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Projekt Environmental Footprint of
Fluvial Tourism ma na celu promowanie
zrównoważonych inicjatyw i działań w
środowisku naturalnym na terenach
wodnych, gdzie odbywa się działalność
turystyczna. Projekt zapewnia wsparcie
poprzez zapewnienie zainteresowanym
osobom oraz instytucjom narzędzi i
materiałów szkoleniowych, w celu
zmniejszenia ich negatywnego wpływu
na środowisko. Projekt umożliwia także
dzielenie się dobrymi praktykami w tym
zakresie.

www.efftourism.eu
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www.nautical-tourism.eu



 Zmniejszenie wpływu turystyki 
wodnej na środowisko naturalne

 Dzielenie się dobrymi praktykami w 
obszarze zrównoważonej turystyki 
wodnej

 Dostarczenie zestawu umiejętności 
do rozwijania własnych 
zrównoważonych inicjatyw w 
organizowanych zajęciach 
rekreacyjnych

 Przyczynienie się do zaspokojenia 
potrzeb ochrony i zrównoważonego 
rozwoju naturalnych ekosystemów 
wodnych

 Wzmocnienie odpowiedzialnych 
zachowań wśród użytkowników 
przestrzeni wodnych i pomoc w 
zmniejszeniu ilość odpadów

 Wsparcie użytkowników terenów 
wodnych w byciu bardziej 
konkurencyjnym i zwiększenie ich  
szans na zatrudnienie.

 Stworzenie podstaw dla nowych, 
innowacyjnych inicjatyw 
biznesowych w sektorze turystyki 
wodnej, wsparcie współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami

 Pomoc w  obniżeniu kosztów 
działalności poprzez bardziej 
wydajne wykorzystanie środowiska.

Cele projektu

Self-scan jest internetowym narzędziem
służącym do oceny poziomu zrównoważonych
zachowań dostawców usług turystyki wodnej.
Analiza opiera się na porównaniu wielu
wskaźników środowiskowych w celu
określenia wyniku wpływu na środowisko. W
rezultacie dostarczy ono informacji o
poziomie lub stanie zrównoważonych działań
podejmowanych w środowisku wodnym.
Każdy użytkownik narzędzie może
wygenerować certyfikat poświadczający
uzyskany wynik. Jest on dostępny w języku
angielskim, węgierskim, słoweńskim,
estońskim, francuskim, polskim i hiszpańskim.

Dostęp do narzędzia Self-Scan tutaj:
http://www.efftourism.eu/index.php/pl/narzedzie-
badawcze/tool-po

Materiały te mają na celu podnoszenie
świadomości na temat znaczenia
środowiska i podejmowania
zrównoważonych praktyk w wodnych,
naturalnych przestrzeniach. Zapewniają
one użytkownikom wskazówki łatwe do
wdrożenia w swojej działalności.

Materiały dostępne są tutaj: 
http://www.efftourism.eu/index.php/pl/materialy
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