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Regulamin Funkcjonowania 

Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” 
 

§1  

Słownik pojęć 

 

1. Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” zwane dalej Ekomuzeum to sieć 

rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą "żywą" kolekcję, obrazującą 

wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego 

mieszkańców. Jego celem jest zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji i 

form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła czy sposobu życia poprzez 

prezentacje, warsztaty, czy pokazy organizowane przez mieszkańców gmin: 

Besko, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce 

Piastowe, Rymanów, Zarszyn. 

 

 

§2  

Cele Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” 

1. Zintegrowanie działań organizacji pozarządowych i samorządu na rzecz 
rozwoju zrównoważonego obszarów Lokalnych Grup Działania „Kraina Nafty” 
i „Dorzecze Wisłoka”,  

2. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form ochrony dziedzictwa 
kulturowego, przyrodniczego i historycznego,  

3. Rozwijanie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej,  
4. Rozwój i wspieranie turystyki przyjaznej środowisku,  
5. Rozwój rynku produktu lokalnego,  
6. Promocja obszaru działania LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Kraina Nafty”,  
7. Budowanie zasad i form porozumienia między sektorem organizacji 

pozarządowych, samorządów lokalnych oraz sektorem biznesu i nauki,  
8. Kreowanie oraz pozyskiwanie środków na projekty służące rozwojowi 

Partnerstwa, Partnerów i rozwojowi zrównoważonemu obszaru,  
9. Inne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  

 

§3 

Zasady tworzenia Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” 

 

1. Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”  jest tworzone z należytą dbałością.   

Jego obiekty muszą spełniać określone standardy, zachowywać autentyczność i 

spójność tematyczną. 

2. Obiekty tworzące Ekomuzeum powinny spełniać docelowo następujące kryteria: 

1) rzeczywistość i autentyczność – punkty ekomuzealne powinny być wiarygodne, 

odzwierciedlać rzeczywistość regionalną i kulturową pod względem zawartości 

merytorycznej, oddając faktyczny charakter miejsc, ludzi, wydarzeń;  

2) dostępność – w sieci ekomuzealnej mogą się znaleźć punkty, które są dostępne 

do zwiedzania lub korzystania w określonym trybie; 
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3) związek z lokalną tradycją – w ramach ekomuzeum będą prezentowane głównie 

punkty charakterystyczne dla tradycji kulturowej regionu, 

4) ekologiczność – dążenie w kierunku działań proekologicznych; 

5) zaangażowanie lokalnych społeczności – punkty powinny w jak największym 

stopniu angażować do działania lokalne społeczności.  

3. Nie jest wymagane spełnianie wszystkich kryteriów łącznie. 

4. Z wnioskiem o uznanie punktu jako atrakcji Ekomuzeum może wystąpić: osoba 

fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub 

jednostka nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem lub zarządcą 

obiektu/koordynatorem przedsięwzięcia. 

 

§4 

Formy działalności 

 

Ekomuzeum „żyje” czyli prowadzi różne formy udostępniania swoich zasobów 

w czterech kategoriach: usługa noclegowa, gastronomiczna, edukacyjna, 

produkt turystyczny, poprzez: 
 

1) warsztaty, prezentacje, wystawy, degustacje,  

2) imprezy kulturalne, 

3) programy edukacyjne, 

4) inne.  

 

§5  

Struktura zarządzania 

  

1. Bezpośredni nadzór nad współpracą pomiędzy punktami ekomuzeum, sprawują 

dla swoich obszarów: Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” i Zarząd 

Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”, 

2. Zarządy Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Kraina Nafty”  

podejmują samodzielną decyzję o uznaniu punktu jako atrakcji Ekomuzeum 

„Beskidzkie Wędrowanie”, po dokonaniu oceny i zapoznaniu się z opinią Kapituły 

Ekomuzeum. 

3. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Kraina Nafty” informuje 

Wnioskodawcę, w formie pisemnej lub elektronicznej, o wyniku oceny punktu 

aspirującego do przystąpienia do Ekomuzeum, przeprowadzonej pod względem 

spełniania kryteriów §3 ust. 2. 

4. Obie Lokalne Grupy Działania: „Dorzecze Wisłoka” oraz „Kraina Nafty” powołują 

pięcioosobowe Kapituły Ekomuzeum, które dokonują oceny punktów 

aspirujących do Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”.  

