekawych rozwiązań stosowanych u partnerów.

8. Nazwa projektu:
Rozszerzenie sieci „Domy Zielone Porta Lubavia” i zintegrowanie kwaterodawców z powiatu
kamiennogórskiego dla poprawienia jakości i różnorodności usług turystycznych – praca nad marką
„Domy zielona portal Lubavia”
Czas trwania projektu: 2007
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy: Powiat Kamienna Góra
Opis projektu: Celem projektu była promocja sieci „Domy Zielone Porta Lubavia”. Do sieci Domy
Zielone Porta Lubavia przed rozpoczęciem projektu należało 15 osób. Po pierwszym spotkaniu
przystąpiło do niego kolejne 10 osób. Podczas spotkań wymieniano się doświadczeniami, wydano
nową zaktualizowaną ulotkę informacyjną promującą Domy Zielone (dotacja LOG). Opracowano
kryteria oceny Domów Zielonych, wyłoniono grupę kategoryzatorów, których zadaniem jest dbanie
o dobrą markę i wysoką jakość usług turystycznych w regionie. Zorganizowano także wizytę
studyjną do Kotliny Kłodzkiej.

9. Nazwa projektu:
Szkolenie trenerów dla turystyki wiejskiej
(„Training for trainers in agrotourism in Belgium, Poland and Romania”)

Czas trwania projektu: 2007-2008
Źródło finansowania: Leonardo da Vinci
Partnerzy: Groupe One (Belgia), HRP (Polska), ECEAT – Poland (Polska), DANMAR Computers
(Polska), Accueil Champêtre en Wallonie (Belgia), University of Szeged Hódmezővásárhely
(Węgry), The Regional Resource Centre for Sustainable Rural Development CEDER (Rumunia),
The Center for Rural Assistance – CAR (Rumunia).
Opis projektu: Celem projektu było opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i
trenerów turystyki wiejskiej.
Opracowane materiały szkoleniowe składały się z dwóch części: pierwsza, przeznaczona dla
trenerów zawierała zestaw dwudziestu modułów szkoleniowych. Obejmowała również dostęp do
platformy internetowej, służącej do doszkalania i wymiany doświadczeń pomiędzy trenerami; druga
część produktu zawierała grę edukacyjną „My Agrotour”.
Istotnym elementem szkolenia była metodyka nauczania oparta na metodzie aktywnej edukacji
rozwijającej wiedzę i umiejętności przy wykorzystaniu zabawy i aktywnego uczestnictwa w
szkoleniu dzięki grze, studiom przypadku i ćwiczeniom.
ECEAT był odpowiedzialny za merytoryczną część projektu oraz jego promocję w Polsce.
Strona projektu: www.myagrotour.eu
10. Nazwa projektu:
Uczymy się ekoturystyki
Czas trwania projektu: 2010-2012
Źródło finansowania: Leonardo da Vinci

Partnerzy: Pielinen Karelia Development Centre (Finlandia), Meath Community, Rural & Social
Development Partnership Ltd (Irlandia), Varna Free University (Bułgaria), West Lithuania Business
College (Litwa) Maailmankyla Oy /Global Village (Finlandia) i European Centre for Ecological
Agriculture & Tourism (Polska).
Opis projektu: projekt skierowany był do osób dorosłych mieszkających na terenach wiejskich,
zainteresowanych podjęciem działalności związanej z ekoturystyką.
Partnerzy projektu N8URjob opracowali kurs online, którego głównym zadaniem jest
uświadomienie przyszłym przedsiębiorcom potencjału gospodarczego turystyki odpowiedzialnej, a
także przekazanie im niezbędnej wiedzy i umiejętności gwarantujących odniesienie sukcesu.
Strona projektu:
http://eco-tourism.pikes.fi/

11. Obecnie realizowane projekty
Nazwa projektu:
„Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych w Polsce”
Czas trwania projektu: 01.01.2013 - 31.05.2016
Żródło finansowania: Stichting Pequeno.
Partnerzy: ECEAT Netherlands. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Goscinne
Opis projektu: Celem projektu jest rozpowszechnianie wypoczynku w gospodarstwach
ekologicznych świadczących usługi turystyczne zarówno w Polsce jak i zagranicą. Po wstępnej
ocenie (przede wszystkim ważne jest, aby takie obiekty posiadały certyfikat producenta żywności
ekologicznej), odbędzie się seria dwudniowych szkoleń, które będą organizowane w
poszczególnych regionach kraju. W dalszej kolejności wybrane gospodarstwa będą zwizytowane
przez pracowników stowarzyszenia, a te spełniające wymagania ECEAT Polska uzyskają
możliwość dodatkowej promocji na stronach internetowych (w językach angielskim, niemieckim,
holenderskim, hiszpańskim itp.), a także materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie dla
turystów z Polski i z zagranicy (z Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii).

