
 

 

 

 

Poszukiwane miejsca z klimatem i dobrą energią  

 

15 maja br. ruszył konkurs „Miejsce z Klimatem”, skierowany do właścicieli obiektów turystycznych 

i agroturystycznych na terenach niezurbanizowanych, którzy w modelowy sposób wykorzystują 

efektywne źródła energii. Konkurs odbywa się w ramach działań Forum Rozwoju Efektywnej 

Energii (FREE). Właściciele obiektów mogą wygrać parasole grzewcze oraz grille gazowe 

ufundowane przez firmę GASPOL S.A.  

 

Turystyka i agroturystyka stanowią ważny, choć często niedoceniany czynnik rozwoju obszarów 

wiejskich i pozamiejskich. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku w Polsce 

funkcjonowało blisko 8 tysięcy obiektów agroturystycznych oferujących ponad 80 tysięcy miejsc 

noclegowych. Kolejne 280 tysięcy miejsc czeka na turystów w ponad 15 tysiącach obiektów 

oferujących pokoje gościnne w kwaterach prywatnych.  

 

Wzrostowi popularności wyjazdów na wieś w Polsce towarzyszy gwałtownie zwiększająca się ogólna 

świadomość dotycząca ochrony środowiska i ekologii. Turyści coraz częściej szukają miejsc 

spełniających nie tylko wysokie standardy w zakresie wypoczynku, ale także dających gwarancję 

czystego  powietrza.  Miejsc, których właściciele w odpowiedzialny sposób podchodzą do kwestii 

środowiskowych, na przykład poprzez wykorzystywanie niskoemisyjnych źródeł energii. 

 

W celu wyróżnienia i promowania dbających o środowisko obiektów agroturystycznych, powstała 

idea konkursu „Miejsce z Klimatem”. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa 

agroturystyczne, małe hotele, pensjonaty i kwatery prywatne małych miastach (do 30 tys. 

mieszkańców). Obiekty zgłaszać mogą zarówno ich właściciele, jak i goście.  

 

Sylwester Śmigiel, przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii, ma nadzieję, że konkurs 

przyczyni się do promocji niskoemisyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych na 

obszarach niezurbanizowanych.  ̶ Z pewnością wpłynie też na popularyzację świadomej  

i ekologicznej agroturystyki wśród właścicieli obiektów turystycznych i ich gości   ̶   dodaje Śmigiel. 

 



 

 

 

Konkurs startuje 15 maja 2012 roku, a zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.  Na początku 

sierpnia zostanie ogłoszona lista wyróżnionych obiektów, które otrzymają certyfikat „Miejsca  

z Klimatem”.  Zwycięzców konkursu poznamy na początku września 2012. Więcej informacji, w tym 

formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu, dostępnych jest na stronie www.forumfree.pl  

 

Konkurs „Miejsce z Klimatem” odbywa się w ramach działań Forum Rozwoju Efektywnej Energii 

(FREE), którego celem jest informowanie o efektywnych źródłach energii dostępnych dla 

gospodarstw i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Istotą konkursu jest wyróżnienie obiektów 

turystycznych zlokalizowanych na terenach pozamiejskich w całej Polsce, które w modelowy sposób 

wykorzystują niskoemisyjne źródła energii, podnosząc tym samym swój ekologiczny standard.  

 

 

 

 

Kontakt dla mediów:  
 

Wojciech Waglowski 

Rzecznik Forum Rozwoju Efektywnej Energii 

Tel. +48 603 161 959 

e-mail: wojciech.waglowski@fleishmaneurope.com  

 

O Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) 

Forum Rozwoju Efektywnej Energii to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu zwrócenie uwagi na 
potrzeby energetyczne obszarów wiejskich i podmiejskich. Od początku swej działalności w Polsce w 2010 roku, 
FREE zapoczątkowało wiele inicjatyw mających na celu zaangażowanie w debatę na temat energetyki na 
terenach niezurbanizowanych polityków i przedstawicieli mediów. Jedną z nich była opublikowanie w 2011 
roku „Białej Księgi” na temat potrzeb i braków energetycznych społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce. 
Księga zawierała m.in. szerokie badania TNS OBOP realizowane na terenach pozamiejskich, teksty ekspertów 
oraz postulaty w zakresie rozwoju efektywnych źródeł energii w Polsce. 
 
Więcej informacji na temat FREE znajduje się na stronie www.forumfree.pl  