4. W pracach Kapituł Ekomuzeum i ocenie uczestniczą: 

a) 4 reprezentantów punktów Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”, 

b) 1 reprezentant biura LGD, pełniący funkcję Przewodniczącego Kapituły. 

5. Kadencja Kapituły trwa 2 lata.  

6. Członkami Kapituły mogą być przedstawiciele punktów Ekomuzeum „Beskidzkie 

Wędrowanie”. 

7. W przypadku rezygnacji/wykluczenia lub śmierci członka Kapituły, skład 

Kapituły uzupełniany jest w ciągu 3 miesięcy. 

8. Skład kapituły wybierany jest przez przedstawicieli punktów wchodzących 

w skład ekomuzeum zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
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9. Kapituła Ekomuzeum ocenia obiekty zgłoszone do Ekomuzeum, przeprowadza  

wizję lokalną i przedkłada wniosek rekomendujący dany punkt odpowiedniemu 

ze względu na obszar działania Zarządowi LGD.  

10.  Centrum informacyjno-dokumentacyjnym Ekomuzeum dla gmin: Besko, 

Bukowsko, Rymanów i Zarszyn jest biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „Dorzecze Wisłoka”, natomiast dla gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-

Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe jest biuro Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Nafty”. 

11.  Kapituła odpowiedzialna jest za: 
a. wstępną ocenę zgłoszonych do Ekomuzeum usług i produktów, 
b. przeprowadzenie audytów usług i produktów bezpośrednio u podmiotów 

prawnych i/lub osób fizycznych zgłaszających je do Ekomuzeum 
c. przygotowanie wniosków do Zarządu o odrzucenie lub przystąpienie  

poszczególnych usług i produktów do Ekomuzeum. 
 

  

 

§6  

Etapy ubiegania się o miano punktu w ramach Ekomuzeum 

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w trybie ciągłym, w następujących etapach: 
 

- Etap I – złożenie wniosku wraz z ankietą punktu Ekomuzeum „Beskidzkie 

Wędrowanie” do wskazanego w §5 ust. 10 biura (ankieta stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu), 
 

- Etap II – ocena przez Kapitułę punktu, która analizuje przedsięwzięcie/ofertę 

obiektu oraz przeprowadza tzw. wizję lokalną i sporządza stosowny protokół, który 

przekazywany jest punktom ubiegającym się o przystąpienie do Ekomuzeum, 
 

- Etap III – złożenie wniosku do Zarządu o przyjęciu/nieprzyjęciu  punktu jako 

atrakcji Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”.  
 

2. Przystąpienie do Ekomuzeum odbywa się przez podpisanie deklaracji 

partnerstwa. 

 

§7 

 Obowiązki punktów Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” 

 

Przedstawiciele punktów mają obowiązek: 

1. ustalenia warunków udostępniania/prezentacji swoich atrakcji (elementem 

weryfikacji będzie ankieta złożona wraz z wnioskiem), 

2. informowania o zbliżających się imprezach, wydarzeniach, itp. 

3. Promowania innych punktów funkcjonujących w ramach Ekomuzeum 

4. Uczestniczenia w spotkaniach dotyczących Ekomuzeum, organizowanych przez 

biura LGD. 
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§8 

Wizualizacja  i promocja Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” 

 

1. Punkty Ekomuzeum: 

1) posługują się jednolitym oznakowaniem - używają loga Ekomuzeum 

„Beskidzkie Wędrowanie”, udostępnionego przez biuro LGD, 

2) zamieszczone są (wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową) na stronie 

internetowej www.beskidzkiewedrowanie.pl, 

3) każdy punkt ma obowiązek umieszczania logo Ekomuzeum na obiektach i 

materiałach promocyjnych wydawanych w ramach swej działalności i 

dotyczących produktów i usług oferowanych i wykonywanych w ramach 

punktu Ekomuzeum. 

2. W ramach funkcjonowania Ekomuzeum mogą być wydawane wspólne materiały 

promocyjne, m.in.: kalendarze, foldery, ulotki, przewodniki turystyczne, gadżety 

reklamowe itp. 

 

§9 

Zasady obowiązywania regulaminu 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Regulamin stosuje się do punktów przyjętych do Ekomuzeum, z zastrzeżeniem  

§6 stosowanego wyłącznie do punktów przyjętych po podpisaniu regulaminu. 

 

 

 

Zatwierdzam do stosowania. 

 

 

 

 

Miejscowość, data ………………………….... 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Dorzecze Wisłoka” 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 

 

http://www.beskidzkiewedrowanie.pl/

