
WSPARCIE MERYTORYCZNE OFEROWANE 
PRZEZ STOWARZYSZENIE                  
GREENWAYS POLSKA
- analiza wyników badania ankietowego



Jaki rodzaj wsparcia jest dla Ciebie- jako osoby 
zajmującej się turystyką zrównoważoną ważny 

i przydatny
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bardzo ważny ważny być może ważny nieważny nie mam zdania

dostęp do nowinek / trendów/ nowości/ ze świata
w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej



bardzo ważny 
53%

ważny
29%

być może ważny 
14%

nie mam zdania
4%

DOSTĘP DO GOTOWYCH MATERIAŁÓW
MERYTORYCZNYCH/EDUKACYJNYCH/DOBRYCH

PRAKTYK/INSPIRACJI/BADAŃ W ZAKRESIE TURYSTYKI
ZRÓWNOWAŻONEJ - DO WYKORZYSTANIA DLA CELÓW

SZKOLENIOWYCH/ PREZENTACJI/ WYKŁADÓW ITP.



bardzo ważny 
36%

ważny
50%

być może ważny
11%

nieważny
3%

dostęp do informacji nt. nowinek technologicznych 
w zakresie wzmocnienia komunikowania i promocji  

bardzo ważny ważny być może ważny nie mam zdania nieważny



bardzo ważny
32%

ważny
25%

być może ważny
43%

DOSTĘP DO INFORMACJI W ZAKRESIE WYDARZEŃ/SEMINARIÓW/KONFERENCJI 
ORGANIZOWANYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ, W KTÓRYCH MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

bardzo ważny ważny być może ważny
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bardzo ważny

być może ważny

ważny

dostęp do informacji nt. możliwości bycia partnerem w 
grantach dostępnych na rynku w kraju i zagranicy



29% 

21% 

50% 

dostęp do informacji nt. sieci współpracy, do których 
może przynależeć moja organizacja

bardzo ważny

być może ważny

ważny



bardzo ważny
14%

być może ważny
14%

ważny
62%

nie mam zdania
5%

nieważny
5%

DOSTĘP DO WSPARCIA W ZAKRESIE METODOLOGII 
GREENWAYS



Jaki inny rodzaj wsparcia byłby 
interesujący dla Ciebie i Twojej organizacji

u wzajemne dzielenie się doświadczeniami, promocja, mapy gps, przewodniki

u Członkostwo w Stowarzyszeniu, uczestnictwo we wspólnych projektach, 
funkcjonowanie jako ekspert w zakresie turystyki zrównoważonej (
questing, greenways), wspólna promocja

u Organizacja spotkań o charakterze warsztatowym

u Pokaz dobrych praktyk w kraju i za granica. Rozwój transgranicznych szlaków

u Doradztwo w zakresie nowoczesnych metod promocji lokalnych produktów 
turystycznych, tworzenia lokalnej oferty ekoturystycznej i turystyki 
dziedzictwa. 



Które obszary w rozwoju branży  działającej na rzecz 
turystyki zrównoważonej w Polsce uważasz za ważne 
i wymagające upowszechniania?
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rozwój nowych form produktów turystycznych

metodologia tworzenia tras turystycznych, w tym szlaków 
Greenways

edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomego 
podróżowania i turystyki zrównoważonej

edukowanie w zakresie turystyki dla osób 
niepełnosprawnych

ekologizacja usług turystycznych, w tym certyfikaty i 
konkursy

questing



Jakie funkcje wspierające działania Twoje i Twojej 
organizacji  powinno pełnić Stowarzyszenie? 

interwencyjną w 
określonych sytuacjach 

kryzysowych
7%

wspierającą budowanie 
wizerunku/marki mojej 

organizacji/ 
działaczy/pracowników 
i tego co organizacja 

wypracowała/osiągnęła
18%

stanowić przestrzeń do 
wymiany wiedzy, 
dobrych praktyk 

specjalistów poprzez 
organizację spotkań, 

konferencji 
branżowych, wizyt 

studyjnych itp.
23%

komunikacyjną -
branżową - wspierającą 

udział organizacji w 
różnych sieciach/ 

grupach w kraju i za 
granicą

15%

wzajemna wymiana 
usług/ świadczeń np. 

darmowe udostępnianie 
sobie sali, wzajemne 

szkolenia 
specjalistyczne

16%

lobbingową - na rzecz 
określonych rozwiązań 
w prawie, w strategiach 

rozwoju
21%



Jaka wsparcie w zakresie  indywidualnego 
członkostwa/w ramach karty członkowskiej 
uważasz za atrakcyjne
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zniżki na odpłatne konferencje/seminaria/ targi branżowe

zniżki na książki/publikacje branżowe

zniżki na posiłki/noclegi w punktach związanych branżowo  
np. prowadzonych przez stowarzyszenia (PTTK) czy …

zniżki na sale szkoleniowe/konferencyjne

korzyści wynikające z członkostwa w EGWA-
http://www.aevv-egwa.org/

zniżki na sale szkoleniowe/konferencyjne

promocja mojej fundacji






